
 

 

 

Nieuwegein, 10 december 2020 

 

      
Dit bericht is bestemd voor de ouders van onze leerlingen van álle 
klassen vmbo en havo/vwo. 
 
 

Beste ouders, 

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de huidige situatie rondom Corona op het Oosterlicht 

College. 

We horen dat er op dit moment wat onrust en zorg is over het feit dat het Oosterlicht College in 

Nieuwegein open blijft. Er wordt gesuggereerd dat er veel besmettingen zijn in allerlei klassen en dat 

het dus onverantwoord zou zijn om de school open te houden. Dat is niet het geval.  

Het Cornonateam van de school houdt dagelijks de ontwikkelingen bij. Daarbij kijken we enerzijds naar 

de vastgestelde besmettingen onder leerlingen en personeel. Anderzijds kijken we naar de overige 

afwezigheid van leerlingen en medewerkers. 

We hebben per klas voortdurend in beeld hoeveel leerlingen besmet zijn, hoeveel leerlingen in 

thuisquarantaine zijn en hoeveel leerlingen met andere klachten thuis zijn. Zodra er meer dan één 

besmetting in een klas is, gaan we na of deze besmettingen mogelijk met elkaar te maken hebben en of 

deze te herleiden zijn naar school. We werken daarbij nauw samen met de GGD. Als er zich situaties 

voordoen waarvan het zeker of waarschijnlijk is dat het virus zich binnen de school aan het verspreiden 

is, nemen we de maatregelen die nodig zijn. Dit kan zijn dat één of meerdere klassen moeten 

thuisblijven en zo nodig houden we ook een groter deel van de school thuis. In de afgelopen weken 

hebben we een aantal van deze maatregelen moeten treffen.   

In de afgelopen 8 dagen zijn er 12 nieuwe besmettingen gemeld onder de leerlingen en 2 onder 

docenten. In al deze gevallen hebben we de daarbij betrokken klassen en groepen geïnformeerd. Op dit 

moment is er één klas die onze speciale aandacht vraagt. De ouders en leerlingen van die klas zijn al 

geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen. Morgen blijft deze klas thuis en op basis van 

de ontwikkelingen, nemen we morgen of in de loop van het weekeinde een besluit over het vervolg.   

Wat we soms zien, is dat er via sociale media geruchten verspreid worden die op onjuistheden zijn 

gebaseerd. Zo wordt het aantal positieve besmettingen soms overdreven, vaak doordat leerlingen die 

om een andere reden afwezig zijn, gerekend worden als besmet. Soms moesten deze leerlingen naar de 

orthodontist of waren ze thuis i.v.m. verkoudheidsklachten. In dat laatste geval lieten ze zich uiteraard 

voor de zekerheid testen! 

Ik ga er daarom van uit dat kinderen zonder klachten gewoon naar school komen. We bieden weliswaar 

zoveel mogelijk ook thuisonderwijs aan, maar de focus ligt op de les in de klas. Leerlingen die thuis 

moeten zijn, kunnen op die manier bij de les aanhaken.  

We begrijpen: er zijn soms extreem kwetsbare situaties waarin u met uw gezin is een soort permanente 

thuisisolatie wilt zijn. In zo’n geval neemt u contact op met de afdelingsleider. 

In andere gevallen moeten we thuisblijven beschouwen als ongeoorloofd verzuim. 

We blijven het herhalen, maar als we ons allemaal aan de richtlijnen houden, dan maken we de kans op 

besmettingen een stuk kleiner. Dat is belangrijk voor ons allemaal! 

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Gert Munters, 

rector a.i. 


