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 Nieuwkoop, 16 maart 2020 
 
 
kenmerk:  
betreft:  onderwijs op afstand    
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen zijn de scholen vanaf maandag 16 maart tot 
maandag 6 april gesloten. Het belangrijkste is nu dat de leerlingen digitaal lesstof aangeboden 
krijgen om te zorgen dat ze per vak op afstand door kunnen gaan met het volgen van lesstof. 
  
In deze brief wordt er uitgelegd wat wij van de leerlingen vragen en op welke manier er invulling 
gegeven wordt aan het onderwijs.  
 

- Zoals gebruikelijk zal er via SOM aangegeven worden per vak wat de leerlingen moeten 
doen. Leerlingen vinden daar hun normale rooster per dag en per uur. De vakdocent 
communiceert wat er per les gemaakt moet worden en hoe dit eventueel ingeleverd wordt.  
Docenten zijn, indien de omstandigheden dat toestaan, per mail bereikbaar. 

 
- De leerlingen kunnen via google drive bij al hun huiswerk, dat kan via hun chromebook of 

via een pc/laptop. Mocht het zijn dat uw zoon of dochter op school gebruikt maakt van een 
leenchromebook en er thuis ook geen andere pc en/ of laptop beschikbaar is, dan is het 
belangrijk dit te melden bij school, zodat er een leenchromebook op school opgehaald kan 
worden. Daarvoor kunt u per mail een afspraak maken. 
 

Tijdens de persconferentie is ook aangegeven dat de prioriteit zal liggen bij de examenleerlingen. 
Hierover krijgen wij deze week richtlijnen. Zodra wij daar onze invulling aan hebben gegeven, zal 
ook dit direct gecommuniceerd worden met de leerling en ouders/verzorgers. Ondertussen kunnen 
de examenleerlingen, net zoals leerlingen uit de overige leerjaren, hun huiswerk in som vinden. 
 
Docenten hebben tot woensdag de tijd nodig om planningen te maken voor de komende drie 
weken. Zij gaan voor de komende drie weken SOM inrichten en eventueel kijken naar 
mogelijkheden om leerlingen op afstand te voorzien van verdere uitleg en opdrachten.  
 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan is dit het beste per mail te communiceren.  
U kunt uw mails sturen naar nieuwkoop@ashramcollege.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Team Ashram College Nieuwkoop, 
 

mailto:nieuwkoop@ashramcollege.nl
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