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Bovenstaande songtekst, van één van onze leerlingen, verwoordt mooi de kern van deze coronacrisis. 
Niemand kan zich er aan onttrekken, maar met elkaar komen we er doorheen. 
Wat knap als je als 13-jarige dit zo kunt opschrijven. 
 
 

MET ELKAAR  

Cover op Blauwe dag 

Weet je nog dat jij me zei dat de wereld alles aan kon 

Je nam deze woorden terug toen dit alles in China begon 

Het is in de hele wereld ook op de plek waar ik nu ben 

We kunnen dit met z’n allen aan, in je eentje gaat dat slecht 

 

Weet je nog dat jij me zei dat de gevolgen niet groot zouden zijn 

Nu zit iedereen thuis en is de wereld om ons heen klein 

Mensen werken thuis en de scholen zijn nu dicht 

We kunnen dit met z’n allen aan, in je eentje gaat dat slecht 

 

Met elkaar, wordt het beter 

We gaan nu alle mensen helpen, want dat wordt van ons verwacht 

Met elkaar, gaan we verder 

Want samen staan we sterker en dan hoeft het niet alleen 

 

Mensen voelen zich alleen  

Dat is voor ons een groot probleem 

Maar daar gaan we nu iets aan doen 

Met elkaar, gaan we verder 

Want samen staan we sterker en dan hoeft het niet alleen 

 

Weet je nog dat jij me zei dat je nog op bezoek kan bij iedereen 

Mensen zitten in hun eentje thuis en voelen zich heel alleen 

Je kan niet op bezoek maar bellen kan nog wel 

We kunnen dit met z’n allen aan, in je eentje gaat dat slecht 

 

Met elkaar, wordt het beter 

We gaan nu alle mensen helpen, want dat wordt van ons verwacht 

Met elkaar, gaan we verder 

Want samen staan we sterker en dan hoeft het niet alleen 

 

Mensen voelen zich alleen  

Dat is voor ons een groot probleem 

Maar daar gaan we nu iets aan doen 

Met elkaar, gaan we verder 

Want samen staan we sterker en dan hoeft het niet alleen 

 

Mensen voelen zich alleen  

Dat is voor ons een groot probleem 

Maar daar gaan we nu iets aan doen 

Met elkaar, gaan we verder 

Want samen staan we sterker en dan hoeft het niet alleen 

 

     Benthe van Winden (A2c) 



Inleiding 

We hadden u in deze nieuwsbrief middels geschreven tekst en vooral ook veel foto’s graag 
willen laten meegenieten van de keur aan activiteiten die altijd in deze periode van het jaar 
plaats vinden. Maar door een virus dat de kwetsbaarheid van ons mensen heeft blootgelegd 
en waar velen van ons de soms ernstige gevolgen van dichtbij ervaren, zijn we van het ene op 
het andere moment stilgezet. 
En zijn de buitenlandreizen, de examenexpositie, het Open Podium, het examenconcert, de 
examenstunt, de dansvoorstelling van leerjaar 1,  …………… komen te vervallen. 
Toch hebben we gemeend om onze traditie, voor elke vakantie een nieuwsbrief rondsturen, 
voort te zetten.  
Het zou mooi geweest zijn als we u dan om input voor deze nieuwsbrief gevraagd zouden 
hebben. Een belangrijk deel van het onderwijs heeft immers thuis plaatsgevonden. En daar 
heeft u, mogelijk met vallen en opstaan, invulling aan gegeven. 
Laten we hopen dat de gelegenheid zich snel voordoet dat we elkaar weer in levende lijve 
kunnen treffen en wij de positieve en negatieve ervaringen van het ‘onderwijs op afstand’ 
rechtstreeks kunnen delen met elkaar. Het is in ieder geval een tijd die we niet snel zullen 
vergeten en die mogelijk de start markeert van het  ‘onderwijs van de toekomst’. 
In deze nieuwsbrief dus vooral onze ervaringen met onderwijs op afstand. Maar in de 
organisatie daarvan zijn we in allerlei opzichten door u gesteund en van feedback voorzien. 
Dank dat u daarmee door bent gegaan; want ook deze vorm van onderwijs kunnen we alleen 
optimaal vorm geven met elkaar. 
Wij nemen even de tijd om op adem te komen en hopen dat dit ook voor u mag gelden. 
Fijne vakantie allemaal. 
 

