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Nieuwkoop 23/05/2020 



Beste leerlingen en ouder(s) e/of verzorger (s), 

De afgelopen weken hebben de leerlingen en docenten kunnen wennen aan het 
afstandsonderwijs en vanaf 2 juni 2020 gaan we op het Ashram College Nieuwkoop weer 
starten met het geven van fysieke lessen. Uiteraard gaan we hierbij de richtlijnen die vanuit 
het RIVM zijn aangegeven in acht nemen en zijn alle maatregelen getroffen die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat iedereen, zowel personeel als leerlingen, veilig aan het 
onderwijsproces deel kan nemen. Hiervoor heeft het MT een aantal keuzes gemaakt die in 
dit protocol worden uiteengezet en toegelicht. Er is met het in elkaar zetten van het fysieke 
rooster rekening gehouden met de 1.5 meter afstand die tussen alle personen gewaarborgd 
moet worden en daarnaast met de grootte van het gebouw en de inzet/capaciteit van het 
personeel. 

Wij hopen dat jullie na het lezen van dit document goed geïnformeerd zijn over hoe we de 
aankomende weken vorm gaan geven aan ons onderwijs. Wanneer iets nog niet duidelijk is, 
neem dan contact op met de mentor, of neem contact op met een van de teamleiders 
mevrouw E. Lankhaar of mevrouw F Lyklema. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens team en schoolleiding, 

John Bakker 

Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding  

Vanaf maandag 16 maart heeft het Ashram College Nieuwkoop aan alle leerlingen 
afstandsonderwijs gegeven en vanaf 2 juni 2020 gaan wij deze vorm van onderwijs 
combineren met fysiek onderwijs. Vanaf die datum gaan iedere lesdag twee klassen naar 
school om fysiek onderwijs te volgen. De overige klassen hebben die dag net zoals de 
afgelopen weken, via afstandsonderwijs les. Iedere dag komen twee andere klassen maar 
school, zodat alle leerlingen minimaal een dag in de week fysiek onderwijs kunnen volgen. 
Op de dagen dat een leerling niet naar school zal gaan, krijgt de leerling les via, zoals 
inmiddels gebruikelijk is, afstandsonderwijs. Dit houdt in dat voor een aantal lessen per dag 
een online les of instructiemoment ingeroosterd zal zijn en voor een aantal lessen zal er 
huiswerk in som vermeld staan. Zowel op de fysieke lesdag als op de lesdagen dat de 
leerlingen afstandsonderwijs volgen, staat er een lesrooster in som. 

De klassen die naar school gaan zijn onderverdeeld in groepjes van maximaal 8 leerlingen 
en komen vanaf 08.00 uur gefaseerd, om de tien minuten, naar binnen via de hoofdingang. 
Personeel begeleidt dit proces. In de school zijn looproutes zodat de leerlingen direct en 
veilig naar hun lokaal kunnen gaan en wanneer alle groepen binnen zijn (dat duurt maximaal 
30 minuten) starten om klokslag 8.30 uur alle lessen. 

De leerlingen krijgen zes lessen van veertig minuten en na iedere les rouleren de docenten 
en wisselen van lokaal. Tussen het derde en het vierde lesuur is er een pauze van 15 
minuten waarin de leerlingen kunnen lunchen. De leerlingen mogen tijdens de pauze het 
lokaal niet verlaten en de kantine is gesloten. De leerlingen moeten dus zelf hun eten en 
drinken meenemen. Na de laatste les gaan de leerlingen gefaseerd, om de tien minuten per 
twee groepen, naar buiten. 

In de planning zijn de voorexamenklassen iets frequenter ingeroosterd, dit vanwege het feit 
dat deze leerlingen het aankomend schooljaar eindexamen gaan doen en vanwege 
afronding van een aantal PTA onderdelen. In een bijgevoegd schema is te zien hoe vaak 
iedere klas naar school zal gaan, ook is een lesrooster bijgevoegd met daarin aangegeven 
welke vakken fysiek op school gegeven gaan worden. 

