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Alphen aan den Rijn, 2 oktober 2020 

 
 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Terugblik op de eerste lesweken 
Vijf bijzondere lesweken zitten erop. Vijf lesweken waarin onze leerlingen, docenten en ons 
onderwijs ondersteunend personeel zich op een geweldige manier hebben gevoegd naar de 
omstandigheden waar we vanwege corona mee te maken hebben. We zijn blij dat we niet of 
nauwelijks te maken hebben gehad met lesuitval, maar zijn ons ervan bewust dat ook dat 
onvermijdelijk op ons af komt. 
 
Steeds meer leerlingen thuis 
De afgelopen weken volgen steeds meer leerlingen thuis onderwijs. Om ervoor te zorgen dat 
leerlingen zo min mogelijk missen, maken ze gebruik van de aangemaakte Meet-link in de 
Classrooms en de studiewijzers die vanaf start schooljaar in de Classrooms zijn geplaatst. De 
leerling die thuis zit, legt contact met een klasgenoot om in te bellen tijdens de les, met de 
daarvoor aangemaakte link. De docent controleert tijdens de les of het gelukt is om verbinding te 
maken en registreert dit in SOM. 
 
Nieuwe vorm verzuimregistratie 
De druk op onze receptiemedewerkers neemt toe. We krijgen te maken met meer zieke leerlingen. 
Ouders hebben logischerwijs ook veel vragen. Om ruimte te maken om deze vragen te kunnen 
beantwoorden, hebben we het proces van ziek melden aangepast. Vanaf donderdag 8 oktober kunt 
u uw kind niet meer telefonisch ziekmelden, maar gebeurt dat via de ouderportal. Na inloggen kiest 
u in het menu van de snellinks voor ‘absent melden’. U komt daarna op een pagina waar u uw kind 
ziek en ook weer beter kunt melden.  
 
Wanneer blijft een leerling thuis? 
Voor het antwoord op die vraag gebruiken we de zg. ‘beslisboom 12+’ die u als bijlage bij deze brief 
aantreft.  
 
Organisatie SE-week / toetsweek 
Van maandag 2 november t/m vrijdag 6 november is de eerste SE-week / toetsweek voor onze 
leerlingen uit leerjaar 3 en hoger. Op dit moment wordt er nagedacht over de opzet daarvan. Want: 
hoe om te gaan met leerlingen, die in thuis quarantaine zitten of alleen wachten op een testuitslag? 
We brengen u binnenkort op de hoogte over de definitieve opzet.  
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Mondkapjes 
In navolging op het dringende advies om in publieke ruimtes een mondkapje te dragen, is gisteren 
het bericht van de Rijksoverheid gekomen dat ook het voortgezet onderwijs het dringende advies 
krijgt om tijdens verplaatsingen en in de pauzes een mondkapje te dragen. Wij volgen dit advies op.  
Alle leerlingen, medewerkers en eventuele gasten adviseren wij dringend om bij binnenkomst in de 
school, tijdens alle verplaatsingen, zoals leswissel, toiletbezoek en de pauzes een mondkapje te 
dragen. Tijdens de les geldt dit advies niet, maar staan wij mondkapjes wel toe als leerlingen en 
medewerkers zich daar prettig bij voelen. Naast het dragen van mondkapjes blijven ook de overige 
maatregelen gehandhaafd. 
 
Berichtgeving corona 
Alle berichtgeving over corona vindt u op de homepage van onze website. 
 
Ten slotte 
Voor het onderwijs blijft het een bijzondere tijd. We zullen ons moeten blijven aanpassen aan 
steeds veranderende omstandigheden. U mag erop rekenen dat wij ons blijven inspannen voor 
goed onderwijs waarbij de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers voorop staat.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Beslisboom 12+ 