Nieuwe dimensie voor het onderwijs 

“Elk nadeel heb z’n voordeel” om maar eens een bekende voetbalgoeroe aan te halen. Na 
ruim vijf weken onderwijs op afstand gaan we op zoek naar lichtpuntjes die onze gezamenlijke 
zoektocht naar  ‘het nieuwe normaal’ tot nu toe heeft opgeleverd. 
Want wie had kunnen denken dat het de scholen zou lukken om het onderwijs in zo korte tijd 
van het klaslokaal te verhuizen naar huiskamers, slaapkamers en/of werkkamers. Dat hebben 
we dan toch maar mooi voor elkaar gebokst met z’n allen!! 
Veel leerlingen hebben hun draai gevonden, vaak met hulp van hun ouders (waarvoor dank).  
Een vaste routine, op tijd in je online-les verschijnen (aangekleed en wel), de broodnodige 
beweging zoeken, samenwerken via de app, het doorzettingsvermogen opbrengen om 5 uur 
per dag met je schoolwerk bezig te zijn.  Ga er maar aan staan!! 
Leerlingen maken een heel bijzondere tijd mee, die de geschiedenisboekjes zeker zal bereiken. 
De balans lijkt, met het verdriet om de zieke mensen om je heen of de teleurstelling om het 
niet door gaan van de reis waar je je zo op verheugd had, soms ver te zoeken. Dat biedt dan 
weer een mogelijkheid tot ontwikkeling in flexibiliteit en veerkracht. 
De prestaties die thuis geleverd worden, worden mede mogelijk gemaakt door een team van 
medewerkers dat boven verwachting snel de omslag naar het anders organiseren van het 
onderwijs heeft volbracht.  
Als schoolleiding willen we u in deze berichtgeving dan ook laten weten hoe trots we op hen 
zijn. We zien hoeveel inspanning ze leveren het leerproces bij leerlingen zo goed als mogelijk 
te ondersteunen. Lessen op een andere manier vorm geven (wat niet simpel is in een digitale 
klas van ongeveer 30 leerlingen, waarvan je er maar vier ziet), feedback geven op ingeleverd 
werk, individuele leerlingen niet uit het oog te verliezen, ‘laatkomers’ nabellen, hulp en zorg te 
bieden waar kan. Het is een grote uitdaging om werk en privé (in veel gevallen met eigen 
kinderen die thuisonderwijs moeten krijgen) enigszins in balans te houden. Onderwijs op 
afstand kost veel meer tijd.  
Daarom een grote pluim voor onze medewerkers!! 
De huidige tendensen laten zien dat de kans dat iedereen na de vakantie weer naar school kan 
niet zo groot is; de verwachting is dat er met de kleinsten (kinderopvang en basisonderwijs) zal 
worden begonnen. Dat geeft ‘ons’ dan wel de mogelijkheid om de eerste weken na de 
meivakantie de examens tot een goed einde te brengen op school.  



Ons onderwijs na 5,5 week lock down 
Op 15 maart jl. hoorden we dat de scholen met ingang van 16 maart op slot gingen voor 
onderwijs. Dat vroeg om snel handelen en veel aanpassing van de leerlingen, van u als ouders 
en van onze docenten. Er lag geen kant en klaar draaiboek en we bouwen de brug terwijl we 
erover lopen. We hebben daarvoor begrip gevraagd en gekregen. De vele positieve reacties 
deden en doen ons goed.  
In de eerste twee weken hebben we ons gefocust op het aanpassen van de opdrachten voor 
thuisonderwijs en het geven van feedback op ingeleverd werk. In die periode hebben we ook 
onderzocht met welk platform we de online lessen wilden verzorgen. Dat was een lastige keus 
tussen Teams en ZOOM. Teams zit in ons Office-pakket en onze ICT afdeling heeft met man en 
macht ervoor gezorgd dat de lesgroepen in Teams beschikbaar kwamen. Echter ZOOM bood 
grote voordelen met betrekking tot de zichtbaarheid van de leerlingen. Daarom hebben we 
aanvankelijk beide systemen gebruikt naar de voorkeur van de individuele docent.  
Al spoedig bleek dat er regels nodig waren bij de online-lessen. We hebben u gevraagd die 
met uw zoon/dochter door te nemen en dat is gebeurd! Vooral dat er op geen enkele wijze 
opnames gemaakt mogen worden, is heel belangrijk voor de veiligheid van leerling en docent. 
 