De afgelopen weken heeft een aantal leerlingen vanwege verschillende redenen in overleg 
met de zorgcoördinator op school gewerkt en de komende periode wordt deze mogelijkheid 
wederom aangeboden. Deze groep wordt aangevuld met een aantal leerlingen dat vanwege 
cijfermatige achterstanden naar boven kwam tijdens de leerlingbesprekingen van dd 17/18 
mei 2020. 

In de volgende hoofdstukken wordt uiteengezet hoe wij ons onderwijs de komende weken 
gaan organiseren. 

 

 



1. Hygiëne en veiligheid  

 

Algemeen  

 
➢ De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

○ Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit 
geldt ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.  

➢ Bij binnenkomst school, binnenkomst lokaal, na toiletbezoek en na afloop van de 
lessen desinfecteren leerlingen en personeel hun handen met desinfectiemateriaal 
dat bij de ingang, op de gangen en in de lokalen aanwezig is. 

➢ Bij aanvang en na afloop van de lessen, dus ook na ieder lesuur, maken de 
leerlingen en docenten met desinfectiemateriaal hun tafel en benodigdheden schoon.  

➢ Zowel buiten als binnen in de school, ook in de klaslokalen, geven belijningen aan 
waar de leerlingen moeten lopen om zo de 1.5 meter te kunnen waarborgen 

➢ Personeelsleden zijn zowel buiten als binnen aanwezig om leerlingen zonodig bij te 
sturen wanneer de 1.5 meter niet goed in acht genomen wordt 

➢ De volgende leefregels worden in het lokaal zichtbaar gemaakt: 
○ We schudden geen handen.  
○ We hoesten en niezen in onze elleboog.  
○ We zitten niet aan ons gezicht.  

➢ Er is geen fysiek contact met ouders 
➢ Ouders en/of verzorgers zijn niet aanwezig in schoolgebouw of op het plein 
➢ Alle vergaderingen zijn wanneer mogelijk digitaal 

 
Bij  klachten personeelslid of leerling: 

➢ Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  
○ Neusverkoudheid.  
○ Hoesten.  
○ Moeilijk ademen/benauwdheid.  

➢ Een personeelslid/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
➢ Wanneer een personeelslid/leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, 

neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat diegene naar 
huis. Bij leerlingen worden ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Ook eventuele 
broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover 
geïnformeerd en naar huis gestuurd.  

➢ Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Er 
wordt niet getemperatuurd, een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid 
geven.  

➢ Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.  



➢ Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school. 

➢ Bij een ongewoon aantal leerlingen of personeel met klachten neemt school contact 
op met GGD. 

➢ Een medewerker met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of 
neusverkouden en/of koorts kan getest worden. De regie voor het testen ligt bij de 
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst in de regio. De medewerker neemt contact 
op met de bedrijfsarts die de aanmelding voor de test regelt bij de GGD. 

➢ Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming 
van ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid. 

➢ Een personeelslid of leerling mag weer naar school als iedereen binnen het 
huishouden 24 uur geen klachten heeft. 

 

Beleid wanneer een personeelslid of leerling positief is getest op covid 19: 

➢ Een personeelslid of leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de 
symptomen en en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft.  

➢ Als iemand in het huishouden van het personeelslid of de leerling koorts boven 38°C 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid of leerling thuis.  

➢ Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het 
personeelslid/leerling weer naar school.  

