Alphen aan den Rijn, 27 maart 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
De ontwikkelingen m.b.t. de coronacrisis volgen zich in snel tempo op. Dat betekent veel voor ons
onderwijs. In deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
Corona en communicatie
Afgelopen week hebben we bij de ouders van de klankbordgroep feedback opgehaald over ons
handelen en communiceren tot dusver. Datzelfde doen we op dit moment onder onze leerlingen en
docenten. Leerlingen hebben deze week van ons een vragenlijst ontvangen. We ontvangen
overwegend positieve en opbouwende feedback, maar zien in de reacties ook kansen om ons te
verbeteren. We blijven proberen in onze communicatie een balans te vinden tussen op tijd, volledig
en niet te versplinterd.
Onderwijs op afstand: een nieuw ritme
We richten het onderwijs anders in, zoeken naar manieren om iedereen te voorzien van onderwijs
op afstand, maar willen daarbij voortdurend in verbinding blijven met de realiteit. De realiteit is
namelijk dat de thuissituatie per gezin, leerling en medewerker van onze school verschilt. We kiezen
er heel bewust voor om dit aspect mee te nemen in onze afwegingen bij het (her)organiseren van
het onderwijs op afstand. Uit de voorlopige evaluaties blijkt een behoefte aan ritme en structuur,
maar ook aan ruimte om op eigen manieren thuis te werken. Het contact met de docenten wordt als
nodig en fijn ervaren, maar er is ook onzekerheid over de duur van deze situatie en de leerlingen
missen hun sociale contacten. Veel ouders en leerlingen vragen om iets meer contactmomenten in
het rooster. Er komen daarom binnenkort meer lessen in het rooster van uw kind (zichtbaar in
Zermelo) en collega’s zullen vaker instructie verzorgen via de Google Hangout of op een andere
manier in verbinding komen met uw kind. We proberen hiermee te starten in de loop van volgende
week en houden u en de leerlingen via de mail op de hoogte. We benadrukken nogmaals dat we er
als school voor kiezen om hierbij oog te blijven houden voor de balans tussen ambitie en realiteit van
alle verschillende thuissituaties.
De coach of mentor
De coach of mentor is en blijft uw directe contact over het onderwijs op afstand. De coaches en
mentoren hebben elke week contact met uw kind. Ofwel individueel, ofwel klassikaal. Dat hebben
we met ze afgesproken. Verbinding blijven houden met de leerlingen vinden we heel belangrijk. De
manier waarop daaraan invulling wordt gegeven mag verschillen: per mail, whatsapp, hangout of
telefonisch. Mocht het contact uitblijven of wenst u contact met de mentor of coach, schroom dan
niet om contact met hen te zoeken
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Andere schoolprocessen
De huidige vorm van het onderwijs heeft ook grote invloed op andere reguliere schoolprocessen
zoals overgang, profielkeuzes en het afronden van de schoolexamens. Wellicht dat niet alle
onderstaande onderwerpen voor uw kind van toepassing zijn. Neemt u vooral kennis van de
onderstaande, voor u relevante, onderwerpen.
Determinatie, de overgang naar het volgende leerjaar en de inhoud van het onderwijs
De leerlingen hebben ruim een half jaar beoordelingen ontvangen over het presteren bij
verschillende vakken. Soms via cijfers, soms via een voortgangsdossier. We komen nu in een situatie
waarbij de leerlingen niet op school zijn en waarbij we vooral willen investeren op het aanbieden van
de stof conform de eindtermen, zoals die waren beoogd per vak en leerjaar.
Er is ons alles aan gelegen dat de aangeboden stof wordt doorgenomen, afgerond en bevraagd. Hoe
zich dat verhoudt tot het niveau van uw kind of hoe zwaar dit laatste halfjaar mag en/of moet
meewegen in de eindbeoordeling aan het einde van dit schooljaar, is op dit moment onderwerp van
gesprek. We werken momenteel een aantal scenario’s uit waarover we u later nader zullen
informeren. U mag er vanuit gaan dat we bij onze afwegingen de realiteit van de huidige ingewikkelde
situatie niet uit het oog verliezen.
2 mavo: profielkeuze voor leerjaar 3
De leerlingen uit leerjaar 2 die volgend schooljaar mogelijk doorstromen naar mavo 3 zouden in de
bufferweek door de decanen (Abel van Maurik en Ronald de Rooij) worden bijgepraat en
meegenomen in de keuze voor het juiste vakkenpakket. Dat proces verloopt digitaal, er volgt een
instructie die de coaches aan ouders/leerlingen zullen toesturen.
2 havo/vwo: keuze kunstvak voor leerjaar 3
De leerlingen uit leerjaar 2 die naar havo of vwo gaan in leerjaar 3, moeten de aankomende weken
een keuze maken voor een kunstvak. Alle leerlingen uit een mavo-/havoklas maken deze keuze dus
ook leerlingen die volgend jaar mogelijk in 3 mavo zitten. Dat proces zal op afstand en met instructie
door de decanen worden gedeeld met ouders en leerlingen.
3 havo/vwo: profielkeuze voor leerjaar 4
Afgelopen donderdag, 26 maart, was de deadline van de profielkeuzes in 3 havo/vwo. A.s. maandag
30 maart ontvangen betreffende ouders en leerlingen meer informatie over de afhandeling van dit
proces.
3 en 4 mavo, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 vwo: schoolexamens
We zijn inmiddels in gesprek met de docenten van de vaksecties en komen in de loop van volgende
week naar de betreffende ouders en leerlingen met een aanpak die recht doet aan de
omstandigheden van al onze (voor)examenleerlingen. Het kan zijn dat we daarbij wijzigingen
aanbrengen aan de PTA’s. Voor alle leerlingen uit de (voor)examenklassen blijft het zaak om ‘in de
goede stand’ te blijven staan. Dat dat niet altijd makkelijk is, daarvan zijn we ons terdege bewust.
Wanneer leerlingen echter niet verder werken aan de opgegeven lesstof, levert dat grote uitdagingen
op in het aankomende schooljaar.
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Tot slot
Drie zaken verdienen de aankomende weken de aandacht: het bieden van houvast bij het zelfstandig
leren en werken, vasthouden van focus en ritme en het creëren van duidelijkheid en rust.
We blijven de komende tijd met u in contact en hechten eraan te benadrukken dat ook uw rol als
ouder in deze unieke situatie voor ons belangrijk blijft. We willen dit samen met elkaar blijven doen.
Bijgaand ontvangt u ook een brief van ons College van Bestuur.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn

Bijlage: brief College van Bestuur Ashram College
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