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Nieuwegein, 27 november 2020 
 

 
Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. Coronavirus voor álle klassen vmbo en havo/vwo 
 

 
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals ik schreef in mijn brief van 20 november, zijn vanaf afgelopen maandag alle leerlingen van de 

leerjaren 3, 4, 5 en 6 van onze havo- en vwo-opleiding niet op school.   

Het goede nieuws is dat in de overige klassen weinig nieuwe besmettingen zijn gemeld deze week 

(vanaf afgelopen zaterdag zijn dat er 7).  

 

Maar uit de groep leerlingen die de afgelopen week vanuit huis online onderwijs hebben gevolgd, 

zijn afgelopen week nog zo’n 30 nieuwe positieve testuitslagen binnengekomen. Het grootste deel 

van die besmettingen heeft plaatsgevonden in havo 5. 

Daarnaast zijn er nog enkele collega’s besmet geraakt. 

 

Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft de schoolleiding na overleg met de GGD het volgende besloten. 

 
- Volgende week (30 november t/m 4 december) blijven de leerlingen van 5 havo nog 

thuisonderwijs volgen, omdat er onder deze groep nog veel nieuwe besmettingen zijn. Een 

specifieke bron voor het ontstaan van deze besmettingen is door de GGD helaas niet vast te 

stellen. 

We gaan er op dit moment vanuit dat vanaf maandag 7 december de fysieke lessen voor deze 

leerlingen weer hervat worden. Vanzelfsprekend blijven dan leerlingen met klachten en 

leerlingen die van de GGD in quarantaine moeten blijven, nog thuis. 

 
- Leerlingen van 3 t/m 4 havo en de leerlingen van 3 t/m 6 vwo volgen nog tot en met dinsdag 

1 december thuisonderwijs. We gaan ervan uit dat vanaf woensdag 2 december de fysieke 

lessen voor deze leerlingen weer hervat worden. Ook hier geldt dat leerlingen met klachten en 

leerlingen die van de GGD in quarantaine moeten blijven, niet naar school komen. 

 

- Voor leerlingen in klas 1 t/m 4 vmbo is er vooralsnog geen reden voor aanvullende maatregelen. Deze 
leerlingen krijgen dus gewoon les op school. Dit geldt ook voor leerlingen in klas en in klas 1 en 2 havo 
en vwo, met één uitzondering. Klas AC2b. 
In deze klas loopt het aantal besmetting de laatste paar dagen zodanig op, dat in overleg met de GGD is 
besloten deze klas volgende week (30 november t/m 4 december) thuisonderwijs te laten volgen. 
Een specifieke bron voor het ontstaan van deze besmettingen is door de GGD niet vast te stellen. 
Voor leerlingen die nog boeken e.d. in hun kluisje hebben liggen: a.s. maandag tussen 8.30 uur  
en 9.00 uur is er gelegenheid om deze spullen op te halen. 
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Voor alle duidelijkheid: het is voor de school belangrijk om een goed en compleet overzicht te 

houden van alle vastgestelde besmettingen. Wij verzoeken u dan ook een positieve uitslag van een 

Corona-test altijd te melden. Gedurende de weekenden kan dat via het emailadres 

corona.nieuwegein@oosterlicht.nl. Gedurende de schooldagen graag telefonisch melden bij de 

sectorpost. 

Daarnaast verzoeken wij u niet te lang te wachten met te laten testen op Corona. Ook bij lichte klachten  

is het advies direct te laten testen. 

 
Tot slot 

Op dit moment is er geen reden om verdergaande maatregelen te nemen. Maar we houden de stand van 

zaken dagelijks in de gaten en de situatie kan snel veranderen. We doen ons uiterste best om de school zo 

veel mogelijk te laten doorgaan en tegelijk het aantal besmettingen beperkt te houden. Dat kan natuurlijk 

alleen als iedereen -ook thuis- de geldende maatregelen volgt. Blijf gezond en zorg voor elkaar. 

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Gert Munters, 

rector 
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