➢ Personeelsleden, positief getest en met klachten nemen contact op met de 
bedrijfsarts 

➢ Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerling getest is voor 
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid/leerling 14 dagen 
thuis blijven (omdat gezinsleden na 14 dagen na het laatste contact met het gezinslid 
nog ziek kunnen worden) Het personeelslid kan weer naar school als iedereen 
binnen het gezin 24 uur klachtenvrij is. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uiteenzetting protocol 

 

  Groepsgrootte fysieke lessen 

 
➢ Groepsgrootte is max 8 leerlingen, passend bij grootte lokalen, rekening houdend 

met de 1.5 m die gewaarborgd moet zijn 
➢ Iedere dag komen 4, 5 of 6 groepen naar school, de samenstelling wordt niet 

gewisseld, dit om het aantal bewegingen van groepen leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken 

➢ Leerlingen volgen 6 lesuren van 40 minuten in 1 lokaal en zij blijven in dit lokaal. 
➢ Met het bepalen welke klassen gezamenlijk naar school gaan is rekening gehouden 

met het gemiddeld aantal leerlingen dat iedere dag aanwezig is, hierdoor komen er 
iedere dag maximaal 60 leerlingen fysiek naar school. 

➢ Naast dat er rekening is gehouden met het aantal leerlingen dat per dag naar school 
komt, is ook met het lesrooster rekening gehouden met het aantal docenten dat op 
school aanwezig zal zijn.  

 
 

 In de leslokalen  

 
➢ De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  
➢ In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 

oppervlakte sprays  
➢ Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de 

desinfecterende gel of spray. Dit vereist heldere instructies.  
➢ Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlakte 

sprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)), en 
herhalen dit na ieder lesuur. Ook na het laatste lesuur. Dit geldt ook voor de docent. 

➢ Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met 
regelmaat schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit vereist heldere 
instructies.  

➢ In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van 
leerlingen heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.  

➢ Indien mogelijk worden de lokalen tussen de lessen door gelucht. 
➢ Er worden zo weinig mogelijk spullen uitgedeeld.  
➢ Personeel loopt zo weinig mogelijk rond tijdens een les. 

 

 



Op de gang en in de pauze 

  
➢ Looppaden aanbrengen binnen de school, en waar mogelijk binnen ruimtes om 1,5 

meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren binnen het schoolgebouw.  
➢ Er zijn vaste looproutes aangeven in het gebouw. 
➢ De school organiseert  toezicht en begeleiding op de gang. 
➢  Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het 

lokaal.  
➢ De personeelskamer is gesloten. 
➢ De kantine blijft gesloten.  
➢ Leerlingen lunchen in hun eigen lokaal en mogen tijdens de pauze niet hun lokaal 

verlaten. 
➢ Tijdens de pauze is een personeelslid in het lokaal aanwezig. 
➢ Vanwege kans op samenscholing geen toiletbezoek tijdens de pauze, maar tijdens 

de lessen. Er zal ook tijdens de lessen toezicht zijn bij de toiletten. 

 

Bij aankomst en vertrek  

 
➢ Bij de fietsenstalling is d.m.v. vakken aangeven waar de fietsen gestald moeten 

worden zodat leerlingen gefaseerd en op afstand van elkaar hun fiets kunnen stallen 
en weer ophalen, dit onder toeziend oog van een personeelslid. 

➢ De leerlingen verzamelen zich eerst achter 16 pylonnen op het schoolplein en dit 
gehele proces wordt door een personeelslid begeleid. 

➢ Leerlingen komen vervolgens per maximaal 8 leerlingen tegelijkertijd via de 
hoofdingang naar binnen,  

➢ Leerlingen gaan wanneer zij de school in mogen, direct naar hun lokaal. 
➢ Er zijn binnen, evenals buiten personeelsleden om de leerlingenstroom te begeleiden 

en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. 
➢ Alle deuren staan zoveel mogelijk open zodat deze niet door leerlingen en 

personeelsleden geopend hoeven te worden.  
➢ Na afloop van de lessen gaan de leerlingen wederom gefaseerd naar buiten. 

 

Onderwijs – zorg  

 
➢ Op school is er gelegenheid om leerlingen die wegens verschillende 

omstandigheden thuis niet goed onderwijs kunnen volgen, in een apart lokaal te laten 
werken. Deze mogelijkheid wordt al vanaf het begin van het afstandsonderwijs 
aangeboden en dagelijks zijn er hierdoor maximaal 12 extra leerlingen aanwezig. 

