Alphen aan den Rijn, 1 april 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft gisteren besloten dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus ook na
6 april a.s. van kracht blijven. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 28 april a.s.
gesloten blijft.
Onderwijs op afstand
Dit is de derde week waarin uw zoon/dochter onderwijs op afstand krijgt. Afgelopen week zijn
onder leerlingen, ouders en docenten enquêtes uitgezet. De resultaten hebben we geanalyseerd
en hebben tot een aantal aanpassingen in onze aanpak geleid.
Belangrijke aandachtspunten zijn: meer contacttijd in het rooster en meer behoefte aan structuur
en duidelijkheid. Bij dat laatste horen wat ons betreft afspraken waardoor we helder zijn over de
verwachtingen naar elkaar. Met andere woorden: wat kunnen ouders en leerlingen van school
verwachten, wat mag een docent van de leerling verwachten en waar kunnen ouders ons mee
helpen? We onderkennen dat er verschillen zijn in het gemak waarmee het onderwijs op afstand
gevolgd en verzorgd kan worden. Elke thuissituatie is anders. Dat geldt zowel voor de leerling die
onderwijs volgt als voor de docent die onderwijs verzorgt.
Op dit moment werken we aan een document ‘Afspraken Onderwijs op Afstand Ashram College’
dat u vrijdag a.s. van ons ontvangt.
Werkwijzers / tips & tricks voor leerlingen
We werken aan een uniforme opzet van werkwijzers en verzamelen ‘tips & tricks’ waarmee we de
leerlingen helpen om overzicht en structuur te houden in hun schoolwerk.
Twee instructiefilmpjes delen wij hierbij alvast graag:
Zermelo koppelen aan de Google Agenda
Meldingen (mail) uitzetten in Google Classroom
Op de website maken we hiervoor een speciale pagina.
Rooster vanaf maandag 6 april
Maandag 6 april gaan we werken met een nieuw rooster waarin we de vraag naar meer
contactmomenten hebben verwerkt.
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Profielgericht werken in 3 havo en 3 vwo
Zoals eerder aangekondigd hebben we onderzocht of we in leerjaar 3 havo en 3 vwo profielgericht
kunnen gaan werken. Vandaag is het besluit genomen dat we hier vanaf maandag 6 april mee gaan
starten. Ouders en leerlingen uit leerjaar 3 havo en 3 vwo ontvangen hier uiterlijk vrijdag 3 april
meer informatie over.
Afronden schoolexamens
Het proces rondom het afronden van de schoolexamens vereist zorgvuldigheid in afstemming en
organisatie. Op dit moment verwerken we de input vanuit de vaksecties in de PTA’s en zal er op
korte termijn afstemming moeten zijn met de MR. Dit betekent dat we pas na de meivakantie
starten met het afronden van de schoolexamens. Ouders en leerlingen ontvangen binnenkort de
opzet over hoe we dit gaan aanpakken.
Ten slotte
Een brief van ons College van Bestuur gaat als bijlage bij deze brief.
Nu het onderwijs op afstand nog zeker tot en met 28 april duurt, zal contact met de coach of
mentor nog belangrijker zijn. We houden daar blijvend aandacht voor.
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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