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 Aan onze leerlingen en hun ouder(s) /  
 verzorger(s)  
 
 
  
Alphen aan den Rijn, 4 januari 2021 

 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Allereerst voor jou en voor u de beste wensen voor 2021!  
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een combinatie van onderwijs op afstand en lessen op 
school voor onze eindexamenleerlingen. Dat doen we in ieder geval de komende twee weken. 
Maandag 18 januari begint de SE-2 / toetsweek 2 voor leerlingen uit leerjaar 3 t/m 6. Leerlingen uit 
leerjaar 1 en 2 hebben hun FocusWeek. Vooralsnog verwachten we alle leerlingen die week op 
school. 
 
Graag wijzen we jou / u met deze brief op een aantal praktische zaken. 
 
Onderwijs op afstand: zichtbaarheid in Google Meet 
We hebben de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met het onderwijs op afstand. Het 
behoeft geen betoog dat het met deze vorm van onderwijs moeilijker is om in verbinding te blijven 
met elkaar. Daarom is het met ingang van vandaag verplicht dat leerlingen voor de docent zichtbaar 
zijn in Google Meet. We zijn van mening dat het zichtbaar zijn in de Meet voor veel leerlingen 
bijdraagt aan het vinden van een schoolritme en dat dit de kwaliteit van de lessen ten goede komt. 
 
Verzuimregistratie / registratie coronameldingen 
In onze brief van 17 december jl. meldden wij het al: 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.  
 
5 havo, 6 vwo, fase 4 PWS 
Het inleveren van fase 4 van het PWS is een week opgeschoven naar woensdag 27 januari a.s. 
Het is zeer waarschijnlijk dat we de PWS-presentaties (nu nog gepland op dinsdag 9 februari) op 
een andere manier gaan organiseren. Veel zal afhangen van de besluitvorming van het kabinet. 
Zodra we daarvan een beeld hebben, informeren wij jou / u over de opzet. 
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Openingstijden bibliotheek 
Vanaf dinsdag 5 januari is de bibliotheek dagelijks geopend van 10.15 tot 13.00 uur. 
 
Ten slotte 
Op dinsdag 12 januari a.s. zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig 
zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als dat betekent dat dat gevolgen heeft voor 
ons onderwijs, dan informeren wij jou en u daarover op donderdag 14 januari. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
 


