Onderwijs op het Ashram College vanaf 2 juni 2020
Inleiding
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. Het
protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’, opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en de VO-raad dient
hierbij als richtsnoer. Deze situatie geldt in ieder geval tot het einde van dit schooljaar.
Wat betekent dit voor het onderwijs op het Ashram College?
Uitgangspunten
- Eerst en vooral blijft een veilige leeromgeving het belangrijkste uitgangspunt voor leerlingen,
docenten en ondersteunend personeel van het Ashram College. Veiligheids- en hygiënemaatregelen
van het RIVM zijn daarbij leidend.
- Het Ashram College kiest voor een ‘hybride’ vorm van onderwijs. Het onderwijs op afstand blijft de
basis, maar wordt door een docent aangeboden vanuit een lokaal waar ook een kleine groep
leerlingen aanwezig is.
- In enkele gevallen is de situatie omgekeerd: de docent geeft onderwijs vanuit huis, een collega is bij
de kleine groep leerlingen, die deze les op school volgt.
- Het huidige rooster blijft het uitgangspunt.*
- De lessen duren 40 minuten.
- In de pauzes blijven de leerlingen en de docent in het lokaal.
- De leerlingen die in gymzaal 1 zijn, blijven daar in de aansluitende pauze en gaan ná de pauze naar
het lokaal van hun volgende les.
- De klassen worden opgedeeld in drie segmenten met leerlingen die op verschillende dagen op
school zullen zijn.
- Bij het indelen van de segmenten kunnen we helaas geen rekening houden met de wensen van de
leerlingen.
- Aansluitend aan het rooster – dus het eerste uur of na het laatste uur- hebben mentoren, coaches
en vakdocenten de mogelijkheid om met (groepjes) leerlingen afspraken te maken.

*) Hoe kan een leerling zien of hij fysiek of online bij de les verwacht wordt?
Het rooster wordt gepubliceerd in Zermelo. Om te zien of een leerling fysiek of online verwacht wordt,
dient de leerling in te loggen via ashramcollege.zportal.nl. (Let op: in de app van Zermelo die
geïnstalleerd is op de telefoon is het rooster wel zichtbaar, maar kan niet worden aflezen of de les fysiek
of online gegeven wordt.)
Kortom:
1) Log in via een computer/telefoon/tablet op ashramcollege.zportal.nl.
2) Er verschijnen twee opties, namelijk: ‘portal’ en ‘WebApp’. Kies voor ‘WebApp’
Het rooster wordt dan zichtbaar. Wanneer een leerling fysiek op school verwacht wordt dan zien
leerlingen dit terug doordat er een lokaal bij de les staat ingeroosterd. Wanneer zij online bij een les
verwacht worden dan zien zij ‘online’ en een videocamera in het rooster.

Hygiëne- en veiligheidsmaatregelen
Algemene richtlijnen
De RIVM-maatregelen zijn leidend; dat betekent:
- Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
- We schudden geen handen.
- We hoesten en niezen in onze elleboog.
- We zitten niet aan ons gezicht.
Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
- Neusverkoudheid
- Hoesten
- Moeilijk ademen/benauwdheid
Een leerling met koorts boven 38° C blijft thuis.
Op school
- Vóór binnenkomst in het lokaal gebruiken alle leerlingen en docenten een desinfecterende
handlotion.
- De tafeltjes worden schoongemaakt na elke wisseling van lesgroep.
- In het schoolgebouw zijn op verschillende plaatsen desinfecterende doekjes en handlotion
neergezet.
Vervoer naar school
- Alle leerlingen wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen en gebruik van
het openbaar vervoer te vermijden.
- Ouders van leerlingen die hun kind(eren) naar school brengen, mogen de school niet betreden.
Aankomst van de leerlingen
- Leerlingen zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les op school.
- Leerlingen krijgen aanwijzingen over waar zij hun fiets moeten neerzetten.
- Leerlingen gaan direct bij de hoofdentree naar binnen en naar hun klaslokaal en wachten niet op
het schoolplein.
- Bij de hoofdentree staan personeelsleden om de leerlingenstroom te begeleiden en erop toe te zien
dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
Routes in het schoolgebouw
- Alle leerlingen komen binnen bij de hoofdentree.
- De hoofdentree wordt NIET gebruikt bij het verlaten van het schoolgebouw.
- Bij binnenkomst in de school volgen de leerlingen looproutes waarbij de 1,5 meter afstand
gewaarborgd is. Dit zijn verplichte routes in één richting om bij de leslokalen te komen. De routes
zijn duidelijk aangegeven met borden en pijlen.
- In hele schoolgebouw geldt ‘eenrichtingsverkeer’.
In de lokalen
- Vóór binnenkomst in het lokaal hebben alle leerlingen en docenten de vereiste hygiënemaatregelen
genomen (zie: hygiëne- en veiligheidsmaatregelen).
- Voor aanvang van de les zijn de tafeltjes schoongemaakt. Na elke leswisseling gebeurt dit opnieuw.
- Lokaaldeuren blijven gedurende de les geopend.
- Het meubilair staat op minimaal 1,5 meter afstand.
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-

Leerlingen worden zoveel mogelijk ingeroosterd in hetzelfde lokaal. In de bovenbouw komt het door
de clustering voor dat leerlingen zich tussen de lessen door verplaatsen. Dat gebeurt altijd via de
aangegeven routes.
Leerlingen met een tussenuur gaan direct naar gymzaal 1 die als werkruimte is ingericht.

Buiten de lokalen
- De leerlingenkantine blijft gesloten.
- De leerlingen kunnen géén gebruik maken van hun kluisjes.
- Toiletbezoek dient zo veel mogelijk beperkt te worden.
- De lift blijft beschikbaar voor leerlingen met een liftpas; per keer mag 1 leerling gebruik maken van
de lift.
Vertrek van de leerlingen
De leerlingen verlaten de school direct na hun laatste les of afspraak.
De leerlingen blijven niet op het schoolplein en gaan direct naar huis.
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