We werden door de harde werkelijkheid ingehaald toen bleek dat ZOOM te grote 
mankementen vertoonde op het gebied van privacy. Dat maakte dat we met ingang van vorige 
week ons beperkt hebben tot het werken met Teams. Leerlingen gaven aan dat ze op teveel 
verschillende manieren informatie kregen. Daarom zetten we nu alle online lessen in de 
agenda van itslearning om overzicht te scheppen. 
 
En dan de toetsing en straks de bevordering. Hoe doen we dat? 
Ons eerste doel is het leerproces van onze leerlingen doorgang te laten vinden. We willen de 
leerlingen aan het werk houden, motiveren en uitdagen. Hoe doen we dat op afstand? Het 
laten inleveren van (korte) opdrachten en het geven van feedback (bijvoorbeeld over wat er 
verbeterd moet worden) zijn naast het online lesgeven belangrijk. De inzet en de kwaliteit van 
het ingeleverde werk geven aan hoe de leerling zich ontwikkelt. Leerlingen kunnen nu niet van 
toets naar toets hoppen, waardoor er een focus op het leerproces kan ontstaan. Kan, want we 
merken dat het voor een aantal leerlingen een uitdaging is zich te blijven verdiepen in de 
leerstof nu er geen toets voor een cijfer aan vastzit. In te leveren opdrachten of een toets 
online kun je ook makkelijk overnemen van een klasgenoot of even snel maken om je docent 
tevreden te stellen. De in te leveren opdrachten en online toetsen zijn echter alleen een 
middel voor de eigen ontwikkeling en geen doel op zich. 
We hopen dat de laatste toetsweek doorgang kan vinden. De bovenbouw heeft hierbij 
prioriteit. Dat kan ook met 1,5 meter onderwijs. We kunnen dan zien wat de leerlingen in de 
afgelopen tijd hebben geleerd.  
 
De bevorderingsvergadering 
Uitgangspunt is dat we net als altijd met het docententeam van een leerling bespreken waar 
de leerling volgend schooljaar op de beste plek is. Wat is zijn/haar perspectief en hoe bereiken 
we dat optimaal? Drie elementen spelen een rol om te bepalen of een leerling voldoende 
leerdoelen behaald heeft om in een volgend leerjaar te kunnen presteren. Namelijk: de cijfers 
behaald met toetsen tot en met 14 maart, de inzet en kwaliteit van ingeleverd werk tijdens de 
lock down en het resultaat van de eventuele laatste toetsweek. Een leerling komt het meest 
tot zijn recht als hij/zij op zijn plek zit, als het niveau van de stof niet te hoog of te laag is. Er 
moeten voldoende leerdoelen behaald zijn, wil een leerling de stof van een volgende leerjaar 
kunnen volgen. 
We zijn blij dat in de laatste week van de zomervakantie er voor bovenbouwleerlingen voor de 
vakken wiskunde en economie een zomerschool mogelijk zal zijn voor leerlingen die het nodig 
hebben de basis te versterken. 
 
Examenklassen 
Onze examenleerlingen hebben een verruimde mogelijkheid tot herkansen gekregen gezien 
de bijzondere situatie, waarin ze geen Centraal Examen (CE)  zullen maken. Na de meivakantie 



worden de herkansingen volgens de richtlijnen van RIVM afgenomen. Op 4 juni is de grote 
dag, dan wordt de uitslag bepaald! Daarna is het mogelijk twee resultaatverbeteringstoetsen 
te maken over de gehele stof van de gekozen vakken. Wij hopen en verwachten dat er veel 
leerlingen slagen! Het diploma is even waardevol en echt verdiend, want de SE 
(schoolexamen) toetsen zijn op goed niveau en het verschil tussen het gemiddelde SE cijfer en 
het CE cijfer is altijd minimaal geweest de afgelopen jaren. 
 

Personalia 

Heugelijk nieuws in de afgelopen periode als het gaat om geboortes bij personeelsleden. 
Mevrouw Clarijs is moeder geworden van een prachtige zoon met naam Boaz. 
Ook de heer Aangeenbrug is verblijdt met de geboorte van een zoon; hij is de trotse vader van 
Gideon. 
We wensen beide collega’s veel geluk met deze gezinsuitbreiding.  
Hoewel de aandacht de afgelopen tijd vooral gegaan is naar het organiseren van het onderwijs 
op afstand, richten we ons ook al weer op het nieuwe schooljaar. Zo zijn de procedures om 
een (beperkt) aantal vertrekkende collega’s te vervangen opgestart. De verwachting is dat we 
ook het nieuwe schooljaar weer met een voltallige bezetting te kunnen opstarten.  
We prijzen ons gelukkig dat continuïteit in ons lerarencorps de mogelijkheid biedt om de 
verdere ontwikkeling van ons onderwijs mogelijk te maken. 
 
