
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwegein, 15 december 2020 

 

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

Gisteren, 14 december, heeft minister-president Rutte aangekondigd dat met ingang van  

16 december de scholen dicht gaan. Hij heeft tijdens zijn toespraak ook aangegeven dat er 

uitzonderingen zijn voor examenklassen en voor sommige praktijklessen. Ook het Oosterlicht College 

stopt vanaf 16 december uiteraard over op overwegend onlineonderwijs. 

Hieronder leggen we uit hoe de komende weken er uit zullen zien. 

Woensdag 16 t/m vrijdag 18 december 

We starten woensdag en donderdag met de online lessen voor alle leerlingen, dus ook de 

examenleerlingen. Vrijdag is voor de leerlingen een vrije dag. Kerstvakantie! 

We volgen de komende dagen het bestaande lesrooster. Een online les ziet er als volgt uit:  

 de docent start de les in Teams en gaat na of alle leerlingen aanwezig zijn. De absenties 

worden genoteerd, zoals gewoonlijk. 

 gedurende 30 minuten geeft de docent uitleg en is er ruimte om zelfstandig te werken aan 

opdrachten. 

 na die 30 minuten wordt de les afgesloten. 

 daarna is er nog ongeveer 10 minuten om via de chat vragen te stellen en voor hulp door de 

docent aan een individuele leerling of aan een klein groepje. 

 in de laatste 10 minuten is er even tijd om naar de wc te gaan, een boterham te pakken en 

alvast je spullen klaar te leggen voor de volgende les. 

Omdat dit een flinke omschakeling is, zullen nog niet alle online lessen perfect verlopen. Maar we 

doen allemaal ons uiterste best om er een succes van te maken. Voor de volledigheid zijn bijgevoegd 

de thuiswerkinstructie en de handleiding inloggen op Digiplein. 

De groep leerlingen die woensdag en donderdag wel naar school komt, zijn de ‘kwetsbare 

leerlingen’. Dat zijn bijvoorbeeld leerlingen die thuis onvoldoende ruimte of rust hebben om de 

online lessen goed te kunnen volgen. Zij worden apart uitgenodigd. 

De eerste weken van 2021 

Maandag 4 januari was in het jaarrooster al een studiedag en dus vrij voor de leerlingen. Dat blijft zo. 
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Vanaf dinsdag 5 januari komen alle examenleerlingen naar school om zo veel mogelijk normaal les te 

krijgen. We zullen voor de grotere groepen leerlingen extra grote lokalen inroosteren en zo nodig 

een tweede lokaal beschikbaar houden als we constateren dat er onvoldoende afstand is. Voor 

leerlingen in de klas geldt nog altijd dat ze best naast elkaar mogen zitten, maar we bouwen liever 

wat meer veiligheid in.   

Dinsdag 5 januari beginnen we ook met de praktijklessen voor de derde klassen van vmbo-basis en 

kader. 

Alle lessen vinden plaats volgens het lesrooster. Het kan goed zijn dat er aanpassingen zijn in het 

rooster, dus hou dat in de gaten. 

De tweede week van januari, dus vanaf 11 januari staat er een toetsweek voor havo en vwo in de 

planning. Van die toetsen gaan alleen de PTA-toetsen (de toetsen die onderdeel zijn van het 

schoolexamen) door. Dat gaat om 4, 5 havo en 5, 6 vwo. En er is nog 1 toets in 4 vwo 

(maatschappijleer) die ook onderdeel is van het PTA, die gaat ook door. 

De rest van de toetsweek gaat niet door. De leerlingen t/m havo 3 en t/m vwo 4 hebben gewoon 

online les. 

Het kan zijn dat er soms ook een 3e klas vmbo op school een toets moet komen maken. Dat hoor je 

tijdig. 

Vanaf 18 januari 

Als alle maatregelen werken, zullen we vanaf 18 januari weer gewoon naar school kunnen gaan. We 

hopen het van harte, maar niemand die het nog weet. 

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

Gert Munters, 

rector a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2 van 2 

 


