
 

 
 

Hoeks Melanchthonnieuws 
-------------------------------------- 

Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek – februari 2020  

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

Opening 2020 

We begonnen het nieuwe kalenderjaar op 6 januari met de officiële aftrap van ons Ecoschool-
programma. Graag willen we, zoals al in eerdere nieuwsbrieven gecommuniceerd, het thema 
duurzaamheid nadrukkelijker op de agenda hebben in de school. En dat niet alleen om de 
steeds luider klinkende roep om iets aan klimaatverandering te doen te ondersteunen. Nee, 
het gaat daarbij om een breder gevoelde behoefte om ons (meer) verantwoordelijk te voelen 
voor de aarde, waarbij wij op ons ‘rentmeesterschap’ ten aanzien van onze unieke planeet 
willen worden aangesproken. En dat en passant ook mee willen geven aan onze leerlingen, 
zodat zij die rol in de toekomst ook op zich kunnen en willen nemen. 
Voor de leerlingen is een belangrijke rol weggelegd in het Ecoschools-programma; zij zijn de 
aanjagers van de duurzame ontwikkeling op school. Terecht stellen zij ons, de generatie die 
‘aan de knoppen draait’, medeverantwoordelijk voor de ontwikkelingen, of het juist uitblijven 
daarvan op dit vlak. 
De leerlingen, vertegenwoordigd in ons greenteam, hebben de ‘nul-situatie’ van de school in 
kaart gebracht. De uitkomsten van hun scan worden nu uitgewerkt in concrete plannen. 
Als directie verwachten wij binnenkort bezoek van een delegatie van ons greenteam om hun 
plannen te bespreken en te kijken welke, op korte of langere termijn, gerealiseerd kunnen 
worden. 
Zo wordt gewerkt aan verduurzaming van Melanchthon Bergschenhoek, waarbij de regie ligt 
bij onze leerlingen. Een ontwikkeling die we ook op het onderwijsinhoudelijke vlak steeds 
verder proberen uit te werken. De leerling in positie brengen. 
 

    
Leerjaar 1 – Schaatsen voor het goede doel 

 

Identiteit 

Juist in de PR-periode, waar we nu nog middenin zitten, worden we als school regelmatig 
aangesproken op onze identiteit. Je identiteit is tenslotte de onderlegger van de schoolcultuur 
en daarmee sfeerbepalend en tevens een belangrijk element als het gaat om de schoolkeuze 
als de stap naar het voortgezet onderwijs wordt gezet.  
Je probeert met elkaar een klimaat te scheppen waarbinnen het voor ieder individu mogelijk 
wordt om tot optimale prestaties te komen. Daarbij is niet de druk om te moeten presteren 
leidend, maar de wil om samen iets moois neer te zetten.  
Melanchthon heeft de eigen identiteit uitgewerkt in haar ‘DNA’, een poster die verbeeldt dat 
werken aan en onderhouden van je uitgangspunten een dynamisch proces is. Een proces dat 



telkens opnieuw om aandacht vraagt en waarin voor iedereen een rol is weggelegd. 
De kern van het DNA is “je mag er zijn, je doet ertoe”; iedereen is welkom en levert een 
actieve bijdrage als het om het onderhouden van de (school)cultuur gaat. 
Melanchthon-breed is een proces op gang gebracht om de identiteit tot onderwerp van 
gesprek te maken en zo de onderliggende waarden te herijken. Waarden uit de bijbel, die in 
de loop der eeuwen een brede invulling en uitwerking hebben gevonden in de Nederlandse 
samenleving. De samenleving verandert voortdurend en daarom willen we met ouders 
(Ouderraad) en leerlingen (leerlingenparlement) bekijken wat een vernieuwde identiteit 
betekent voor de onderlinge afspraken om prettig samen te leven en samen te werken. 

 
     
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leerjaar 2 – excursie Den Haag naar de Gevangenpoort  
en museum Escher 

 
Personalia 

Mevrouw Clarijs (aardrijkskunde) gaat deze week met zwangerschapsverlof. Dit verlof loopt 
tot de zomervakantie. Het grootste deel van haar lessen wordt zolang waargenomen door de 
heer Van Neutigem. 
We wensen haar een goed verlof toe. 
 
De heer Riekwel (bedrijfseconomie) is enige tijd uit de running als gevolg van onduidelijke 
klachten. We hopen voor hem dat nader onderzoek snel meer duidelijkheid zal geven, zodat 
we hem snel weer in ons midden mogen begroeten. Zijn lessen worden voorlopig door diverse 
collega’s waargenomen. 
 