 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

In de laatste week voor de ‘lockdown’ van de scholen hadden we onze inschrijfmiddagen en –
avonden voor nieuwe leerlingen gepland. 261 kinderen uit Lansingerland en Pijnacker zullen 
vanaf begin september onze brugklas bevolken en als ‘brugger’ door de school dwalen.  
Het grote aantal leerlingen dat voor een plekje op Melanchthon Bergschenhoek opteerde, 
maakt dat we helaas leerlingen uit de omliggende gemeentes, die graag op ons Technasium 
wilden instromen, dit jaar teleur hebben moeten stellen. 
Normaal gesproken ontvangen we de aanstaande brugklassers al een keer voor de 
zomervakantie, zo rond half juni. We hopen dat we dat dit jaar ook weer kunnen doen; 
middels een brief zullen we hen hiervoor uitnodigen. Dat wordt dan natuurlijk wel volgens de 
principes van de anderhalve-meter-maatschappij. 
 

(Op afstand) In gesprek met ons leerlingenparlement 

Normaal gesproken hebben we enkele keren per jaar als directie overleg met ons 
leerlingenparlement. Zowel uit de personeelsgeleding (de sectieleiders), de oudergeleding 
(Ouderraad) als ook de leerlingengeleding hebben we een vertegenwoordiging die met ons 
mee denkt als het gaat om de doorontwikkeling van het onderwijs.  
Dit keer hoefden we niet om input van de leerlingen te vragen. Binnen drie weken na de start 
van het ‘onderwijs op afstand’ hebben zij middels het uitzetten van een enquête, hiervan een 
eerste analyse gemaakt en een lijst met aanbevelingen opgesteld, die we als directie in een 
keurige mail van hen mochten ontvangen. Vorige week donderdag hebben we hier met 
behulp van een video-conferentie met hen over van gedachten gewisseld. 
Als directie zijn we natuurlijk heel trots op hen en prijzen ons gelukkig dat we veel leerlingen in 
huis hebben die niet alleen bereid zijn om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de school, maar daar middels hun inbreng een concrete en substantiële bijdrage aan willen 
leveren. 
 

Taal centraal 
Nu de leerlingen vanuit huis lessen volgen, starten we niet meer met een kwartiertje lezen. 

Toch is het heel belangrijk om te blijven lezen. Bovendien kan lezen ook zorgen voor rust in je 

hoofd in deze onrustige tijden! 



De leerlingen in de bovenbouw moeten voor hun PTA sowieso boeken blijven lezen. Zij 

hebben van hun docent in een van de online lessen een overzicht gekregen met hoe ze gratis 

(e-)boeken kunnen beluisteren of lezen.  

Ook voor leerlingen in de onderbouw zijn er mogelijkheden om gratis een leuk boek te 

luisteren of te lezen. Zo is er de app ‘Luisterbieb’ die tot 10 mei gratis is en de app ‘Thuisbieb’, 

die ook een aantal leuke jeugdboeken gratis online heeft gezet.   

En voor alle leerlingen geldt: kijk thuis eens in de kast welke boeken er staan en die je, door 

tijdgebrek, niet eerder hebt kunnen lezen. Er zal een wereld voor je opengaan  ! Wij wensen 

iedereen veel leesplezier! 

