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

 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige coronamaatregelen voor het 
middelbaar onderwijs van kracht blijven, in ieder geval tot 1 maart. 
Voor het onderwijs op het Ashram College geldt dat leerlingen uit de examenklassen de lessen op 
school blijven volgen, leerlingen uit de andere leerjaren volgen onderwijs op afstand.  
 
Fysieke lessen: veilig naar school 
We benadrukken het nog maar eens: het blijft van belang dat examenleerlingen en medewerkers 
met een veilig gevoel onderwijs krijgen én geven. Houd je daarom aan de regels, zodat iedereen 
met een gerust hart naar school kan.  
 
Extra aandacht voor de pauzes 
Een belangrijk aandachtspunt blijft dat er op school 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet 
worden. Dat is in lessituaties voor ons goed te organiseren nu we de lessen in de aula, studiehallen 
en grootste lokalen geven. We merken echter dat het tijdens de pauzes niet altijd even makkelijk is 
om dat vol te houden. Daarom zullen we hier extra aandacht aan geven door meer te surveilleren 
en de kantine coronaproof in te richten. 
 
Onderwijs op afstand 
Nu de lockdown langer duurt, is aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs belangrijker dan ooit. 
De leerlingen (m.u.v. onze eindexamenleerlingen) volgen al een aantal weken online hun lessen. 
Wat betekent dit voor de kwaliteit, de resultaten en het welbinden van de leerling? Daarover voeren 
we het gesprek met onze docenten. Hoe verlopen hun (online) lessen? Wat gaat goed? Wat kan 
beter? We streven ernaar om de leskwaliteit op deze manier op een verantwoord niveau te 
houden. 
 
Oudergesprekken op afstand 
Ook het contact met u, ouder(s)/verzorger(s), gebeurt op afstand. Dat geldt voor de gesprekken 
met de vakdocenten, de driehoeksgesprekken in de onderbouw en de vakadviesgesprekken n.a.v. 
de profielkeuze. Een persoonlijk gesprek op school vinden wij het prettigst, maar nu het contact 
met u voorlopig noodgedwongen op afstand is, wordt deze aanpak gelukkig overwegend als positief 
ervaren, zowel door leerlingen en ouders als de docenten.  
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Praktisch 

 Jaaragenda: corona vraagt veel van het onderwijs. Er verandert veel in korte tijd, ook in onze 
jaarplanning. In onze jaaragenda die u vindt op onze website, vindt u de actuele stand van zaken 
m.b.t. roosters, (digitale) oudergesprekken en andere activiteiten. 

 De komende twee weken tot de voorjaarsvakantie blijven we werken met een 40 
minutenrooster. 

 
Ten slotte 
Er verandert de komende weken dus niets aan de organisatie van ons onderwijs. Op 23 februari 
beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 1 maart nodig zijn. Als blijkt dat dat zorgt voor een 
wijziging in de huidige situatie, dan informeren wij u en jou tijdig over wat dat betekent voor het 
onderwijs op onze school.  
Mocht besloten worden dat onderwijs op school weer mogelijk is, dan mag u erop rekenen dat we 
ervoor zorgen dat dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. 
  
We vertrouwen erop u en jou hiermee voldoende te informeren en zien uit naar het moment dat 
we weer met elkaar, op school, onderwijs krijgen en geven! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur  
 
Tessa Elferink 
Teamleider leerjaar 1 en 2 
 
Thijs van Seggelen 
Teamleider leerjaar 3, mavo 4 
 
Lucien Schoonwater 
Waarnemend teamleider 4 en 5 havo, 4 t/m 6 vwo 


