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 Aan onze leerlingen uit leerjaar 1 en 2  
 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. Voor het onderwijs op het Ashram College betekent dit dat 
leerlingen uit de examenklassen hun lessen op school blijven volgen en leerlingen uit de andere 
leerjaren thuis, op afstand. 
 
Nieuw rooster 
Vanaf maandag 25 januari a.s. geldt er voor alle leerlingen een nieuw lesrooster met lessen van 40 
minuten. Dit rooster geldt in ieder geval tot en met 7 februari. Het nieuwe rooster wordt vrijdag a.s. 
gepubliceerd in Zermelo. 

 
Opzet FocusWeek 
De opzet van de FocusWeek blijft hetzelfde, maar met een tweetal aanpassingen: 

 Alle lessen zijn digitaal. 

 De activiteiten (sportactiviteiten en voorstelling) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is er 
les volgens rooster. 

Dit betekent:  

 de leerlingen hebben ‘s ochtends les volgens rooster (lesuur 1 t/m 5); 

 tijdens deze uren mogen leerdoelen herkanst en verbeterd worden; 

 tijdens de middaguren (lesuur 6 t/m 8) kunnen de leerlingen aan een vakspecifiek leerdoel 
werken. Hiervoor hebben zij zich inmiddels ingeschreven via Zermelo. De vakdocent nodigt de 
leerling uit middels een Meet in de Google agenda; 

 vrijdagmiddag is iedereen vrij. 
 
Ten slotte 
Nog steeds geven en volgen we onder bijzondere omstandigheden onderwijs op afstand. We zullen 
ons moeten blijven aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden. Hoe de rest van het 
schooljaar er precies uitziet, blijft lastig te voorspellen.  
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 Tessa Elferink 
Vestigingsdirecteur  Teamleider leerjaar 1 en 2  