 
 

 
Bewegen, tijdens de coronacrisis, is nog belangrijker      

In het ‘gewone’ leven is sport en bewegen al van belang. Je blijft 
sporten omdat je fit wilt blijven en ook gewoon omdat je het lekker 
vindt. Het lekkere gevoel en een gezond lichaam zijn grote voordelen 
van sporten. Echter, onder de motorkap gebeurt een aantal bijzonder 
interessante dingen. Sporten beïnvloedt bijvoorbeeld je 
gemoedstoestand en je immuunsysteem. Hele belangrijke elementen 
in de tijd van de coronacrisis. 
Beide zijn interessant omdat je immuunsysteem ervoor zorgt dat je minder vatbaar bent voor 
ziekten. En je gemoedstoestand is het resultaat van een mix van heerlijke neurotransmitters 
die door sporten vrijkomen, het af laten vloeien van stressgevoelens en het afvoeren van 
afvalstoffen. 
Let wel, als je met het corona virus in aanraking bent gekomen en je bent besmet, dan is 
sporten natuurlijk even geen optie! 
Sporten kent diverse voordelen, ook in tijden van corona. Zo bevordert sporten de  
gezondheid van je hart, je longen, versterkt het je immuunsysteem, geeft het je een prettig 
gevoel en vermindert sporten gevoelens van angst en stress. 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen schrijft voor om wekelijks minimaal 150 minuten 
matig intensief te bewegen en om 2 keer per week spierversterkende oefeningen te doen. 
Probeer je daar in ieder geval aan te houden. 
Bij Melanchthon Bergschenhoek stimuleren wij de leerlingen wekelijks met uitdagende 
challenges. In Itslearning kunnen de leerlingen in de planner bij het vak Bewegen en Sport 
belangrijke informatie om actief te blijven, vinden. Ook bespreken we bijvoorbeeld het 
dagelijkse ritme (structuur) en eetpatronen. De leerlingen uit leerjaar 1 vragen wij in Simulise, 
door middel van competenties, aan te geven wat ze voor sportieve activiteiten hebben 
gedaan. Docenten geven hier feedback op. We hopen op deze manier te helpen om deze 
bijzondere periode op een goede manier door te komen. 
Om meer over dit onderwerp te lezen, kunt u naar Challenges week 16 in de planner van 
Bewegen en Sport 2019-2020 gaan.  
 

Technasium, bericht van de medewerkers 
In de onderbouw van O&O hebben we er voor gekozen om de 
projecten ‘on hold’ te zetten. In de tweede en derde klas trainen 
leerlingen individuele vaardigheden. Per week staat er een 
opdracht voor hen klaar. Ze zijn begonnen met ‘schetsen’ als een 
prof. Ze bekeken YouTube video’s, deden de handelingen na, 
maakten foto’s van hun resultaat en plaatsen die in een 
uploaddocument. In de tweede week hebben ze een complexe 
3d tekenopdracht in Fusion gekregen, vervolgens door naar het 
antwoord op de vraag wat zij ‘toffe techniek’ vinden. Deze 
opdracht is voor docenten O&O een waardevolle blik op de 



wereld die hen boeit. ‘Komende thuiswerkweken én volgend schooljaar haken we aan op een 
mix van hun interesses’ vertelt dhr. Van der Ende, één van de O&O-docenten.  
De code.org opdrachten, waarin programmeren centraal staat én het maken van een heuse 
app doen het goed bij de leerlingen. Hun feedback daarop is positief. Ook de vaardigheid om 
snel ideeën te genereren, deze snel uit te werken én dit via tekeningen te communiceren, 
heeft enthousiaste feedback van leerlingen gekregen.  
  
In de bovenbouw zijn de leerlingen doorgegaan met de KeuzeProjecten. Opdrachtgevers 
worden in deze tijd regelmatig betrokken bij de TEAMS vergaderingen. Vóór het 
coronatijdperk was dat uitzonderlijk.  
De Meesterproefprojecten in HAVO5 en VWO6 zijn afgerond. De docenten en opdrachtgevers 
beoordelen momenteel het resultaat en geven daarna via TEMAS feedback aan de 
examenleerlingen.  

 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

In het vorige Hoeks Melanchthonnieuws was een vakantierooster voor het nieuwe schooljaar 
opgenomen. Daarin was echter voor 2021 een meivakantie opgenomen die niet overeen 
kwam met de daarover in de regio gemaakte afspraken. 
Hieronder vindt u het rooster met de juiste vakantiedata. 
 
