
 

 
 

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

Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek – juli 2020  

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

Het schooljaar dat op Melanchthon Bergschenhoek de boeken in zal gaan als ‘het meest 
bizarre cursusjaar tot nu toe’ loopt langzaam op zijn eind. Deze laatste weken lopen de 
afrondingen van het huidige en de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar door elkaar. Dat 
maakt het altijd al tot een zeer dynamische periode, en nu in ‘corona-tijd’ helemaal. Niet 
alleen de examens, maar ook de doorstroom en bevordering lopen bijvoorbeeld heel anders. 
En de voorbereidingen op het onderwijs vanaf 1 september blijven ons bezig houden. 
Wij starten deze nieuwsbrief graag met een woord van dank aan u allen. Dank voor: 

- het hart onder de riem dat we van velen van u met enige regelmaat hebben ontvangen 

in de periode dat we ons onderwijs (op afstand) nieuw moesten vormgeven; 

- de steun die u vanuit huis aan het onderwijsproces verleende, juist toen wij nog aan 

het zoeken waren. Dat u ‘werken op afstand’ combineerde met de aansturing van het 

leerproces van uw pubers; 

- begrip en geduld als de keuzes die de school maakte tijdens het langzaam versoepelen 

van de overheidsmaatregelen niet altijd spoorden met uw eigen wensen of die van uw 

kind(eren). 

We ervaren dat we met elkaar kunnen bogen op een relatie die tegen een stootje kan. Een 
relatie die we graag bestendigen na een zomer die hopelijk geen nieuwe opleving van het 
virus tot gevolg heeft. 
Een zomer die ons de kans biedt om op adem te komen en ons fysiek en mentaal voor te 
bereiden op een schooljaar met wat minder hectiek.  
We zien er naar uit u dan weer met enige regelmaat te mogen ontmoeten al zijn de 
verwachtingen dat dat toch nog wel in aangepaste omstandigheden moet. 
Een goede zomer gewenst!! 
 

   
Diploma-uitreikingen Havo 5 en Vwo 6 

 

Onderwijs als ‘sociaal gebeuren’ 

De afgelopen maanden is er vooral achter de schermen heel hard gewerkt om het onderwijs 
door te laten lopen op een manier die paste bij de onderwijsvisie van Melanchthon 
Bergschenhoek. Een onderwijsvisie die gestoeld is op begrippen als eigenaarschap en 
maatwerk en die de eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. 
We hebben het ons daarmee niet gemakkelijk gemaakt. Naar het oordeel van de leerlingen 
leverde dat een voldoende op; u als ouders bent, zo laat de feedback uit de uitgezette 



enquêtes zien, kritischer over het gebodene. Kennelijk is het ons onvoldoende gelukt om de 
achterliggende gedachten achter onze keuzes over het voetlicht te brengen. Daar ligt een 
uitdaging voor ons voor de toekomst. 
Waar partijen het wel over eens zijn is over het feit dat ‘onderwijs op afstand’ onderdelen mist 
die fysiek onderwijs op school wel in zich draagt. En dan gaat het met name over de sociale 
cohesie die met het onderwijs vervlochten is.  
Menig collega verzuchtte de afgelopen maanden dat hij/zij ‘het’ (doelend op onlinelessen) 
maar niks vond en hiervoor niet in het onderwijs was gegaan. 
En zelfs de meest verstokte ‘schoolhater’ onder de leerlingen was blij toen de maatregelen 
werden aangepast en de school weer (mondjesmaat) open ging. 
Men komt niet voor het leren, maar voor de ontmoeting (met leeftijdgenoten). Daar kan zelfs 
geen facebook of instagram tegenop; laat staan een online les. 
Blije gezichten dus vanaf 1 juni, zowel aan de kant van de leerlingen als aan die van de 
collega’s.  
En we moeten zelf ook beamen dat school school niet was in coronatijd. 
Logisch natuurlijk voor een organisatie die de relaties als onderlegger van haar werk ziet. 
Sommige leerlingen, die cognitief prima mee konden, kwijnden thuis weg. Die hebben, mede 
vanwege het feit dat ze in de sociale contacten wat minder uitgesproken zijn, de 
schoolomgeving broodnodig om tot werkelijk welbevinden te komen. 
Anderen hebben het nodig om eens goed in de ogen gekeken te worden om de echte oorzaak 
van hun ‘onbegrip met betrekking tot de leerstof’ op te diepen. 
En dan hebben we het nog niet eens over de leerlingen die het leren van en met elkaar als 
voornaamste leerstrategie hanteren.  
Maandenlang waren deze leerlingen teruggeworpen op zichzelf. 
Dan is het helemaal mooi als er zowel van de kant van de ouders (uit de Ouderraad) als die 
van de collega’s toch geluiden klinken om elementen uit het ‘corona-onderwijs’ te behouden. 
(En misschien hebben we die wellicht wel eerder nodig dan we denken.) 
Als directie juichen we dit toe en willen daar, als de rust van een normaal schooljaar is 
ingedaald, ook zeker mee aan de slag. 
 

