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Nieuwkoop, 24 maart 2020 
  
  
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
  
Inmiddels zitten we in de tweede week van ons onderwijs op afstand. Het blijft een bijzondere 
situatie waar we allen het beste van proberen te maken. Docenten zijn druk bezig om aan te geven 
wat er verwacht wordt van de leerlingen, organiseren online lessen en zetten alle opdrachten voor 
de leerlingen in som. De leerlingen proberen een ritme te vinden en hebben daar uiteraard hulp bij 
nodig. Ook voor de ouders is dit een bijzondere situatie. Vanuit school proberen wij de leerlingen 
zoveel mogelijk structuur aan te bieden, maar de hulp en begeleiding vanuit thuis is echt 
noodzakelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een moeilijke situatie is en willen hierbij ook 
bewondering uitspreken voor een ieder.  
 
In deze brief proberen we de kaders voor het onderwijs op afstand nogmaals duidelijk neer te 
zetten.  
 
Wat wordt er van de leerling verwacht? 
Via SOM communiceren vakdocenten wat er gedaan moet worden per les. Het rooster dat in SOM 
vermeld staat is leidend. Als een vakdocent een online les inplant dan is de leerling verplicht om 
hieraan deel te nemen. Aanwezigheid wordt genoteerd in SOM.  
Leerlingen die deelnemen aan een online les behoren zich te gedragen zoals dat in een normale 
onderwijssetting ook van ze gevraagd wordt.  
Dat betekent specifiek: 

- Wees op tijd  
- Maak je huiswerk en heb je spullen op orde  
- Heb respect voor de docent en medeleerlingen  
- Verstoor de les niet opzettelijk  

  
Wat vragen wij van ouders?  
Als ouder kunt u ook in som zien wat van de leerlingen verwacht wordt, wij vragen u om vinger aan 
de pols te houden en wanneer u merkt dat er iets niet loopt, contact op te nemen met de mentor 
van uw kind. 
 
Wij hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben, neem dan 
contact met ons op.  
 
Met vriendelijke groet,  Namens de schoolleiding 
  
Esther Lankhaar (e.lankhaar@ashramcollege.nl) 
& 
Foekelien Lyklema (f.lyklema@ashramcollege.nl)  
Teamleiding Ashram College Nieuwkoop 
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