
Nieuwegein, 2 oktober 2020 

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

U zult het vast in het nieuws hebben vernomen: ook voor leerlingen en medewerkers in het voortgezet 

onderwijs geldt vanaf aanstaande maandag het dringende advies om een mondkapje te dragen. Daarmee 

sluit de regering aan op de aanpak, zoals we die op het Oosterlicht vanaf het begin van dit schooljaar al 

hanteerden. 

Mondkapjes 

Vanaf maandag zullen we strikter dan tot nu toe, toezien op het dragen van een mondkapje door de 

leerlingen. Dit mondkapje wordt gedragen tijdens de leswisselingen en op andere momenten dat leerlingen 

zich door de school verplaatsen. Met andere woorden, in alle situaties waarin de 1,5 meter tussen leerlingen 

en personeelsleden in het gedrang kan komen. Afstand houden tussen leerlingen en personeelsleden blijft 

het uitgangspunt. In de praktijksituaties in de klas waarin de anderhalve meter tussen leerling en leraar echt 

niet kan worden gehandhaafd, blijft gelden dat de leerling, net als de leraar, een mondkapje draagt.  

Ventilatie 

In de locaties Nieuwegein en Vianen zijn diverse professionele metingen van de luchtkwaliteit gedaan. De 

luchtkwaliteit blijkt op orde, zelfs in een vol lokaal met ramen en deuren dicht, blijven de CO2 waarden 

beneden de grenswaarde.  De komende tijd zal er geregeld opnieuw worden gemeten om in de gaten te 

houden of er verandering optreedt. 

Door ramen en of deuren open te houden, is de luchtkwaliteit nog verder positief te beïnvloeden. Het wordt 

wat kouder, dus de trui moet misschien iets dikker worden. 

Online les voor afwezige leerlingen 

Zo veel als mogelijk wordt door de leraren Teams aangezet, zodat leerlingen vanaf thuis kunnen 

meedoen. 

De praktijk heeft uitgewezen dat deze werkwijze niet in alle situaties goed werkt. Soms heeft dat te 

maken met de aard van het vak, maar daarnaast hebben we helaas ook te maken met (externe) 

technische problemen. We doen onze uiterste best ook leerlingen die thuis zitten de gelegenheid te geven 

bij te laten blijven met de lesstof.  

Digitaal lesmateriaal
Los van Corona zijn er problemen met de toegankelijkheid van het digitale lesmateriaal via Magister. 
Hieraan wordt gewerkt.  

Tot slot 

Tot nu toe is het aantal besmettingen op onze school uitzonderlijk klein. In Vianen is één van de 

collega’s positief getest en in Nieuwegein één leerling. Laten we proberen dat zoveel mogelijk vast te 

houden. Het is heel belangrijk dat we ons allemaal aan het bovenstaande houden. Hiermee verkleinen 

we de kans op de aanwezigheid van een (met Covid-19) besmet persoon in onze school en 

minimaliseren daarmee het risico op een verdere verspreiding van het virus. 

Vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

Gert Munters, 

rector a.i. 


