
 

 
Aan onze leerlingen en hun  
ouder(s) / verzorger(s)  

 
 
kenmerk: 4350/ReBr 
Betreft: Corona maatregelen update #2 
 
 
Nieuwkoop, 17 december 2020 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals aangekondigd in onze brief van 15 december jl. informeren wij jou / u hierbij uitgebreid over                 
ons onderwijs vanaf maandag 4 januari 2021.  
 
Onderwijs op afstand  
Het sluiten van het schoolgebouw voor leerlingen heeft als consequentie dat we het onderwijs op               
afstand weer oppakken. Dit geldt voor alle klassen, dus ook de voor de examenklassen. Op die                
manier willen we als school bijdragen aan de maatregelen die nodig zijn om het oplopend aantal                
corona besmettingen terug te dringen.  
 
Rooster 
Leerlingen vinden hun rooster zoals het er nu uitziet vanaf vrijdag 18 december in SOM. We maken                 
gebruik van een 30-minutenrooster. Dat betekent dat leerlingen afwijkende lestijden zullen hebben            
dan ze gewend zijn. Hieronder zijn deze lestijden alvast te vinden. Overigens kan het voorkomen               
dat er tussenuren ontstaan doordat enkele vakken niet online aan te bieden zijn. 
1e uur:    8.30 - 9.00 
2e uur:    9.00 - 9.30 
Pauze 
3e uur:   9.45 - 10.15 
4e uur: 10.15 - 10.45 
Pauze 
5e uur: 11.00 - 11.30 
6e uur: 11.30 - 12.00  
7e uur: 12.00 - 12.30  
 
Gedragsregels online lessen 
Om de online lessen goed te laten verlopen zijn er een aantal gedragsregels: 

● De leerling is op tijd aanwezig.  
● De leerling zit aangekleed achter een bureau of tafel. 
● De camera van de leerling staat gedurende de gehele les aan. 
● De docent bepaalt wanneer de microfoons aan staan. Aan het begin van de les staan ze uit. 
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● Er worden geen opnames of foto’s van het beeldscherm genomen. 
● Leerlingen die zich misdragen worden uit de Meet gezet en wanneer we weer overgaan tot 

fysiek onderwijs zal dit uur buiten de reguliere lestijden om moeten worden ingehaald. 
 
Ondersteuningsklassen en cursus Plannen & Organiseren 
De ondersteuningsklassen voor Wiskunde, Nederlands en Engels gaan evenals de cursus Plannen & 
Organiseren online plaatsvinden op donderdag om 8.30 uur. De deelnemende leerlingen ontvangen 
van hun docenten een mail met daarin de link voor de Google Meet.  
 
Toets- / SE-week fysiek 
In de week van 11 t/m 15 januari staat de tweede SE-week op het programma. Deze vindt in fysieke 
vorm plaats op school. Alle PTA toetsen zullen deze week worden afgenomen. Overige toetsen die 
in deze SE-week gepland stonden, worden op een ander moment afgenomen Het toetsrooster is 
vanaf dinsdag 5 januari in SOM in te zien.  
 
Vanwege het feit dat er voor de derde klassen hoogstens twee toetsen gepland zijn, hebben deze 
klassen de overige dagen online les. 
 
Mondelingen voor vierde klassers 
Voor leerling uit de vierde klas stonden deze SE-week ook mondelingen ingepland. De mondelingen 
van de klassen 4ka en 4kb worden deze periode niet afgenomen en verplaatst naar de derde 
schoolexamenweek. 
 
De mondelingen van klas 4ta gaan deze periode wel door en worden op afstand afgenomen. 
Leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mail van hun vakdocent. 
 
Mentormoment vrijdag 18/12/20 
Op vrijdag 18 december worden de leerlingen uitgenodigd voor een online mentorles met hun 
mentor. De mentor gaat samen met de leerlingen kijken of alles duidelijk is voor het 
afstandsonderwijs. In de bijlage is de handleiding voor Google Classroom en Meet te vinden. De 
handleiding voor Google Classroom en Google Meet worden gezamenlijk doorgenomen. Ook is het 
een mooi moment om gezamenlijk terug te kijken op het afgelopen half jaar.  
 
Huiswerk SOM  
Huiswerk wordt ook tijdens afstandsonderwijs in SOM geplaatst. Leerlingen vinden hier ook een 
link voor de Google Meet. 
 
Ziekte/afwezigheid/spijbelen  
Wanneer uw zoon/dochter niet in staat is om deel te nemen aan online lessen, omdat hij/zij ziek is, 
dan moet dit gemeld worden bij de administratie via nieuwkoop@ashramcollege.nl. Als blijkt dat 
uw kind ongeoorloofd afwezig was tijdens een online les dan wordt dit gezien als spijbelen. 
Wanneer we weer overgaan tot fysiek onderwijs dan worden de gemiste uren dubbel ingehaald op 
school.  
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Mentor eerste aanspreekpunt 
Voor alle zaken is en blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. Ook wanneer er vragen zijn over 
bijvoorbeeld het online les volgen of ziekte/afwezigheid.  
 
Ten slotte 
We sluiten een bijzonder jaar af, maar we kijken toch met tevredenheid terug op de eerste                
maanden van dit schooljaar. We hebben op onze school het geluk gehad dat we te maken kregen                 
met een klein aantal positief geteste leerlingen en medewerkers.  
 
Dat we ons nu moeten gaan voorbereiden op een periode van onderwijs op afstand is een gegeven                 
waarmee we aan de slag gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we dat samen voor elkaar gaan krijgen en                   
wens jou en u hele goede dagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Reindert Brouwer 
Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop 

 
 
 
 
 
 

Bijlagen: handleiding leerlingen 
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