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Alphen aan den Rijn, 16 april 2020 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zo vlak voor de meivakantie realiseren we ons wat een bijzondere maand we achter de rug hebben. 
Als schoolleiding en in het contact met collega’s ervaren we dat iedereen op zoek is (gegaan) naar 
een herijking van zijn of haar gewoontes. Tal van nieuwe vraagstukken vragen om een antwoord dat 
we niet zomaar hebben, maar wel moeten vinden. Het zal bij u thuis niet anders zijn. Maar het lukt 
ons, met elkaar.  
 
Dinsdag 21 april 
We proberen voortdurend duidelijkheid te bieden voor de periode waarover we zekerheid hebben. 
Ook nu. We zullen op 21 april via de premier mogelijk meer vernemen over de maatregelen voor het 
onderwijs. Mocht dat een verandering betekenen voor de periode na de meivakantie dan zullen we 
daar waar nodig nog in de vakantie over communiceren.  

 
Overgangsregeling 
We hebben nagedacht over de wijze waarop we invulling willen geven aan de uitvoering van de 
overgangsregeling. Voordat we daarover definitieve besluiten kunnen nemen, willen we eerst de 
berichtgeving van het kabinet van 21 april afwachten.  
Hoe gaan we om met het beeld van uw kind voor de sluiting van school en welke waarde moeten we 
hechten aan het onderwijs en de toetsing tijdens het onderwijs op afstand? Ook realiseren we ons 
dat sommige leerlingen functioneren als een diesel en pas in april op gang komen en bovenal zijn we 
ons ervan bewust dat de omstandigheden waarbinnen het onderwijs wordt geboden en ontvangen 
heel erg verschilt. We kiezen vanuit elke situatie voor betrouwbaarheid en steeds vanuit het beste 
vervolg voor uw kind. 
 
Schoolexamens voorexamenklassen 
De overheid biedt scholen ruimte om aanpassingen te doen aan het PTA. Dat tijdrovende traject 
hebben we deze week afgerond voor de examenklassen. We zullen - mede op basis van het bericht 
van 21 april – ook met een aanpak komen voor de voorexamenklassen. Wat doen we op afstand en 
op welke wijze?  Kunnen er zaken verschuiven naar juli of september? En wat betekent dit voor de 
overgang naar het examenjaar? Tal van vragen die z.s.m. na de meivakantie het juiste antwoord 
krijgen en waarover we u dan zullen informeren. 
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Enquête leerlingen 
Er is deze week een enquête uitgegaan naar de leerlingen. Die uitkomsten zullen we na de 
meivakantie verwerken, met u delen en waar gewenst vertalen naar aanpassingen in onze aanpak. 
 
Thera 
Onze collega Addo Brouwer is maandag jl. vader geworden van een prachtige dochter Thera. Zijn rol 
als coach en zijn lessen worden tijdens zijn verlof waargenomen.  
 
Nog een boek nodig? 
De school is gesloten, maar mochten er leerlingen zijn die echt een leesboek nodig hebben of willen 
inleveren, dan kan er contact worden opgenomen met  Sophie Zwiers via s.zwiers@ashramcollege.nl. 
Er wordt dan een individuele afspraak gemaakt. 

 
Meivakantie: 22 april t/m 5 mei 
We kijken terug op een paar intensieve weken. De meivakantie die woensdag begint zal voor velen 
van ons een welkom moment zijn om op adem te komen.  
 
We wensen jullie een plezierige meivakantie! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
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