
 

 

Nieuwegein, 26 maart 2020       

  

Betreft: memo 6 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

We moeten de uitspraak van de minister van Onderwijs afwachten over wat er na 6 april in het onderwijs weer mag en kan. Het blijft 

tot dan onzeker, maar op de achtergrond zijn wij wel al bezig met de uitwerking van verschillende scenario’s en planningen. Aan alle 

leerlingen vragen we te blijven focussen op het volgen van de lessen op afstand en het maken en inleveren van huiswerk en 

opdrachten volgens de planning van de vakken.  

Examenleerlingen en ouders/verzorgers 

 Het bovenstaande geldt ook voor examenleerlingen. Houd focus op je schoolwerk! Zoek contact met je leraren om je 
optimaal voor te bereiden op de schoolexamens, de mondelingen en de opdrachten die je nog moet doen. 

 Houd er rekening mee dat we vanaf dinsdag 7 april weer schoolexamens gaan afnemen. Onze school kiest er namelijk voor 

de schoolexamens zoveel mogelijk af te ronden vóór de meivakantie. 

 Het toetsrooster volgt zo spoedig mogelijk nadat de minister heeft aangegeven wat er mogelijk is. 

 De mondelingen worden in overleg tussen de leraar en examenleerling gepland en worden of op afstand of op school 

afgenomen. Sommige mondelingen zijn al afgerond. De nog niet afgenomen mondelingen worden gepland tussen nu en de 

meivakantie.  

 Op korte termijn verwachten wij de herkansingsregeling en de slaag-/zakregeling van de minister. We informeren jullie 

hierover zodra deze er zijn.  

 Wij zijn op de achtergrond aan het overleggen over de manier waarop wij officieel bekendmaken of je geslaagd bent, een 

herkansing hebt of gezakt bent. Ook denken wij na over het Gala. Dat zal helaas niet doorgaan op de geplande datum. Meer 

informatie hierover volgt binnenkort.  

 De leerlingen die zich hebben aangemeld bij Lyceo voor examentraining(en) krijgen zelf bericht van Lyceo. Dit gaat namelijk 

buiten ons om. De trainingen in de vorm waarin ze gepland waren, gaan niet door. Er worden online-mogelijkheden 

aangeboden.  

Alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 Met alle vakleraren is afgesproken dat zij minimaal 1 x per week online en op afstand contact hebben met de klas. Zij zetten 

dit in Magister en maken met de klas goede afspraken over de lesstof, het huiswerk, hoe de leerlingen vragen kunnen 

stellen, de planning etc. Ook de mentor heeft met zijn of haar mentorklas minimaal 1x per week contact.  

 Nog steeds staan wij achter onze keuze om via verschillende online systemen te communiceren met leerlingen en op 

afstand les en instructies te geven. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van één bepaald systeem en kan het onderwijs bij 

storingen doorgaan. Bovendien past dit bij het digitale tijdperk waarin we nu leven. Ook in de toekomst zullen onze 

leerlingen  met verschillende online systemen gaan werken en daarop bereiden wij ze nu al voor.  

 Als het Oosterlicht besluit nog dit schooljaar een (leer)toetsweek voor niet-examenleerlingen te houden, al dan niet op 

afstand, communiceren wij hier ruim van te voren over met jullie.  

 We kregen een goede tip van een ouder om hun kind(eren) erop te wijzen dat zij in Magister de ‘Berichten’ lezen en in ELO 

kijken. Leerlingen vergeten hier vaak naar te kijken, terwijl er belangrijke informatie in staat. Ouders hebben met hun 

ouder-account geen toegang tot deze berichten en kunnen alleen via hun kind(eren) meelezen.  

 Ouders/verzorgers die willen communiceren met de vakleraar of mentor, verzoeken wij dit in eerste instantie te doen via  

e-mail. Veelal zijn de e-mailadressen bij u bekend en mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit vragen aan uw kind die ze in 

Magister kan opzoeken. 

Wij hopen jullie weer te hebben geïnformeerd. Als er meer informatie is, sturen wij jullie een memo. 

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

Wouter Abrahamse, 

Rector 


