Alphen aan den Rijn, 26 mei 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft de VO-scholen definitief groen licht gegeven om vanaf dinsdag 2 juni de
schooldeuren voor hun leerlingen te openen. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om
weer onderwijs op hun school te volgen. De scholen geven zelf invulling aan de
organisatorisch/logistieke invulling.
De uitgangspunten van het Ashram College blijven daarbij overeind staan: we richten ons in deze
omstandigheden nadrukkelijk op de pedagogische relatie, de voortgang binnen alle vakken en het
besef dat de omstandigheden om het onderwijs te volgen en uit te voeren per gezin of collega
verschilt. Bovendien komen we op deze manier tegemoet aan het sociale aspect van onderwijs, wat
voor onze leerlingen ook van grote waarde is.
In de bijlage vindt u een uitwerking van het protocol dat vanaf dinsdag 2 juni a.s. zal gelden.
Aanvullend daarop –en wellicht ten overvloede- benadrukken wij dat een veilige leeromgeving voor
onze leerlingen en medewerkers het belangrijkste uitgangspunt is én blijft.
Wat betekent dit voor het onderwijs op het Ashram College vanaf 2 juni a.s.?
In grote lijnen komt het neer op het volgende:
 Het Ashram College kiest voor een ‘hybride’ vorm van onderwijs, waar onderwijs op afstand de
basis blijft, maar wordt aangeboden vanuit een lokaal waar ook een kleine groep leerlingen
aanwezig is.
 Het huidige rooster met lessen van 40 minuten blijft gehandhaafd.
 De klassen worden opgedeeld in drie segmenten met leerlingen die op verschillende dagen op
school zullen zijn.
In de bijlage gaan we hier verder op in.
De leerling kan niet op school komen
Het kan voorkomen dat een leerling zich, om welke reden dan ook, niet kan houden aan het
protocol en niet op school kan komen. In dat geval, neemt de ouder(s)/verzorger(s) z.s.m.
telefonisch contact op met school.

Katholieke Scholengemeenschap gymnasium atheneum havo vmbo
Marsdiep 289 – Postbus 693
t 0172 – 430 234
2400 AR Alphen aan den Rijn

Ashram College Nieuwkoop
Achterweg 1 – Postbus 91 t 0172 – 579 216
2421 EB Nieuwkoop

We gaan ervanuit dat we ons onderwijs, bij ongewijzigde omstandigheden, tot aan de
zomervakantie op deze manier zullen vormgeven. We realiseren ons dat dit voor iedereen een
nieuwe situatie is, ook voor ons als schoolleiding. Als er aanleiding is om zaken tussentijds bij te
sturen of anders te organiseren, dan zullen we dat ook doen. De komende weken zal ons bovendien
in organisatorische zin veel kennis opleveren waarvan we kunnen profiteren als we nadenken over
komend schooljaar.
De afgelopen weken hebben we in korte tijd met elkaar goed afstandsonderwijs vormgegeven. Dat
geeft ons het vertrouwen dat we, ook vanaf 2 juni, met succes en op een veilige manier onderwijs
mogelijk kunnen maken voor onze leerlingen.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn
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