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Vanuit het MT
Beste Ouders/Verzorgers,
We staan alweer voor de herfstvakantie 2020 en zo vliegt het schooljaar voorbij. In deze brief vindt u
informatie over de Ouderraad, nieuwe collega's, het ontruimingsplan en zo zijn er nog meer zaken.
Door corona ontstaat er jammer genoeg uitval van lessen op school; deze lessen worden in de meeste
gevallen online doorgezet. Echter, het online lesgeven blijft wennen voor alle partijen. We hopen de
komende weken het online lesgeven in de vingers te hebben, al gaat er niets boven gewoon les geven
op school. Veel plezier met het lezen van onze nieuwsbrief. Ik wens u - maar ook uw zoon en/of dochter
veel succes - en heeft u nog vragen, dan weet u ons te vinden.
Namens het team,
John Bakker,
Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop
Bijlage bij deze nieuwsbrief
1. Verslag van de Ouderraad vergadering d.d. 5 oktober 2020.

Weekplanning week 42: 12 t/m 16 oktober 2020
Dinsdag 13 oktober
Studiedag; de school is voor leerlingen gesloten.
Woensdag 14 oktober
Huiswerkbegeleiding 14:30 - 17:00
Onder begeleiding van Saskia van der Laan.

Herfstvakantie
Van 19 t/m 23 oktober a.s. is het herfstvakantie; de school is
dan gesloten.

Toetsweek verplaatst
De toetsweek voor de bovenbouw zal een week worden
opgeschoven en in de tweede week na de herfstvakantie plaatsvinden.

Thema avond Puberbrein 8 oktober j.l. ging niet door
De allereerste thema-avond voor ouders die was gepland op 8 oktober a.s. met als thema ‘ het
Puberbrein” is helaas afgelast wegens de nieuwe corona maatregelen.
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Organisatie Breed
Nieuwe collega’s: even voorstellen
Wij zijn een groeiende school met ook dit jaar weer nieuwe collega's. Een drietal nieuwe collega’s willen
zich hierna met een eigen stukje persoonlijk voorstellen. Helaas nemen we per 31 oktober a.s afscheid
moeten van de Wiskunde docente Asma el Yandouzi. De hierdoor ontstane vacature wordt binnenkort
vervuld.
Mijn naam is Myvienne Ricardo en ik ben dit schooljaar gestart op het Ashram
College Nieuwkoop als docent Engels en mentor. Met veel plezier ben ik dit jaar
aan mijn 10e jaar in het onderwijs begonnen. Naast het lesgeven ben ik gek van
binnenhuisarchitectuur en alles wat daarmee te maken heeft. Mochten jullie
vragen hebben over schoolzaken, neem gerust contact met mij op. Ik heb er veel
zin in om er een leuk jaar van te maken!

Ik ben Luis Bautista en ik geef sinds september les op het Ashram College in
Nieuwkoop. Als muziekdocent geef ik al 20 jaar les. Ik doe dit met veel plezier en
enthousiasme. Ik probeer het natuurlijke talent van de leerlingen naar een hoog
niveau brengen. Naast het lesgeven ben ik ook gek van dansen, koken en
reizen.Ik kom uit Colombia en kan natuurlijk goed Spaans praten. Ik heb er veel
zin in om er een muzikaal jaar van te maken.

Ik ben Paul Noppen. Vanaf 31 augustus werk ik als docent Nederlands bij het
Ashram College in Nieuwkoop.Ik vind het een gezellige school. Ik ben jaren
docent Nederlands geweest bij het VMBO, maar op deze school geef ik les aan
Havo 1, 2 en 3. Dat is ook plezierig. En ik hoop dat mijn leerlingen de lessen
Nederlands ook plezierig vinden.

Ouderraad (herhaalde oproep)
Op 5 oktober j.l. is de eerste Ouderraad vergadering gehouden. Bij deze nieuwsbrief vindt u een verslag
van deze vergadering. Er is nog plaats voor ouders om hieraan mee te doen. Bij interesse kunt u zich
aanmelden voor 16 oktober a.s. via een email naar nieuwkoop@ashramcollege.nl Voor meer
informatie kunt u mailen naar j.bakker@ashramcollege.nl
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De Ouderraad is een orgaan waarin ouders terug kunnen geven wat zijn horen van hun kinderen aan het
einde van de dag. Deze ouderraad komt 5x per jaar bijeen op maandagavond van 19.00 - 20:00 uur.
Onderwerpen variëren van hygiëne in de klas tot en met de zwaarte van de schooltassen en van het
busvervoer tot en met Somtoday en alles wat er tussen zit. Hierdoor kunnen wij de school nog beter
maken dan ooit tevoren.

Surfen in Scheveningen 4 oktober j.l.
Op zondag 4 oktober stond de Sportmix Golfsurfen in Scheveningen op de agenda voor onze
bovenbouw leerlingen. Aan ouders en leerlingen wordt de gelegenheid gegeven om - gedurende 1 week
- foto’s van onze huisfotograaf Pim Bakker te downloaden via een beveiligde link. Het downloaden is
gratis. https://www.pimbakkerfotografie.nl/Strandsurfen-Scheveningen/n-td28wj/

Website en Ouderportaal van het Ashram College Nieuwkoop
De teksten op de website zijn nog niet helemaal up to date; er wordt achter de schermen hard gewerkt
aan actualisering. We proberen er wat meer vaart in te krijgen. Intussen hebben ouders en leerlingen
een jaaragenda 20/21 ontvangen waarin schoolvakanties en dergelijke worden vermeld en in de
nieuwsbrieven vindt u telkens een weekagenda.
Binnenkort zal er een nieuwe functionaliteit komen voor het Ouderportaal Nieuwkoop; deze is nu niet
toegankelijk voor ouders. We ondervinden technische problemen. Zodra er meer nieuws is, ontvangt u
daarover bericht.
Er zal binnenkort ook een scheiding worden gemaakt tussen informatie over onderwerpen die belangrijk
zijn voor ouders met kinderen op onze school (Ouderportal) en ouders die nog geen kinderen op onze
school hebben (Website). De bedoeling is om niet op twee plaatsen dezelfde informatie te hangen; dat
is niet overzichtelijk en het onderhoud kost veel tijd.