Met mevrouw Blok (medewerker ondersteuning) gaat het wat haar gezondheid betreft 
langzaam de goede kant op. Gezien het feit dat zij binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt en zij de school dan zal verlaten, hopen we voor haar dat dit doorzet en zij met volle 
teugen van een welverdiend pensioen kan genieten. 
Uiteraard zal de school haar op passende wijze bedanken voor haar inzet en bijdrage vanaf de 
start van Melanchthon Bergschenhoek. 

 
PR-periode opnieuw zeer succesvol 
Vanaf de kerstvakantie staat het werk van een groot deel van het personeel in het teken van 
voorlichting aan leerlingen van de hoogste groepen van het primair onderwijs. 



Traditiegetrouw doen we dat op diverse scholenmarkten, onze voorlichtingsavonden en de 
Gymnasiummiddag. Met als sluitstuk de open middag/avond op 6 februari j.l. 
Niet alleen de collega’s, maar ook veel leerlingen en een aantal ouders (van de Ouderraad) 
promootten op deze momenten ‘hun’ school en zorgden voor een geweldige ambiance. Die 
fijne samenwerking maakt deze periode tot iets zeer waardevols. 
De geluiden van de vele bezoekers horende is het ons gelukt om onze onderwijskundige 
uitgangspunten en schoolcultuur in een mooie balans over het voetlicht te brengen. 
Wat deze campagne dit jaar aan nieuwe leerlingen oplevert, kunnen we bij het sluiten van 
deze editie van onze nieuwsbrief nog niet zeggen. De vooraanmeldingen stromen nog steeds 
binnen. 
Uiteraard willen we zoveel mogelijk basisschoolleerlingen met belangstelling voor onze school 
een plekje bieden in het nieuwe schooljaar. Daarbij is het naar onze mening belangrijk om, 
naast een gewaarborgde hoge onderwijskwaliteit, de beschikbare ruimte in het gebouw als 
bepalende kaders in acht te nemen. Op stapel staande doorontwikkeling van ons 
onderwijsconcept vraagt ook de nodige fysieke ruimte. 
Voor u is er, als u overweegt om opnieuw een kind aan te melden voor het nieuwe schooljaar, 
geen enkele reden om zich ongerust te maken of er plaats is in de nieuwe brugklassen. 
Broertjes en zusjes worden namelijk met voorrang geplaatst als zij een passend schooladvies 
krijgen. 
Wel vragen we u om uw belangstelling voor een plekje in de nieuwe brugklas kenbaar te 
maken door het invullen van het voor-aanmeldformulier op de website van de school. 
 

 
Leerjaar 3 vwo – excursie TU Delft 

 
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 
 
 
 



Taal centraal 
Vorige week rondden de leerlingen uit het examenjaar havo en vwo hun profielwerkstuk (pws) 

af met het houden van een presentatie voor medeleerlingen, docenten, ouders, opa’s en 

oma’s, broers en zussen en andere belangstellenden. Wat een mooie afronding van een zware 

periode met veel deadlines!  

Ook dit jaar hebben veel leerlingen met hun profielwerkstuk gekozen voor het vak 

Nederlands. En wat is er veel mogelijk met het onderwerp taal! Zo zijn er leerlingen die zelf 

een boek hebben geschreven of zich hebben verdiept in emoji’s en leerlingen die hebben 

gekeken naar de verengelsing van het Nederlands door vlogs van influencers te analyseren. 

We hebben presentaties gezien over succesfactoren van cabaretprogramma’, er is een test 

gedaan met leerlingen met dyslexie om te kijken welke lettertypes voor hen geschikt of juist 

totaal ongeschikt zijn en we weten meer over hoe vluchtelingen de Nederlandse taal leren en 

wat daar nu zo lastig aan is. 

Leerlingen uit de voorexamenklassen hebben de verschillende presentaties bijgewoond en zijn 

enthousiast geraakt over onderzoek doen naar de Nederlandse taal. We hopen volgend jaar 

weer een aantal pws-koppels te mogen begeleiden en zo de belangstelling voor taal aan te 

wakkeren! 

Hoofdprijs MMR gaat naar de Zeewierplantage 
Afgelopen week verraste een kleine delegatie van het Maritiem Museum Rotterdam de vierde 
klas bij O&O.  

