Alphen aan den Rijn, 16 maart 2020

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
Zondag 15 maart jl. heeft het kabinet besloten dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs dicht
gaan tot 6 april a.s. Van de scholen wordt gevraagd om het onderwijs zo veel mogelijk doorgang te
laten vinden, maar op afstand, waarbij de prioriteit bij de examenleerlingen ligt. Wat de gevolgen
zijn voor de examens wordt in de loop van komende week bekend gemaakt.
Onderwijs op afstand
Hoe het onderwijs voor onze leerlingen eruit komt te zien, daarover is de komende dagen meer
duidelijk. Wij informeren u dan wederom per brief.
Examenleerlingen
Wat de gevolgen zijn voor de examenleerlingen is nu nog niet bekend. Omdat de situatie nog volop
in ontwikkeling is, is besloten dat tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen
afnemen. Er zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden
schoolexamens eventueel wel door kunnen gaan. We zijn hierbij afhankelijk van wat het ministerie
hierover gaat beslissen. Op internet zijn er verschillende mooie initiatieven gaande m.b.t. de
voorbereidingen op de eindexamens. Waardevolle informatie is o.a. te vinden op deze website.
Opvang leerlingen
Zoals gemeld in onze brief van 15 maart, zijn kinderen van ouders die werken in vitale beroepen die
geen opvang kunnen regelen, welkom op school. De lijst met alle vitale beroepen vindt u op onze
website. Als u van deze opvangmogelijkheid gebruik wenst te maken, dan vernemen wij dat graag
tijdig d.m.v. een mailbericht aan de teamleider.
Voor leerjaar 1 en 2: Lucien Schoonwater, mail: l.schoonwater@ashramcollege.nl
Voor leerjaar 3 en 4 mavo: Thijs van Seggelen, mail: t.seggelen@ashramcollege.nl
Voor leerjaar 4 havo, 4 vwo en leerjaar 5 en 6: Reindert Brouwer: r.brouwer@ashramcollege.nl
Openingstijden schoolgebouw
De school is tot 6 april geopend van 08.30 tot 15.00 uur. Alleen de hoofdentree is geopend.
Kluisjes en bibliotheek
Leerlingen die nog schoolboeken of anderen belangrijke zaken in hun kluisje hebben liggen, kunnen
deze ophalen volgens onderstaand rooster. Tijdens deze tijden kunnen leerlingen ook in de
bibliotheek terecht. Tot 6 april worden boeken kostenloos verlengd. Voor het verlengen van
boeken hoeven de leerlingen niet speciaal naar school te komen.
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Dinsdag 17 maart
09.00-10.00 uur: leerlingen uit leerjaar 1
10.00-11.00 uur: leerlingen uit leerjaar 2
11.00-12.00 uur: leerlingen uit leerjaar 3
Woensdag 18 maart
09.00-10.00 uur: leerlingen uit leerjaar 4
10.00-11.00 uur: leerlingen uit leerjaar 5
11.00-12.00 uur: leerlingen uit leerjaar 6
De leerlingen wordt gevraagd zich stipt aan dit rooster te houden en om, zodra zij hun spullen uit
het kluisje hebben gehaald en in de bibliotheek zijn geweest, direct weer naar huis te gaan.
Annulering reizen 5 t/m 10 april 2020
Alle reizen die voor deze periode gepland staan, gaan niet door. Of deze reizen op een ander
moment georganiseerd worden is nu nog niet duidelijk. Dit geldt ook voor de (financiële)
consequenties die met deze annulering samenhangen. Zodra hierover meer duidelijkheid is,
ontvangen de ouders van betreffende leerlingen meer informatie.
Communicatie
Naar verwachting zullen wij de komende tijd regelmatig met u communiceren over de
ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de gevolgen voor ons onderwijs. De schoolleiding
informeert u per e-mail met de laatste informatie. Op onze website vindt u de berichtgeving
rondom Corona en onze school terug onder OUDERS – berichtgeving Coronacrisis.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn
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