Nieuwegein, 27 augustus 2020

Betreft: start nieuwe schooljaar met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start. Wij zijn er weer klaar voor en hopen dat jullie ook zin
hebben om weer te starten!
In deze brief vind je informatie over de start van het schooljaar en met welke coronamaatregelen we
rekening houden.
De directeuren en rectoren van de scholen die net als het Oosterlicht deel uitmaken van de
Willibrord stichting, hebben gemeenschappelijk besloten om wat betreft het dragen van mondkapjes
een afspraak te maken die verder gaat dan het RIVM-advies. In bijgaand krantenartikel legt de
voorzitter van het bestuur dit uit:
https://www.ad.nl/utrecht/mondkapjes-en-eenrichtingsverkeer-zo-bereiden-utrechtse-scholen-zichvoor-op-een-nieuw-schooljaar~a9eaad275/.
Belangrijke uitgangspunten
1. Leerlingen en volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven dat
niet.
We realiseren ons dat er binnen onze gebouwen zoveel mensen aanwezig zijn dat op sommige
momenten de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Vandaar dat we hebben afgesproken dat
iedereen een mondkapje draagt tijdens de leswisselingen en tijdens de pauze. Als je rustig in de
aula zit, mag het kapje uiteraard af om je boterham te kunnen eten.
Ook in sommige praktijksituaties kan het zijn dat de anderhalve meter tussen leerling en docent
niet kan worden gehandhaafd. In die situatie zal de docent de leerlingen vragen een mondkapje
voor te doen.
Zorg dus dat je vanaf maandag een mondkapje bij je hebt!
2. Leerlingen hangen niet onnodig in de school. Vanaf 8.00 uur kun je terecht in de lokalen, zodat de
binnenkomst gespreid verloopt. Deuren en ramen in de lokalen staan open voor een optimale
ventilatie. De ventilatiesystemen draaien op de maximale stand. Kleed je op het weer, aangezien
we zoveel mogelijk de ramen en deuren open houden gedurende de dag.
3. Reinig je handen bij binnenkomst in de school en zet een mondkapje op. (Dit geldt ook voor
ouders die een bezoek brengen aan school.)
4. Wees heel terughoudend met toiletbezoek en blijf daar zeker niet ‘hangen’.
5. Wissel maximaal 2 keer per dag bij je kluis je spullen, blijf ook daar niet hangen. Hierdoor kunnen
de gangen soepel doorstromen.
6. Was je handen regelmatig, in ieder geval bij binnenkomst in een lokaal, bij het begin van de pauze
en na toiletbezoek. Hoest/nies in je elleboog.
7. De doorstroom in de gangen is van groot belang. Blijf zoveel mogelijk rechts lopen, de lokalen zijn
open, dus je kunt direct op je plaats gaan zitten.

8. Heb je corona-gerelateerde klachten óf hebben huisgenoten vastgestelde Corona, dan kom je niet
naar school. Je laat je direct testen en je wacht de uitslag thuis af. Ben je positief getest op
Corona, dan meldt je dit op school.
9. Wanneer leerlingen of leraren in quarantaine zitten, proberen we de lessen toch zo veel mogelijk
digitaal door te laten gaan. Zorg dus dat je de beschikking hebt over een laptop.
10. Kom zo veel mogelijk met de fiets of lopend en maak zo min mogelijk gebruik van het OV.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Wij volgen als school het dringende advies van de overheid om na verblijf in een oranje of rood
gebied tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel dienen
thuis te blijven. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die vanwege
thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de
volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. Geldt dit voor uw gezin? Neemt u dan contact op met
de school om te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine
afstandsonderwijs te geven.
Catering
Helaas is door faillissement de catering in de school nog gesloten. Hierdoor is er ook geen
automaatverkoop. Denk er dus aan je eigen boterhammen en drinken mee te nemen.
Mailadres leerling
In de loop van volgende week worden voor alle leerlingen hun Magister-berichten ook doorgestuurd
naar hun schoolmailadres. Daar kun je op inloggen via Digiplein. Het mailadres wordt als volgt:
‘Leerlingnummer’@student.oosterlicht.nl. Privé-mailadressen van leerlingen in Magister worden
hiermee overschreven. Alle communicatie van school aan de leerlingen zal vanaf dat moment via dit
mailadres gaan. Wen jezelf eraan om hier zeker één keer per dag op te kijken en stel (indien
mogelijk) dit mailaccount ook in op je telefoon.
Aanstelling interim-rector Gert Munters
Gert Munters is voor dit schooljaar aangesteld als interim-rector. Hij zal zich volgende week nader
aan u voorstellen.
2020-2021
We zijn nog niet af van het coronavirus en kunnen nog niet terug naar ‘normaal’, maar we maken er
onder alle omstandigheden met elkaar het beste van. We wensen iedereen een goed schooljaar toe
en herhalen nog maar eens: zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf gezond!

Vriendelijke groet namens de schoolleiding,
Gert Munters

