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Nieuwkoop, 2 april 2020 
  
  
 
 Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
  
Het kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus 
ook na  6 april a.s. van kracht blijven. Dat betekent dat de school in ieder geval tot en met 28 april 
a.s. gesloten blijft.  
  
Onderwijs op afstand   
Dit is de derde week waarin uw zoon/dochter onderwijs op afstand krijgt. De leerlingen en 
docenten hebben inmiddels kunnen wennen aan deze manier van onderwijs. In som kunnen de 
leerlingen en u als ouders het lesrooster en huiswerk inzien. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van Google hangout, zoom en de classroom. Docenten zijn zich aan het bekwamen in het online 
lesgeven en van leerlingen wordt nu behoorlijk wat discipline verwacht. Deze week worden de 
eerste online toetsen afgenomen en de eindexamenleerlingen hebben deze week hun mondelingen 
via google hangout.  
We onderkennen dat er verschillen zijn in het gemak waarmee het onderwijs op afstand gevolgd en 
verzorgd kan worden. Elke thuissituatie is anders. Dat geldt zowel voor de leerling die onderwijs 
volgt als voor de docent die onderwijs verzorgt. 
 
Rol van de mentor 
Nu we de leerlingen niet meer fysiek zien en dus ook niet altijd even goed kunnen monitoren of een 
leerling wel serieus met zijn of haar werk bezig is, hebben we echt de hulp van u als ouders nodig. 
De mentoren hebben de afgelopen week contact opgenomen met de leerlingen en proberen zo 
goed mogelijk de vinger aan de pols te houden. 
Wanneer vakdocenten merken dat een leerling niet goed mee komt, of niet goed werkt thuis, dan 
wordt de leerling hier door de vakdocent op aangesproken. Bij geen verandering zal de vakdocent 
genoodzaakt zijn dit te melden bij u als ouder en de mentor. Andersom vragen wij ook aan u om 
contact op te nemen met de mentor wanneer u vragen heeft of ergens tegenaan loopt. 
 
Afronden schoolexamens  
Het proces rondom het afronden van de schoolexamens vereist zorgvuldigheid in afstemming en 
organisatie. Na de meivakantie gaan we starten met het afronden van de schoolexamens, zodra wij 
de organisatie rond hebben ontvangt u de opzet over hoe we dit gaan aanpakken. De aankomende 
weken kunnen de leerlingen zich blijven voorbereiden en daarnaast is er een aantal leerlingen dat 
nog schoolexamens of schoolexamenonderdelen moet inhalen. Deze leerlingen en hun ouders 
ontvangen aankomende week een bericht waarin staat wat de leerling nog moet inhalen en op 
welke manier dit zal gebeuren. 
  
Ten slotte  
Een brief van ons College van Bestuur gaat als bijlage bij deze brief.  
 
Met vriendelijke groet,  Namens de schoolleiding 
 
 John Bakker, 
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen Nieuwkoop  


