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 Aan onze leerlingen uit leerjaar 3 mavo,  
 4 en 5 havo, 4 t/m 6 vwo en  
 hun ouder(s) / verzorger(s)  
 
 
Alphen aan den Rijn, 13 januari 2021 

 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen van kracht blijven, in 
ieder geval tot en met 7 februari. Een belangrijke aanvulling op de reeds geldende maatregelen is 
de regel dat er 1,5 meter afstand aangehouden moet worden tussen leerlingen onderling.  
Voor het onderwijs op het Ashram College blijft gelden dat leerlingen uit de examenklassen de 
lessen op school blijven volgen, leerlingen uit de andere leerjaren volgen onderwijs op afstand.  
 
Algemeen 
● Vanaf maandag 25 januari a.s. geldt er voor alle leerlingen een nieuw lesrooster met lessen van 

40 minuten. Het rooster wordt vrijdag a.s. gepubliceerd in Zermelo en geldt in ieder geval tot en 
met 7 februari.  

● Gewijzigde openingstijden bibliotheek. De bibliotheek is dagelijks geopend van 10.15 tot 12.00 
uur. 
 

Veilig naar school 
Het onderwijs bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Waar velen geacht worden thuis te werken 
en thuis onderwijs te volgen, geldt voor onze docenten en examenleerlingen dat zij wel naar school 
mogen. Dat is zowel een voorrecht als een risico. Samen moeten we hier zorgvuldig mee omgaan. 
We doen dan ook een beroep op alle leerlingen en medewerkers: houd je aan de regels, zodat 
iedereen met een gerust hart naar school kan. 
 
Voor de eindexamenleerlingen volgen hieronder de belangrijkste afspraken: 
● Heb je gezondheidsklachten, dan blijf je thuis en laat je je testen. Op dit moment zijn er bij ons 

geen gevallen bekend van positief geteste leerlingen en medewerkers en dat houden wij 
uiteraard graag zo. 

● Houd je aan de hygiënemaatregelen: houd 1,5 meter afstand van je medeleerlingen en 
medewerkers, was regelmatig je handen, reinig je tafel en stoel aan het begin van de les etc. 

● Het dragen van een mondkapje in het gebouw tijdens verplaatsingen is verplicht. We zijn blij dat 
de meeste leerlingen zich hier netjes aan houden. Toch zien we in toenemende mate dat er ook 
leerlingen zijn die van deze afspraak afwijken. Dit is voor ons reden om er weer strenger op toe 
te zien. Let op: ook tijdens verplaatsingen in het lokaal, studiehallen en aula dien je je 
mondkapje op te zetten. 

 
Eindexamenleerlingen donderdag en vrijdag a.s.: lessen op school 
Donderdag 14 januari en vrijdag 15 januari volgen de eindexamenleerlingen hun lessen weer op 
school. Ons schoolgebouw biedt ons voldoende ruimte om dat op een verantwoorde manier te 
doen.  
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Wat is er anders? 
● Voor kleine groepen blijft het mogelijk om de lessen in het klaslokaal te volgen. Voor grotere 

groepen zetten we de aula en de studiehallen in.  
● Controleer in Zermelo waar je les hebt. De hallen zijn aangegeven met code 020 (begane grond), 

120 (brugklashal, eerste verdieping) en 220 (tweede verdieping). 
● Uitgangspunt is dat de leerlingen de lessen zo veel mogelijk in hetzelfde lokaal / dezelfde hal 

volgen en de docenten zich verplaatsen. 
● Docenten wordt de mogelijkheid geboden om na de tweede bel naar hun volgende les te gaan. 
● De lessen BSM / LO2 vervallen de komende twee dagen. Na de SE-week gaan deze door volgens 

rooster. 
Deze aanpak volgen we ook na de SE-week. In ieder geval tot en met 7 februari. 
 
SE-week 2  
De SE-week voor de examenklassen, de voorexamenklassen en vwo 4 zal in de week van 18 januari 
plaatsvinden op school volgens het rooster dat de leerlingen in Zermelo zien staan. Het is van 
belang dat je als leerling op tijd bent en goed naar je rooster kijkt.  
 
