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 Aan onze leerlingen en hun  
 ouder(s) / verzorger(s)  
 
  
  
Alphen aan den Rijn, 17 december 2020 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals aangekondigd in onze brief van 15 december jl. informeren wij jou / u hierbij over ons 
onderwijs vanaf maandag 4 januari 2021. Wij baseren ons daarbij op het Protocol Onderwijs op 
school tijdens corona van 15 december 2020. 
 
Onderwijs op afstand én onderwijs op school 
Het sluiten van het schoolgebouw voor leerlingen heeft als consequentie dat we het onderwijs op 
afstand weer oppakken. Dit geldt voor alle klassen, behalve voor de examenklassen. Het protocol 
van de VO-raad is daar heel duidelijk over: “De scholen moeten openblijven voor leerlingen die 
eindexamen doen. Deze groep leerlingen moet het onderwijs dan ook fysiek volgen indien de 
desbetreffende leerling voor dat vak examen doet. “ 
De leerlingen uit 4 mavo, 5 havo en 6 vwo volgen hun lessen dus op school. 
Gedurende de gehele lesperiode geldt een 40 minutenrooster. 
 
Versneld examen 
Leerlingen uit een voorexamenklas die voor een of meerdere vakken versneld examen doen, 
kunnen online aansluiten bij het betreffende vak. Zij doen dat in overleg met de vakdocent. 
 
Leerlingen in kwetsbare positie 
Ook wordt leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden de mogelijkheid geboden om op 
school hun digitale lessen (volgens rooster) te volgen. Deze leerlingen zijn bekend bij ons zorgteam.  
 
Verzuimregistratie / registratie coronameldingen 
Is een leerling afwezig, fysiek of digitaal, dan geldt de gangbare verzuimprocedure. U meldt uw 
zoon/dochter ziek/afwezig via het ouderportaal.  
Blijkt dat uw zoon/dochter positief getest is op corona, dan verzoeken wij u om dit ook bij ons te 
melden. In dat geval verzoeken wij u om ons dat per mail te laten weten via 
verzuim@ashramcollege.nl o.v.v. naam leerling, klas en moment van testen. Deze informatie is 
voor de GGD van belang i.v.m. de besluitvorming m.b.t. het heropenen van de scholen.  
 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-op-school-tijdens-corona-geupdatet
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-onderwijs-op-school-tijdens-corona-geupdatet
mailto:verzuim@ashramcollege.nl
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Verplaatsen SE-2 / toetsweek 2 
De kerstvakantie is voor onze leerlingen drie dagen eerder gestart dan gepland. Dit is een bewuste 
keuze. Deze drie dagen gebruiken we om ons voor te bereiden op de komende lesperiode. Dit 
betekent tevens dat er drie lesdagen minder zijn. Dit compenseren we door SE-2 / toetsweek 2 een 
week te verplaatsen en zo een extra lesweek te winnen. De ‘toetsvrij’week schuift ook een week 
op. Toetsen die in die week ervoor door de vakdocent staan gepland, worden online afgenomen. 
 
SE-2 / Toetsweek : 18 t/m 22 januari op school 
Alle toetsen zullen die week op school worden afgenomen. Het toetsrooster wordt vóór de 
kerstvakantie gepubliceerd.  
Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. Mocht dit leiden tot een andere organisatie van SE-2 / 
toetsweek 2, dan informeren wij jou/u z.s.m. erna. 
 
FocusWeek, leerjaar 1 en 2, 18 t/m 22 januari 
De FocusWeek wordt ook een week verplaatst en zal op school plaatsvinden. De opzet van deze 
week is in grote lijnen hetzelfde als de vorige: de eerste 5 lesuren zijn volgens rooster, tijdens het 
6e, 7e en 8e lesuur kunnen leerlingen een leerdoel herkansen.  
 
Wat is er dan anders?  
Tijdens de eerste 5 lesuren mag er ook aan openstaande leerdoelen gewerkt worden. Leerlingen 
die klaar zijn, wordt tijdens die lesuren verbreding en verdieping aangeboden. 
Het middagprogramma is voor leerlingen die extra tijd nodig hebben om een leerdoel af te ronden. 
Zij schrijven zich hiervoor in. 
 
Praktische zaken 

 De leerlingenkantine blijft gesloten tot en met 15 januari 2021. 

 De bibliotheek is geopend. 

 De huidige hygiënemaatregelen blijven van kracht. Leerlingen en medewerkers zijn verplicht 
om in het schoolgebouw een mondkapje te dragen. Verder verwijzen wij u naar de Beslisboom 
12+ als er sprake is van gezondheidsklachten. 

 
Deze week: toelichting voor de leerlingen door de coaches 
De coaches sluiten het kalenderjaar vandaag of morgen af met hun klassen. Zij zullen hun leerlingen 
dan ook bijpraten over de lesperiode vanaf 4 januari. 
 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_041220.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_041220.pdf
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Ten slotte 
We sluiten een bijzonder jaar af, maar we kijken toch met tevredenheid terug op de eerste 
maanden van dit schooljaar. We hebben op onze school het geluk gehad dat we te maken kregen 
met een klein aantal positief geteste leerlingen en medewerkers. Het onderwijs op het Ashram 
College kreeg, ondanks corona, zijn vertrouwde vorm terug.  
Dat we ons nu moeten gaan voorbereiden op een periode van onderwijs op afstand, gecombineerd 
met onderwijs op school is een gegeven waarmee we aan de slag gaan. Eerder dit jaar hebben we 
laten zien dat we om kunnen gaan met snel veranderende omstandigheden. We zijn ervan 
overtuigd dat we dit met elkaar -leerlingen, medewerkers en ouders- wéér voor elkaar gaan krijgen.  
 
Nu is het bijna kerstvakantie en mogen we uitblazen en bijkomen van de heftige tijd. De mantelzorg 
voor onze naasten en de zorgen om het virus blijven, maar even geen verplichtingen voor school is 
voor onze leerlingen en medewerkers een fijn vooruitzicht. Het feest van het Licht kunnen we niet 
zoals andere jaren vieren. Even geen grote groepen over de vloer en een reis zit er ook niet in.  
 
We wensen jou en u hele goede kerstdagen. Het Licht van de wereld is er. Hoe klein en onzichtbaar 
ook. Let goed op jezelf en de ander. Heb oog voor elkaar, nu en in het nieuwe jaar.  
 
Met vriendelijke groet, namens team Ashram College 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 
Tessa Elferink 
Teamleider leerjaar 1 en 2 
 
 
Thijs van Seggelen 
Teamleider leerjaar 3 en mavo 4 
 
 
Lucien Schoonwater 
Waarnemend teamleider 4 en 5 havo, 4 t/m 6 vwo 
 


