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                                                                                         Nieuwkoop, 22 april 2020 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,  
 
Wie had dat kunnen denken: op 6 maart vierden we de officiële opening van ons nieuwe 
gebouw en op 16 maart werd het gebouw weer gesloten. Daar hadden we natuurlijk niet op 
gerekend. Inmiddels zijn we ruim vier weken verder en gaat de meivakantie beginnen zonder 
dat we nog op school zijn geweest. Het is een pittige tijd, die ons allemaal zwaar valt. 
 
De eerste week moesten we onder hoge druk omschakelen van traditioneel onderwijs met 
digitale ondersteuning naar interactieve lessen met online instructies en vragenmomenten. 
Een grote verandering voor degenen die les geven, maar nog veel ingewikkelder voor onze 
leerlingen. Dat vraagt om flexibiliteit en een goede inzet van iedereen. We zijn er trots op dat 
onze leerlingen zo goed hun best doen om mee te werken met de programma’s en de 
videolessen en we willen hen daar allemaal voor bedanken. Inmiddels kunnen we zeggen, 
dat de meeste vakken een oplossing hebben gevonden om vanuit huis de leerlingen een 
zinvolle dagbesteding te geven, waarmee ze geen grote achterstanden oplopen in hun 
leerproces. 
 
Natuurlijk heeft het thuiswerken van de leerlingen ook een grote impact op de thuissituatie. 
Zij moeten vaak een beroep doen op hun ouders/verzorgers om hen te helpen en het valt 
ook niet altijd mee om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven. Dat vraagt veel stimulering 
en bemoediging van de ouders en andere familieleden. Wij willen u thuis hartelijk bedanken 
voor uw inzet om het online leren mogelijk te maken. 
 
Na de meivakantie gaan alle examenkandidaten de resterende schoolexamens maken. Wij 
hopen dat zij goed voorbereid op school zullen komen en wensen hen veel succes met de 
voorbereiding. De schoolexamens gaan na de meivakantie in ieder geval door, daarvoor is 
een aangepaste inrichting gemaakt in de school. 
 
Zoals premier Rutte dinsdagavond heeft aangekondigd, zullen de middelbare scholen op zijn 
vroegst pas na 1 juni weer open gaan. Tot die tijd gaan we door met het online 
lesprogramma en zullen onze leerlingen nog vaak een beroep moeten doen op hun 
ouders/verzorgers en andere familieleden. Gelukkig is er eerst even een adempauze in de 
vorm van de meivakantie.  
 
Met dank en respect voor jullie inzet – leerlingen en familieleden – wensen wij jullie een hele 
fijne vakantie. 
 
Namens het team Ashram College Nieuwkoop, 
 
John Bakker 
Vestigingsdirecteur  
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