Veilig je toets maken 
Ook bij de organisatie van SE-2 staat veiligheid voorop. We maken meer groepen dan klassen om 
voldoende afstand te bewaren en gebruiken ook gymzalen, aula en studiehallen. De kachel staat 
aan, maar we ventileren. Een dikke trui gaat je helpen bij het ontspannen maken van je toets. 
 
Blijf thuis bij klachten 
In deze tijd is veiligheid belangrijk! En we begrijpen dat je er alles aan wilt doen om je 
schoolexamens goed af te ronden. Om die reden benadrukken we nogmaals dat je, in het geval van 
corona-gerelateerde klachten, thuis blijft en je laat testen. Óók tijdens de SE-week! Om die 
boodschap en dat belang te onderstrepen, passen we de regel aan die zegt dat afwezigheid tijdens 
een toets ten koste gaat van je herkansing.  
 
Mogelijkheid tot inhalen 
Indien je vanwege dit soort klachten ziek gemeld wordt, heb je na de SE-week tot en met maandag 
25 januari de tijd om de toets in te halen. Dit gaat in overleg met je vakdocent. Neem bij het missen 
van een toets dus meteen contact op met hem of haar om een afspraak te maken. 
Als je op 26 januari vóór 09.00 uur –dus bij de deadline van het invoeren van de cijfers van de SE-
week-  één of meerdere toets(en) nog steeds niet ingehaald hebt, dan zal (één van) deze toets(en) 
jouw herkansing worden. We hopen dat dit bijdraagt aan een succesvolle toetsweek en jij en wij 
gezond blijven. 
 
Herkansen SE-2  
Op donderdag 11 februari is er een mogelijkheid tot herkansen. De inschrijving daarvoor start op 
donderdag 4 februari om 10.00 uur en sluit op maandag  8 februari om 10.00 uur. We registreren 
als examencommissie je aanmelding. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de 
examencommissie meer dan 1 herkansing te doen.  
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‘Corona’herkansing op 3 februari  
De examenkandidaten hebben op woensdag 3 februari nog een corona-herkansingsmogelijkheid 
voor de laatste SE-week (4) van schooljaar 2019-2020. Inschrijven voor de herkansing gaat volgens 
de gebruikelijke procedure in Zermelo. Inschrijven hiervoor is mogelijk vanaf maandag 25 januari 
om 10.00 uur en sluit op donderdag 28 januari om 10.00 uur. In Zermelo is te zien welke vakken 
herkansbaar zijn. Voor de te leren stof zoekt de leerling contact met de betreffende vakdocent. 
 
Brief centraal schriftelijk examen  
De examenkandidaten en hun ouder(s) / verzorger(s) ontvangen deze week een aparte brief waarin 
we de voorlopige aanpassingen in het CSE delen.  

 
Profielwerkstuk (PWS)  
Het inlevermoment van het PWS voor havo 5 en vwo 6 is verzet naar woensdag 27 januari a.s. en 
de presentatie in een aangepaste vorm zal zijn op dinsdag 2 maart a.s. De communicatie over het 
wat en hoe verloopt inmiddels via de PWS-werkgroep. Over de wijze waarop mavo 4 invulling en 
uitvoering gaat geven aan het PWS zal z.s.m. na de SE-week worden gecommuniceerd. 
 
SE-week 3  
De laatste schoolexamenweek is nog ver weg. We onderzoeken op dit moment de wenselijkheid en 
noodzaak om deze een week naar achteren te verplaatsen. Uiteraard horen jullie dat zo snel 
mogelijk.  
 
Ten slotte 
Voor alle leerlingen, maar vooral voor onze eindexamenleerlingen, is dit een spannende periode. 
We geven en volgen onder bijzondere omstandigheden onderwijs en werken met onze 
eindexamenleerlingen toe naar het eindexamen. Hoe de rest van het schooljaar er precies uitziet, 
blijft lastig te voorspellen. We zullen ons moeten blijven aanpassen aan steeds veranderende 
omstandigheden. Je / 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,  
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur  
 
Thijs van Seggelen 
Teamleider leerjaar 3, mavo 4 
 
Lucien Schoonwater 
Waarnemend teamleider 4 en 5 havo, 4 t/m 6 vwo 


