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Vanuit het MT
Beste Ouders/verzorgers,
Voor u ligt het maandelijks magazine voor ouders/verzorgers; het staat weer vol interessant nieuws. Het
schrijven van deze brief werd overschaduwd door een vuurwerkincident vlak voor het weekend. Hier
heeft u vrijdag j.l. over kunnen lezen in een speciale brief over het vuurwerkbeleid. Dit heeft ertoe geleid
dat u deze nieuwsbrief later ontvangt dan gebruikelijk. Wij hopen dat u veel plezier heeft aan het lezen
van deze brief, waarbij we niet alleen trots zijn op onze leerlingen en het onderwijs dat we geven, maar
ook trots zijn op ons gebouw dat een van de meest "Excellente" scholen van Nederland mag zijn.
Namens het team,
John Bakker,
Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop

Weekplanning week 46: 9 t/m 13 november 2020
Maandag 9 november
Draaidag promotiefilm door leerlingen
Woensdag 11 november Organisatiedag
Er wordt op deze dag geen les gegeven.
Huiswerkbegeleiding op woensdagmiddag vervalt
Donderdag 12 november
● 40 minutenrooster
● Rapportvergadering leerjaar 1 en 2
Vrijdag 13 november
● Aanvraag herkansingen SE

Kerstgala 2020 gaat niet door
We vinden het heel, hèèl erg jammer… Het traditionele kerstgala - dat we altijd met veel plezier
organiseren - kan wegens de corona maatregelen dit jaar helaas niet doorgaan. Er wordt nagedacht over
een alternatief; zodra er een programma gereed is, zal dit worden gedeeld.

Inrichting Aula
Onlangs is de inrichting van onze Aula sfeervoller gemaakt met 5 mooie foto’s van onze huisfotograaf
Pim Bakker.
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Organisatie Breed
Corona
Na de herfstvakantie bleek er sprake te zijn van een corona besmetting die in de schoolvakantie heeft
plaatsgevonden. Uit voorzorg zijn een aantal leerlingen in quarantaine gegaan. Uiteraard zijn de
betreffende ouders geïnformeerd.

Incident met vuurwerk
Donderdag 5 november heeft zich een incident met vuurwerk voorgedaan waarbij een leerling gewond
is geraakt. De Teamleider is met hem naar de eerste hulp geweest; de ouders zijn ingelicht en de jongen
maakt het naar omstandigheden goed.
U heeft afgelopen vrijdag 6 november een brief ontvangen over het vuurwerkbeleid op school. Mocht u
deze niet hebben ontvangen dan kunt u deze opvragen bij onze administratie
nieuwkoop@ashramcollege.nl

Nieuwe wiskunde docent
We zijn blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe docent wiskunde hebben aangenomen in de
persoon van dhr. El Yousfi. Hij gaat de lessen van mw. El Yandouzi overnemen.

Leswijziging
Verder zal er een kleine les verandering plaatsvinden. Dhr. Sparreboom zal een extra dag per week
ouderschapsverlof opnemen, waardoor twee van zijn klassen overgenomen gaan worden.

Vergaderingen op afstand (digitaal)
Met het oog op alle corona ontwikkelingen heeft de schoolleiding besloten dat vanaf 4 november jl. alle
vergaderingen digitaal plaats zullen vinden tot nader order. Dit om te zorgen dat het onderwijsproces zo
goed mogelijk door kan blijven gaan en noodzakelijke vergaderingen (op afstand) toch plaats kunnen
vinden.

Commissie van Beroep (herhaalde oproep)
Voor de Commissie van Beroep zoeken wij een ouder. De Commissie van beroep houdt zich bezig met
het beoordelen van onregelmatigheden bij het examen (juni 2021). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met j.bakker@ashramcollege.nl

Website en Ouderportaal van het Ashram College Nieuwkoop
Er is hard gewerkt aan een fris en fruitig uiterlijk van de website met vooral actuele informatie. Ook de
jaaragenda doet het weer; deze agenda wordt regelmatig geupdate. In deze agenda vindt u
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schoolactiviteiten, schoolvakanties, vrije dagen, 40 minuten roosters, enzovoort. Neem eens een kijkje
op https://www.ashramcollege.nl/nieuwkoop.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe functionaliteit voor het Ouderportaal
Nieuwkoop. Deze ‘besloten website’ voor ouders met kinderen op onze school, wordt momenteel
gevuld met meer algemene informatie; als het klaar is dan krijgt u daarvan bericht. Bij een ‘besloten
website’ moet je eerst inloggen voordat je erbij kunt. De Ashram website is vrij toegankelijk (bijv. via
zoekmachines). Er zal een scheiding worden gemaakt tussen informatie over onderwerpen die belangrijk
zijn voor ouders met kinderen op onze school (Ouderportaal) 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.

Online lessen via Jitsi
Zoals vele ouders en leerlingen hebben gemerkt werkt Jitsi - ons nieuwe systeem voor lessen volgen
online - nog niet vlekkeloos. We zijn ons ervan bewust dat ouders en leerlingen hiervan veel hinder
ondervinden. En we nemen uw opmerkingen hierover serieus. Daarom zijn we achter de schermen naar
oplossingen aan het zoeken. Er lijken verschillende oorzaken te zijn, wat het niet gemakkelijker maakt
om snel een afdoende oplossing te bereiken.
Wat ook niet meehelpt is, dat we de laatste weken op verschillende wifi storingen hebben
ondervonden. De laatste keer was het een regionale/landelijke storing van Ziggo waarbij het internet
eruit lag van 9:30 tot 3:00 ‘s nachts. En een andere oorzaak zou onze servercapaciteit kunnen zijn; ook
daar wordt naar gekeken. Punt is dat in beide gevallen de internetverbinding uitvalt.

School voor de toekomst
Ashram College Nieuwkoop stond vermeld in het gemeente bulletin “Nieuwkoop Nieuws” van 19
oktober 2020 met een artikel over de duurzaamheid van het gebouw. Heeft u het gemist?
Zie het knipsel hieronder. De zonnepanelen op het dak van het gebouw zijn goed te zien.
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