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 Aan onze leerlingen en hun   
 ouder(s) / verzorger(s)  
  
 
 
Alphen aan den Rijn, 3 maart 2021 
  

 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Morgen is het zo ver: dan ontvangen we de eerste groep niet-examenleerlingen voor lessen op school! 
Die dag verwelkomen we leerlingen uit 3 mavo. Verderop in deze brief kunt u lezen hoe de weekindeling 
er verder uit ziet. 
 
We organiseren 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 de ene week twee en de andere week drie dagen 

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. 
● Het huidige 40 minutenrooster blijft van kracht. 
 
In onze brief van 25 februari jl. kondigden we aan dat we een aanpassing zouden gaan doen aan ons 
lesrooster. Dat voornemen was ingegeven door de impact van een lesdag achter een beeldscherm. Nu we 
het zodanig kunnen organiseren dat we de leerlingen gemiddeld 2,5 dag per week op school les kunnen 
geven, hebben we besloten het lesrooster intact te laten. 
 
We creëren vier groepen en drie segmenten: 
Groep A : de examenkandidaten (EL) 
  Zij hebben les in de hallen en sommige lokalen en pauzeren op het schoolplein aan de 

aulazijde. Ze verplaatsen zich door het gebouw voor hun lessen. 
Groep B : leerlingen uit leerjaar 1, leerjaar 2, 3 havo en 3 vwo 
  de leerlingen volgen lessen in lokalen in tweetallen (de zg. maatjesopzet) en blijven in het 

lokaal en op hun plaats, de docent verplaatst zich van lokaal naar lokaal.  
De leerlingen pauzeren op het schoolplein bij de hoofdingang. 

Groep C : leerlingen uit 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
  de leerlingen volgen de lessen in gymzalen, de aula en in een hal/lokaal. Ze blijven zo veel 

mogelijk in de gymzaal, aula of lokaal. Zij pauzeren in de binnentuin. 
3 mavo : voor leerlingen uit 3 mavo geldt dat zij op school les hebben op dezelfde dagen als de 

leerlingen uit groep B. De leerlingen volgen de lessen in de lokalen. Ze blijven zo veel 
mogelijk in hetzelfde lokaal. Zij pauzeren op het schoolplein bij de hoofdingang.  
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Hoe vaak ben je in een week op school? 
Groep A is 5 dagen op school 
Groep B is gemiddeld 2,5 dag op school, de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen  
Groep C is gemiddeld 2,5 dag op school, de ene week 3 dagen, de andere week 2 dagen 
 
Lessen op donderdag 4 maart en vrijdag 5 maart 
Op donderdag 4 maart starten we met de leerlingen 3 mavo in de gymzalen. 
Op vrijdag 5 maart zijn de leerlingen van 4 vwo van harte welkom. Ook zij starten in de gymzalen. 
 
Op maandag 8 maart starten we lessen op school volgens de indeling in onderstaande tabel. 
Door te werken met dit schema, treft elke docent elke klas in ieder geval om de week. 
In Zermelo kunnen de leerlingen zien waar zij les hebben.  
Leerlingen die de lessen niet fysiek kunnen volgen, zijn verplicht online aanwezig. 
 

 Week 10 (en daarna in de even weken)  Week 11 (en daarna in de oneven weken)  

Groep Ma Di Wo Do Vr  Ma Di Wo Do Vr  

A EL EL EL EL EL  EL EL EL EL EL  

B 1 | 2 3 1 | 2 3 1 | 2  3 1 | 2 3 1 | 2 3  

C 4h 4v | 5v 4h 4v | 5v 4h  4v | 5v 4h 4v | 5v 4h 4v | 5v  

 
Vanaf maandag 8 maart gebruiken we ook de rest van het schoolgebouw waarbij de klassen les krijgen in 
een vast gedeelte van het schoolgebouw. We organiseren het daarbij op zo’n manier dat we optimaal 
gebruik maken van het gebouw en elke dag zo veel mogelijk leerlingen op een veilige en verantwoorde 
manier kunnen ontvangen. Ons schoolgebouw is groot en biedt ons daarvoor gelukkig veel 
mogelijkheden.  
 
Veilig en verantwoord naar school 
Op sommige plekken in de school werken we met looproutes. 
De coaches van leerjaar 1, 2 en van 3 havo en 3 vwo zorgen voor een klassenplattegrond, de leerlingen 
zitten in dat lokaal altijd op dezelfde plek. 
Elk segment heeft een vaste pauzeplek. De leerlingen volgen de instructies van de medewerkers. 
 
Hygiënemaatregelen 
Leerlingen die naar school komen houden zich aan de volgende richtlijnen: 
- je houdt 1,5 meter afstand; 
- je draagt overal een mondkapje, behalve in de klas; 
- bij binnenkomst in lokaal / hal / aula / gymzaal desinfecteer je je tafel en je stoel en je handen; 
- het is niet mogelijk om gebruik te maken van je kluisje; 
- je volgt de aanwijzingen op van onze medewerkers. 
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Ten slotte 
We zijn blij dat alle leerlingen weer op school mogen verwelkomen. Dat gaat gepaard met tal van kansen 
en beperkingen. Bij onze afwegingen is het telkens weer zaak om de balans te vinden tussen het 
optimaliseren van de aanwezigheid van de leerlingen, van wat moet en kan, bij zowel leerlingen als 
personeel. Maar het blijft spannend. Om ervoor te zorgen dat de school open kan blijven, benadrukken 
we hierbij nogmaals dat het van belang is dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.  
 
We zien er naar uit om iedereen weer op school te zien! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
André Hol 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn 
 
Lucien Schoonwater 
Waarnemend teamleider bovenbouw havo / vwo 
 
Thijs van Seggelen 
Teamleider leerjaar 3, mavo 4 
 
Tessa Elferink 
Teamleider leerjaar 1 en 2 
 
Ronald de Rooij 
Teamleider onderwijsondersteuning 


