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 Aan onze leerlingen en hun ouder(s) /  
 verzorger(s)  
 
 
Alphen aan den Rijn, 25 februari 2021 

 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
vanaf maandag 1 maart weer minimaal 1 dag per week naar school mogen.  
 
Vanaf 1 maart organiseren we ons onderwijs op basis van de volgende uitgangspunten: 
● De huidige aanpak voor onze eindexamenleerlingen blijft onveranderd: zij volgen alle lessen op 

school. 
● Een belangrijke voorwaarde daarbij blijft dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling 

en medewerkers en leerlingen in acht genomen blijft worden.  
● Leerlingen die niet in een examenklas zitten, volgen minimaal 1 dag in de week les op school, 

met de complete klas. De rest van de week volgen de leerlingen onderwijs op afstand. 
● We kiezen er dus voor om geen hybride onderwijs aan te bieden waar een klas deels thuis, 

deels op school les heeft. 
 

Lessen van maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 
● De eerste lesweek na de vakantie geldt hetzelfde rooster als voor de vakantie en zien we 

alleen de eindexamenleerlingen op school, de overige leerlingen volgen die week nog 
onderwijs op afstand. 

● Deze lesweek gebruiken we om ons schoolgebouw opnieuw in te richten. We hebben het 
geluk dat we beschikken over een groot en ruim schoolgebouw, maar hebben de blijvende 
verantwoordelijkheid om het onderwijs op een veilige manier te organiseren, voor zowel 
leerlingen als medewerkers. 

● We gebruiken deze week ook om na te denken over hoe we de lesdagen voor de leerlingen die 
op school komen zodanig kunnen inroosteren dat de kwaliteit van de lesdag zo hoog mogelijk 
is, zowel sociaal als onderwijskundig.  

● Vooralsnog gaan we ervan uit dat we de eerste groep niet-examenleerlingen uiterlijk op 
maandag 8 maart op school ontvangen. Mocht het lukken om dat eerder voor elkaar te 
krijgen, dan doen we dat zeker en communiceren we hierover. 

 
Lessen vanaf maandag 8 maart (of zoveel eerder als mogelijk is) 
Onderwijs op afstand blijft voor de meeste van onze leerlingen een belangrijk onderdeel van hun 
lesweek. De impact van een lesdag achter een beeldscherm is echter groot. We denken dan ook 
na over een aanpassing in het lesrooster die de effectiviteit van de lessen en de kwaliteit ervan 
ten goede komt.  
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Zodra ook de niet-examenleerlingen weer op school hun lessen zullen volgen, willen we daarom 
gaan werken met een nieuw lesrooster. Dit rooster wordt volgende week via Zermelo 
gepubliceerd. 
 
Ten slotte 
We vinden het fijn dat we al onze leerlingen binnenkort weer les op school mogen geven, ook al is 
dat niet de hele week. Het belangrijke sociaal-emotionele aspect van het onderwijs, krijgt na bijna 
drie maanden letterlijk weer de ruimte. 
 
We zien ernaar uit om iedereen weer op school te zien! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
André Hol  
vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
Lucien Schoonwater  
teamleider bovenbouw havo en vwo 
 
Thijs van Seggelen  
teamleider 3 mavo/havo/vwo en 4 mavo 
 
Tessa Elferink  
teamleider onderbouw leerjaar 1 en 2 
 
Ronald de Rooij 
teamleider onderwijsondersteuning 

 


