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Alphen aan den Rijn, 15 oktober 2020 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met de herfstvakantie voor de deur informeren wij jou en u opnieuw over een aantal zaken met 
betrekking tot het coronabeleid op het Ashram College. 
 
Al met al kijken we met tevredenheid terug op de afgelopen schoolweken. Het is ons gelukt om het 
onderwijs op school zo goed mogelijk te organiseren, voor zowel leerlingen als medewerkers. We 
zijn blij dat afgelopen dinsdag duidelijk is geworden dat de scholen open blijven en we het 
onderwijs in fysieke vorm kunnen blijven vormgeven. Verder is het fijn dat het aantal positieve 
besmettingen klein is gebleven en we doen ons best om dat zo te houden. Een van de manieren 
waarop we dat doen, is het invoeren van een mondkapjesplicht. 
 
Mondkapjesplicht vanaf maandag 26 oktober. 
Na de herfstvakantie, vanaf maandag 26 oktober a.s.,  geldt op het Ashram College de verplichting 
om een mondkapje te dragen. 
Dat betekent het volgende:  
- zodra leerlingen, medewerkers en gasten ons gebouw betreden, dragen ze een mondkapje; 
- het mondkapje is verplicht bij elke verplaatsing in het gebouw, behalve in de lokalen en kantoren; 
- leerlingen en medewerkers zorgen zelf voor een mondkapje. 
Uiteraard blijven de hygiënemaatregelen en ons coronaprotocol van toepassing.  
 
Nieuwe vorm verzuimregistratie 
Zoals vermeld in onze brief van 2 oktober jl. hebben we het proces van ziekmelden aangepast.  
U meldt uw zoon of dochter voortaan ziek via een digitaal formulier dat u vindt op het 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 beter kunt melden.  
 
Wanneer blijft een leerling thuis? 
We merken dat het voor ouders niet altijd duidelijk is of een leerling wel of niet naar school mag. 
Voor het antwoord op die vraag verwijzen wij u naar de zg. ‘beslisboom 12+’. Deze vindt u op onze 
website onder ‘Berichtgeving corona – wanneer blijf je thuis?’ 
 
Communicatie na een positieve test 
Zodra we het bericht krijgen dat een leerling in de klas van uw zoon/dochter positief getest is, 
ontvangt u van ons een brief waarin wij, in verband met de privacy van de leerling, zijn of haar 
naam niet vermelden. Als het gaat om een leerling uit de bovenbouw, dan informeren wij de hele 
jaarlaag omdat deze leerlingen les krijgen in wisselende klassamenstellingen.  
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We wijzen u erop dat de GGD niet meer in staat is om bron- en contactonderzoek te doen bij een 
besmetting. Dit houdt in dat leerlingen, indien ze positief zijn getest, zelf goed moeten nagaan met 
wie ze langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact zijn geweest. De leerling zal zelf 
ook de school moeten informeren. 
 
Organisatie SE-week / toetsweek 
In de week van 2 t/m 6 november 2020 staat de eerste toets- en schoolexamenweek gepland voor 
leerlingen uit leerjaar 3 en hoger.  
Als school vinden we dat leerlingen met milde klachten zich niet gedwongen mogen voelen om toch 
naar school te komen. Toetsen en schoolexamens zijn belangrijk, maar de gezondheid staat altijd 
voorop. Als school dragen we hierin, zeker in de huidige spannende periode, een grote 
verantwoordelijkheid.  
Daarom hebben we ervoor gekozen de toets- en schoolexamenweek volledig digitaal en op afstand 
te organiseren.  Dit betekent dat leerlingen alle toetsen thuis maken (voor leerlingen die speciale 
spraaksoftware gebruiken, maken we natuurlijk een uitzondering).  
Omdat dit een ongebruikelijke manier van toetsing is, zijn er uitgebreide instructies opgesteld voor 
leerlingen, docenten en surveillanten. De week na de herfstvakantie ontvangen alle leerlingen via 
hun coach een uitgebreide leerling-instructie. 
 
Ashram FocusWeek leerjaar 1 en 2 
Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen in de week van 2 t/m 6 november de gelegenheid om 
leerdoelen die nog niet behaald zijn, alsnog te behalen of op een hoger niveau te behalen. In een 
aparte brief informeren wij de ouders van leerlingen uit leerjaar 1 en 2 hier vandaag verder over. 
 
Berichtgeving corona 
Alle berichtgeving en maatregelen rondom corona vindt u terug op de website onder ‘Berichtgeving 
corona’.  
 
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.  
 
Rest mij jou en u een plezierige herfstvakantie toe te wensen. 
  
Met vriendelijke groet,  
Namens de schoolleiding 
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 