In de les werden de betreffende leerlingen 
gefeliciteerd door de Techniek Educator van 
het MMR.  
In 2019 hing de videopitch over hun 
'Zeewierplantage' tussen zeven andere 
pitches van bedrijven en scholen.  
230.000 bezoekers hebben gestemd en de 
meeste stemmen gingen naar het ontwerp.  
Ze gaan nu door voor de hoofdprijs. Een 
simulatie van hun ontwerp in een realistische 

schaalomgeving in het Marin in Wageningen.  
De website van het Maritiem Museum publiceerde dit nieuws vrijdag op hun 
website (zie QR-code). 
 

 

     
Vwo 4 – leerlingen met economie naar Amsterdam 

    



 
Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden  

Ik ben Simone Koudijs en vanaf deze maand start ik op Melanchthon Bergschenhoek als 
Jeugdcoach op School (JOS). Ik ben er voor iedereen die vragen 
heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden.  
 
Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er 
problemen zijn bij jongeren en/of binnen het gezin. 
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig 
met de jeugdhulpverlening. Ik bied de hulp aan op school of thuis. Ik 
heb de mogelijkheid om korte en lange trajecten in te zetten met 
een maximale duur van 6 maanden. Als er intensievere hulp nodig 
is, schakel ik in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente.  
Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met 
zorgondersteuning. Zij hebben hierover regelmatig overleg. Als 
jeugdcoach sluit ik bij deze overleggen aan.  

Heeft u vragen?  
Ik ben bereikbaar per e-mail s.koudijs@schoolformaat.nl  en op telefoonnummer 06 21 45 90 
78 
 

    
Havo 4 – CKV-dag 

      
 

Van de ouderraad 
De afgelopen periode is de ouderraad actief aanwezig geweest op de informatieavonden en   
middagen op school. We hebben ouders van mogelijk toekomstige leerlingen onze ervaring 
met de school verteld. De meeste vragen gingen over begeleiding van brugklasleerlingen, 
bijvoorbeeld bij het leren leren en leren plannen. Ook waren er vragen over wat de school 
onderscheidt van andere scholen en wat het technasium inhoudt. Als ouderraad zijn we ook 
nieuwsgierig wat u hierop geantwoord zou hebben. Wilt u dit delen met ons, dan kan dit via 
ouderraadbergschenhoek@melanchthon.nl. 
                  
      

Agenda (onder voorbehoud) 

Week 10   Mondelinge examens Havo 5/Vwo 6 
2 mrt    Toetsvrije dag voor leerlingen. 
 
3 mrt   19.30 uur Voorlichtingsavond leerjaar 1. 
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Week 11   Toetsweek 3  en vervolg mondelinge examens voor H5/V6 
10 mrt  v.a. 16.00 u. Intakegesprekken nieuwe leerlingen, op afspraak. 
 
11 mrt  v.a. 16.00 u.     Intakegesprekken nieuwe leerlingen, op afspraak. 
    Classic Tour B1/B2 – lessen blok 1 en 2 gaan gewoon door. 
 
Week 12   Vervolg mondelinge examens Havo 5/Vwo 6 
16-19 mrt   Inschuifrooster i.v.m. rapportvergaderingen. 
 
Week 13 
23 mrt    Slotdag Inktaap voor de boekenclub. 
    Voorlichtingsavond reizen voor ouders leerjaar 4. 
 
24 mrt    Rapport mee voor leerjaar 1 t/m 4 en Vwo 5. 
 
26 mrt  avond  Slotvergadering aandeelhouders Jong Ondernemen. 
 
Week 14 
31 mrt    Herkansen/Inhalen TW3 – V6: 8.30 uur – H5: 11.30 uur. 
 
1-4    H5/V6 Examenconcert/expositie kunst/presentaties O&O. 
 
Week 15   Reisweek / Les- en activiteitenweek / Examenvoorbereiding 
9 apr    Anglia examen. 
 
10 apr    Goede Vrijdag. 
 
Week 16 
13 apr    Tweede Paasdag. 
 
14 en 15 apr 17.00-21.00u. Voortgangsgesprekken. 
 
16 apr    Inleveren definitieve profielkeuze leerjaar 3. 
  Avond  Open Podium. 
 
Week 17 
20 apr    Exameninstructie examenklassen. 
 
21 apr  v.a. 13.00 u. Examenstunt. 
 
22 apr    Studiedag voor docenten – leerlingen vrij. 
 
23 apr t/m/ 5 mei  Meivakantie. 
 
 
                         
 
Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 
 
 
  
 

    
 
      


