
 

Nieuwkoop, 26 mei 2020 
  
  
 
 
Beste leerling,  
 
Het ministerie heeft besloten dat scholen vanaf 2 juni weer fysiek les kunnen geven en uiteraard 
hebben wij als school daar een heel plan voor opgesteld, zodat voor iedereen die op school 
aanwezig zal zijn, dit veilig zal verlopen. In deze brief staat beschreven hoe wij de lessen op school 
zullen laten verlopen. Wanneer je na het lezen van deze brief nog vragen hebt, kan je die stellen 
aan je mentor. 
 
Zoals jullie in som kunnen  zien staan, heb je wanneer je in de onderbouw zit, vanaf 2 juni een keer 
per week les op school, de overige dagen heb je net zoals je nu gewend bent, les via 
afstandsonderwijs. De leerlingen uit 3BK en 3TL zijn wat vaker ingeroosterd, omdat zij het 
aankomende schooljaar eindexamen gaan doen. In som staat aangegeven op welke dag je fysiek 
naar school gaat, welke lessen je hebt en in welk lokaal je zal zitten. Ook staat er een aankomsttijd 
voor het eerste lesuur. 
 
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld en het is 
belangrijk dat je deze regels doorneemt en je hier ook goed aan gaat houden. 
 

● Je hebt een 40 minuten rooster en zes lesuren .In Som vind je wanneer en hoe laat je op 
school verwacht wordt.  

● Let op: de aanvangstijden zijn per klas verschillend, omdat er niet teveel leerlingen 
tegelijkertijd de school in mogen komen.  

● Je aankomsttijd staat onder de vaknaam ckv/bv aangegeven.  
● De eerste twee groepen komen om 8.00 uur de school binnen, de tweede groep om 8.10 

uur en de derde groep om 8.20 uur. 
● Je mag niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het tijdstip dat in som staat op het 

schoolterrein zijn.  
● Personeel van de school zal aangeven waar jullie je fietsen neer moeten zetten en door 

welke ingang je naar binnen zal gaan. 
● Bij binnenkomst ga je direct bij de ingang je handen desinfecteren. 
● Wanneer alle leerlingen binnen zijn, gaan de lessen om 8.30 uur beginnen.  
● Vervolgens ga je naar het lokaal waar je moet zijn.  
● Je kan geen geen gebruik maken van je kluisje.  

 
 
Tijdens de lessen: 

● In ieder lokaal zitten maximaal 8 leerlingen, deze samenstelling zal altijd hetzelfde zijn 
● Na iedere lesuur zal de docent van lokaal wisselen, de leerlingen zitten alle zes uren in 

hetzelfde lokaal 
● Na drie lesuren heb je 20 minuten pauze 
● Tijdens de pauze blijf je in het lokaal, je mag dus niet het lokaal uit of naar de jumbo… 
● De kantine is gesloten, neem zelf een lunchpakket mee, uiteraard geen chips… 
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● Tijdens de pauze mag je niet naar het toilet, dit om opstoppingen  te voorkomen, je mag 
wel tijdens de les gebruik maken van het toilet. 

● Na het toiletbezoek altijd je handen wassen. 
● Houd som goed in de gaten, het kan zijn dat de lokalen nog wijzigen.  

 
 
Onderlinge afstand en andere maatregelen  

● Zowel buiten, als binnen in de school houd je 1.5 meter afstand van iedereen 
● Overal in de school zijn lijnen op de grond die aangeven hoe je hoort te lopen 
● Je maakt voor aanvang van iedere les je tafel schoon, daar is desinfectiemateriaal voor 

aanwezig 
● In het lokaal is er tussen alle tafels 2 meter , ook is aangegeven via lijnen wat de plek van de 

docent is 
● In de lokalen staan tafels met hygiënische doekjes voor leerlingen die dat op prijs stellen.  

  
 
Afwezigheid en ziekmelden  
 

● Wanneer je ziek bent, dan melden je ouders je zoals gebruikelijk ’s ochtends ziek bij de 
receptie. 

● Wanneer je tijdens de lesdag verkouden wordt, moet hoesten en/of benauwd wordt, dan 
meld je dit direct bij je docent en meld je af bij de receptie 

● Vervolgens worden je ouders gebeld en ga je naar huis om uit te zieken. 
 
 
Cito leerjaar 1 
 

● De cito van leerjaar 1 gaat niet door, deze zal in september afgenomen worden 
 
 
 
 
 
Het personeel van het Ashram College verheugt zich er op om jullie weer op school te mogen 
ontvangen en we gaan er samen nog een mooie afsluiting van dit bijzondere schooljaar van maken. 
 
Tot snel! 
 
 
Namens het personeel van het Ashram College Nieuwkoop, 
 
 
Esther Lankhaar en Foekelien Lyklema  
Teamleiding Ashram College locatie Nieuwkoop  
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