➢ Er zal een personeelslid in het lokaal aanwezig zijn om de leerlingen te begeleiden.  
➢ Leerlingen worden in deze klas geplaatst in overleg met de zorgcoördinator.  



➢ Een aantal leerlingen dat er cijfermatig niet goed voor staat wordt aan deze groep 
toegevoegd, uiteraard in overleg met ouders.  

➢ Deze leerlingen worden dagelijks op school verwacht en op de dag dat zij fysiek zijn 
ingeroosterd, volgen zij de fysieke lessen. 

➢ Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer worden 
opgestart. 

 

Toelichting keuze van vakken fysieke lesrooster 

 
➢ Iedere fysieke lesdag volgen de leerlingen zes vakken 
➢ NL, Wisk, Engels en mentorles docenten worden in de onderbouw (BK/TL t/m 

leerjaar 2 en 1 t/m 3 Havo) waar mogelijk iedere fysieke lesdag ingeroosterd. De 
overige twee vakken rouleren.  

➢ NL en Engels worden in de voorexamenklassen iedere fysieke lesdag ingeroosterd, 
de overige vakken rouleren 

➢ Niet ingeroosterd; mu dr lo tn bv, deze praktijkvakken worden niet fysiek gegeven.Dit 
vanwege het moeilijk kunnen waarborgen van de hygiënische voorschriften 

 

 Rooster afstandsonderwijs 

➢ Op dagen dat leerlingen geen fysieke lesdag hebben, volgen zij het 
afstandsonderwijsrooster, beide roosters staan zoals gebruikelijk in som. 

➢ Leerlingen krijgen nog steeds via het afstandsonderwijs online momenten met hun 
vakdocenten, uiteraard alleen wanneer de docenten op die bewuste dag niet fysiek 
op school zijn ingeroosterd.  

 

Vervoer  

 
➢ Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk 

verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te 
komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.  

➢ Ouders/verzorgers mogen de school in principe niet betreden.  
➢ Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens 

opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een 
ouder/verzorger gebruik te maken.  

➢ Er zal geen leerlingenvervoer van en naar Ter Aar plaatsvinden. 

 



3. Fysieke lesdagen per 2 juni 

  

 1TA/ 1KA 2KA/ 2KB 

 

2TA/ 3HN 3TA 

 

3KA/ 3KB aantal 

lokalen 

Di 02-06 X     6 

Wo 03-06  X    5 

Do 04-06     X 5 

Vr 05-06    X  4 

Ma 08-06   X   5 

Di 09-06    X  6 

Wo 10-06  X    4 

Do 11-06 X     6 

Vr 12-06     X 5 

Ma 15-06    X  6 

Di 16-06   X   5 

Wo 17-06     X 5 

Do 18-06    X  4 

Vr 19-6     X 5 

Ma 22-06 X     6 

Di 23-06   X   6 

Wo 24-06  X    4 

Do 25-06     X 5 

Vr 26-06    X  6 

Totaal contactmomenten  
3 dagen 

44 ll 

3 dagen 

42 ll 

3 dagen 

31 ll 

 5 dagen  

33 ll 

 5 dagen 

33 ll 

 



 4. Groepsindeling leerlingen 
 

Klas Aantal leerlingen  
totaal in de gehele  
klas 

Aantal leerlingen in de  
groepen 
(max 8 leerlingen per klas) 

1ka 22  3 groepen 8/7/7 

1ta  22 3 groepen 8/7/7 

2ka 20 3 groepen 7/7/6 

2kb 22 3 groepen 8/7/7 

2ta 29 4 groepen 8/7/7/7 

3ka 19 3 groepen 7/6/6 

3kb 14 2 groepen 7/7 

3ta  31 4 groepen 8/8/8/7 

3hn 12 2 groepen 6/6 

  

 
 

 

 