Herfstvakantie  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  vrijdag 19 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Goede Vrijdag   2 april 2021 
Tweede Paasdag  5 april 2021 
Koningsdag   dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie   maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Hemelvaart   donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag  maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie  maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27-8-2021 
 

Bericht van de ouderraad 
En ineens waren we weer terug bij de kern, ieders gezondheid op nummer 1, daarna sociaal 
contact en welbevinden, en zeker niet als laatste: ontwikkeling. We hopen dan ook dat u, uw 
gezin en iedereen die u dierbaar is deze periode zo gezond mogelijk doorkomt, en er dierbare 
momenten met mooie herinneringen ontstaan. 
‘Melanchthon Bergschenhoek – hier leer je voor het leven’. Tijdens informatieavonden wordt 
uitgelegd wat dit voor de leerlingen inhoudt. Het grootste deel van de beroepen in de 
toekomst gaan nog ontstaan, niet alleen kennis, maar ook waarden, zelfkennis en 
competenties vormen basis voor positieve deelname aan die toekomstige maatschappij. 
Inmiddels zijn die elementen waarvan we dachten dat ze in de toekomst zouden plaatsvinden: 
de school als onderneming, de leerling als ondernemer, meer zelfsturing en mogelijk 
afstandsonderwijs, er ineens NU! 
Als ouderraad begrijpen we dat de school voor de immense uitdaging staat om besluiten van 
de overheid en het centrale bestuur van CVO op te volgen en invulling te geven. We hebben 
unaniem vertrouwen in de school, docenten en directie, ten aanzien van het professioneel 
inrichten van de gevolgen die deze besluiten hebben. We zijn van mening dat het team dit 
meer dan waar heeft gemaakt. Met intense inzet, enorme leercurve, waarin nieuwe dingen in  
hoog tempo eigen gemaakt moesten worden, blijven de docenten zich inzetten voor het 
overbrengen van hun vak. Aan leerlingen die ook gewoon hun grenzen op blijven zoeken en 
docenten uitdagen, en eigenlijk daardoor vragen, om hen te blijven stimuleren, maar zeker 
ook controleren. We hopen dat u als ouder meehelpt om de leerlingen te laten begrijpen dat, 
nu in hoog tempo aanpassingen nodig zijn, er ook dingen niet in één keer helemaal goed gaan, 
lukken, of anders zijn dan oorspronkelijk met de leerlingen afgesproken is. 



‘We schrijven geschiedenis’, dat is zeker, hoe lang nog weet niemand. Nu eerst vakantie, die 
we het team van school, waarvan een deel zelf ook ouder is, van harte gunnen nu ze ruim vijf 
weken 24/7 ‘aan gestaan’ hebben. Even pauze, en we hopen dat u samen met uw gezin de 
komende twee weken een mooi ‘vakantiegevoel’ weet te creëren.                          
 

Het CJG staat ook nu voor je klaar 
Het CJG vroeg ons de onderstaande informatie aan u door te geven. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Door het coronavirus ziet het leven van bijna iedereen er op dit moment heel anders uit dan normaal. De 

meeste kinderen zijn thuis, terwijl de ouders vaak gewoon moeten werken. Veel afspraken gaan op een 

andere manier. Gelukkig komen we ver met alle digitale mogelijkheden die er zijn. Graag laat ik je weten 

dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat. 

 

Aangepaste dienstverlening door coronavirus 

Onze dienstverlening gaat waar mogelijk gewoon door, per telefoon, beeldscherm of op een van onze CJG-

locaties. Op onze locaties zijn bijvoorbeeld de meeste afspraken voor baby’s tot 14 maanden. Voor jonge kinderen 

is het belangrijk dat zij de prikken van het Rijksvaccinatieprogramma krijgen. Dit geldt ook voor de 14-jarigen die 

een vaccinatie nodig hebben tegen de meningokokkenziekte. Voor de andere kinderen bekijken we of we de 

afspraken op locatie of digitaal kunnen doen. In bijzondere gevallen kunnen we op huisbezoek komen.  

 

Wij zijn er voor jou 

Deze coronacrisis vraagt bijzondere opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers. Wil je hierover met een 

professional in gesprek gaan? Weet dan dat wij ook daarvoor voor je klaarstaan. Wij kennen de mogelijkheden 

voor steun en zorg in jouw wijk en denken graag met je mee. 

 

Zo kun je contact met ons opnemen 

Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens staan hieronder) of via ons 

contactcentrum. Alle manieren en tijden waarop het contactcentrum bereikbaar is, zie je op 

centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het 

coronavirus en onze aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veel gestelde vragen van andere 

ouders. 

 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er graag voor jou en je gezin! 

 

 Margo Voskamp, jeugdverpleegkundige 

 Telefoonnummer: 088 - 20 10 000/ direct 06-29179516 

 E-mail: m.voskamp@cjgrijnmond.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------                     
Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 
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