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Alphen aan den Rijn, 3 april 2020 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hebben het met elkaar mogelijk gemaakt om in korte tijd onderwijs op afstand te organiseren 
en daar zijn we trots op! Onze docenten spannen zich daar elke dag weer voor in. De meeste van 
onze leerlingen gaan gelukkig goed om met deze andere manier van onderwijs. Ook u als ouder 
erkent dat daarvoor een gezamenlijke inspanning nodig is. 
 
Uit enquêtes die afgelopen week onder leerlingen, ouders en docenten zijn uitgezet, is gebleken 
dat de behoefte aan duidelijkheid en structuur groot is. Het is van belang dat we elkaar niet 
verrassen en rekening houden met elkaar. Daar horen duidelijke afspraken bij 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 hun kind(eren) en ons mee helpen?  
Deze vragen staan centraal in het document Onderwijs op afstand - Ashram College: zó doen we 
dat! Hiermee geven elkaar een handreiking om die duidelijkheid te geven. 
 
Wat onderwijs op afstand betekent voor de beoordeling en overgang naar het volgende leerjaar, 
daarover kunnen we op dit moment nog geen uitspraken doen. Uiteraard informeren wij u hierover 
zodra we daarover een beslissing hebben genomen. 
 
Voorexamenklassen 
Uit de enquêtes onder leerlingen blijkt dat een gedeelte van de leerlingen in de voorexamenklassen 
moeite heeft zich te motiveren om aan school te blijven werken. Nu de controle van contact op 
school verdwenen is, ligt grote vrijheid binnen handbereik. Dat begrijpen we. Toch wijzen we er 
nogmaals op dat het juist voor deze leerlingen belangrijk is zich te blijven inspannen voor school. 
Komend schooljaar wacht immers alsnog een landelijk schriftelijk eindexamen.  
 
Examenklassen 
We begrijpen dat er onder examenleerlingen (en hun ouders) een hoop vragen leven. De laatste 
schoolexamenweek is niet doorgegaan en aangezien leerlingen in ieder geval tot na de meivakantie 
niet naar school komen, moet er voor de afronding van het PTA gekeken worden naar 
alternatieven. De afgelopen week hebben de secties hiervoor voorstellen ingediend. De overheid 
heeft scholen verplicht deze wijzigingen in het PTA eerst voor te leggen aan de MR en daarna in te 
leveren bij de inspectie.  
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Dat betekent dat het even tijd kost voor we hierover concreet kunnen communiceren. Daarnaast is 
ook nog niet te zeggen welke leerlingen geslaagd zijn en welke (nog) niet. Daartoe moet eerst de 
landelijke zak-slaagregeling bekend gemaakt worden. We begrijpen dat dit het geduld van 
leerlingen (en ouders) op de proef stelt en vragen hiervoor begrip in de huidige situatie. We werken 
hard aan passende oplossingen waarbij meegedacht wordt met de situatie waarin 
examenleerlingen zich dit jaar bevinden. Zodra deze oplossingen langs de MR en de inspectie zijn, 
informeren we u hierover. We verwachten dat we dat nog voor de meivakantie kunnen doen. 
 
Tot slot 
Voor ons blijft het zo goed mogelijk aanbieden van onderwijs centraal staan. Kennisoverdracht 
conform de planning per vak, waarbij het maken van opdrachten en het oefenen met vaardigheden 
doorgang blijft vinden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
 
 