De website ‘Kies je school’ maakt schoolkeuze makkelijker
Voor alle leerlingen uit groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs is er nu de nieuwe website Kies je
school. Op deze site staan alle middelbare scholen in de omgeving, met een overzicht van alle
activiteiten die deze scholen verzorgen om leerlingen te helpen kiezen. De website is een initiatief van
de gezamenlijke middelbare scholen: het Ashram College, de Groene Hart scholen, het Scala College en
het Wellant College.
De website biedt verschillende handige tools om beter overzicht te krijgen. Via de keuzehulp kan
geselecteerd worden op niveau, plaats of scholenkoepel om te filteren. In de agenda staat van alle
scholen wanneer ze hun wervingsactiviteiten organiseren en wat de activiteiten precies inhouden. Voor
ouders met kinderen in groep 8 of groep 7 een snel en handig overzicht bij de hand op iedere telefoon,
laptop of tablet. Neem alvast een kijkje:
https://www.kiesjeschoolalphen.nl/scholen-locaties/ashram/ashram-college-nieuwkoop
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Pinautomaat in de kantine
Binnenkort komt er een pinautomaat beschikbaar in de kantine. Op dit moment wordt het apparaat
ingeregeld. Dit zal wat betaalgemak opleveren.

Online lessen
Onlangs heeft u een brief gekregen over online lesgeven met een Jitsi handleiding voor leerlingen. Heeft
u deze brief niet gekregen, dat kunt u deze opvragen bij de administratie: nieuwkoop@ashramcollege.nl

Ontruimingsplan
De spontane ontruimingsactie van 3 september j.l. heeft ons weer op scherp gezet en achter de
schermen is druk geschreven aan een ontruimingsplan, toegespitst op het nieuwe schoolgebouw.
Het ontruimingsplan is inmiddels gedeeld met het personeel. En onze conciërges - tevens
Bedrijfshulpverleners - zullen de komende weken in de mentorlessen aandacht besteden aan wat te
doen bij (brand)alarm. Onze school heeft 9 gekwalificeerde BHV-ers.

Corona maatregelen
Onlangs heeft u een brief ontvangen over het gebruik van mondkapjes door leerlingen en docenten
naar aanleiding van de nieuwe corona maatregelen. Heeft u deze brief niet ontvangen, dan kunt u deze
alsnog aanvragen bij onze administratie: nieuwkoop@ashramcollege.nl

Gebruik mondkapjes door leerlingen
Het gebruik van mondkapjes door leerlingen is nog niet helemaal wat het moet zijn. We hebben wat
suggesties voor uw zoon of dochter; zie hieronder.. Met de huidige ontwikkelingen rondom het virus is
het dragen van het mondkapje een van de manieren, naast handen wassen en afstand houden, om de
strijd tegen corona aan te gaan. Los van de discussie over de zin en onzin van de effecten van het dragen
van een mondkapje, wil ik u vragen mee te werken aan het dragen van mondkapjes door leerlingen.
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De Week van de Opvoeding
Ons bereikte een verzoek van jongerenwerk om onderstaande link met ouders te delen vanwege de
week van de opvoeding: https://www.hoezitdat.info/blog/106042/week-van-de-opvoeding.html
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de week van
de opvoeding in het teken van opvoeden en ouderschap. De week van de opvoeding draait om
ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. De week van de
opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en
hun eigen omgeving erbij te betrekken.

Mededelingen van het Decanaat
Er wordt achter de schermen hard gewerkt om alle voorlichtingen weer vorm te geven; de open dagen
kalender voor de 4e jaars is bijna up-to-date en ook zijn we druk met de MBO informatieavond voor
leerjaar 3.
Uiteraard moet alles ‘corona proof’ en dat heeft ertoe geleid dat het evenement Go4it! voor de
leerlingen uit leerjaar 2 niet door kan gaan. Door de huidige ontwikkelingen omtrent corona kan men
de gewenste kwaliteit van het de beroepenmanifestatie niet garanderen. Dat was voor de
organisatoren een belangrijke reden om het evenement te annuleren.
De MBO informatieavond voor leerjaar 3 op 11 februari 2021 gaat wel door, maar wordt digitaal. De
leerlingen uit leerjaar 3 vmbo ontvangen hierover in november meer informatie.
Voor de examenleerlingen kon de voorlichting in de Hooglandse Kerk in Leiden niet doorgaan, de
organisatie hiervan heeft een E-magazine ontwikkeld. U kunt dit magazine via onderstaande link
bekijken. De leerlingen uit leerjaar 3 en 4 krijgen deze link ook, samen met de open dagen kalender.
https://www.flipsnack.com/OnsPlatform/mbo-opleidingendag-2020/full-view.html

SCOPE fusie
SCOPE scholengroep en Katholieke Stichting Ashram College willen per 1 januari 2021 fuseren. De
plannen hiervoor worden in het najaar van 2020 met de medezeggenschapsraden besproken. Ouders,
personeel en andere betrokkenen kunnen via deze pagina hun mening geven.
Meer informatie rondom de fusie vindt u op de website via deze link:
https://www.ashramcollege.nl/nieuwkoop/besturenfusie/
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