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Alphen aan den Rijn, 17 maart 2020 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
De school is gesloten en dat betekent dat we ons onderwijs de komende weken op een andere 
manier gaan organiseren.  
 
Onderwijs op afstand 
Vanaf donderdag 19 maart a.s. volgen alle leerlingen lessen via Google Classroom 
(www.classroom.google.com). Hiermee zijn de meeste leerlingen bekend en dit platform vormt voor 
alle leerlingen het startpunt van hun lessen. 
De coach/mentor blijft voor zowel leerlingen als ouders het eerste aanspreekpunt voor vragen en 
heeft wekelijks contact met de leerlingen zodat er zicht is op welbevinden en voortgang. Als de 
coach/mentor vindt dat daar aanleiding voor is, dan wordt contact opgenomen met 
ouder(s)/verzorger(s). 
 
Rooster 
De komende tijd zullen onze leerlingen hun weg moeten vinden in een nieuwe vorm van onderwijs. 
We vinden het belangrijk om hen hierbij houvast en structuur te bieden. In Zermelo vinden de 
leerlingen terug op welk moment zij welke les kunnen volgen. Dit rooster geldt i.i.g. tot 6 april a.s. 
tenzij we vanuit de overheid nieuwe richtlijnen ontvangen. 
 
Laptop in bruikleen 
Voor het volgen van onderwijs op afstand gebruiken leerlingen hun eigen device (PC, laptop, 
Chromebook, tablet). Leerlingen die daar thuis niet de beschikking over hebben, bieden wij de 
mogelijkheid om (tegen inlevering van hun leerlingpas) een laptop/Chromebook van school te 
gebruiken. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken, verzoeken wij om dit per mail kenbaar te 
maken op: receptie@ashramcollege.nl   
 
Ziek- en betermeldingen 
Als leerlingen niet in staat zijn om thuis aan de slag te gaan met hun schoolwerk, dan vragen wij u 
om uw zoon/dochter tussen 08.30 en 09.30 uur telefonisch ziek te melden op telefoonnummer 0172-
430 234. Zodra de leerling weer hersteld is, vernemen wij dat ook graag.  
 
Communicatie 
Wij zullen u de komende tijd via de mail op de hoogte blijven houden over de ontwikkelingen rondom 
het Coronavirus en de gevolgen voor ons onderwijs. Op onze website vindt u alle berichtgeving terug 
rondom Corona en onze school terug onder OUDERS – berichtgeving Coronacrisis. 
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Ten slotte 
We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie: van de leerlingen zal veel zelfstandigheid gevraagd 
worden. Daarbij blijft onderwijs op afstand onderwijs. Het is niet vrijblijvend. 
Van onze docenten vragen wij een grote inspanning om de lessen op een andere, ongebruikelijke 
manier vorm te geven. Ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) is dit een nieuwe situatie.   
Met elkaar hopen we het onderwijs voor onze leerlingen op een passende manier in te vullen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
 