 
Afsluiting Erasmus Science Project 

 

Personalia 

Bijna 200 jaar onderwijservaring verlaat de school dit jaar; een fikse aderlating. 
Liefst vier collega’s gaan van hun welverdiende pensioen genieten: 

 De heer Meijster (wiskunde) 

 Mevrouw Bremer (kunstvakken) 

 De heer Donker (Nederlands) 

 Mevrouw Blok (zorgmedewerker) 

Daarnaast verlaten mevrouw Bontje (geschiedenis), mevrouw Vink (Nederlands), mevrouw 
Vree – van de Velden (mens en Natuur) en de heer Van Neutigem (aardrijkskunde) de school 
om hun carrière elders voort te zetten. 
Door het vertrek van bovenstaande collega’s én door de groei van de school zullen dertien 
nieuwe collega’s instromen. Aan het begin van het nieuwe cursusjaar stellen we de 
nieuwelingen graag aan u voor. 



Alle vacatures zijn vervuld; we starten het nieuwe schooljaar zoals het er nu naar uit ziet dus 
met een compleet team. Iets om dankbaar voor te zijn in een tijd waarin het steeds lastiger 
wordt om voldoende gekwalificeerd onderwijspersoneel te vinden. 
 

Examens 2020: anders, maar succesvol 
Met de centrale examens voor de deur gingen de scholen op slot. En moest het opeens 
allemaal anders. 
De examen-spirit, de examenstunt, de examenreizen, …….. het stond allemaal op de tocht.  
Een afknapper als je hoort dat je van de ene op de andere dag klaar bent, en ver voor de 
gebruikelijk datum weet dat je al geslaagd bent. Hoewel niet leuk gingen toch al snel de eerste 
vlaggen uit.  
Het examen bestond dit jaar ‘alleen’ uit schoolexamens. En dat was voor sommige 
examenleerlingen toch even slikken. Die hadden zich voorgenomen tijdens de Centrale 
Examens twee weken te knallen om dat 
felbegeerde papiertje te bemachtigen. 
Nu moesten ze zich door (extra) 
herkansingen en R(esultaat)-V(erbeter)-
toetsen heen worstelen om alsnog het 
gedroomde resultaat, de school verlaten met 
een diploma, te behalen. 
En de meesten is dat gelukt; op beide 
afdelingen is maar één kandidaat afgewezen.  
Dus zowel op HAVO als VWO 99% geslaagd. 
Een geweldig mooi resultaat waar zowel de kandidaten, hun familieleden en vrienden als de 
school zeer trots op kunnen zijn. 
 

 

Onderwijs na de zomervakantie 
Wat zijn we blij dat de leerlingen niet meer de 1,5 meter onderling hoeven aan te houden. Dat 
schept veel mogelijkheden voor ons onderwijs! Daarnaast blijft er een logistieke uitdaging in 
een school met ruim 1150 leerlingen en 100 medewerkers. De medewerkers moeten tot 
elkaar en tot de leerlingen immers wel de 1,5 meter in acht nemen. In de lokalen is dat een 
opgave, maar dat moet lukken. Op de gangen, op de trappen en in de pauzes is dat lastiger. 
Daarom gaan we komend jaar zolang deze maatregelen gelden met gespreide pauzes werken. 
Het lesrooster is verschillend per leerjaar. We hebben mogelijke oplossingen besproken met 
collega’s,  leerlingen uit het leerlingenparlement en de ouders uit de ouderraad en zijn tot de 
conclusie gekomen dat het op dit moment de beste oplossing lijkt. De wisselmomenten blijven 
spannend. 
 
Triage 
Wat voor onze medewerkers heel belangrijk is, is dat iedereen (leerlingen en medewerkers) 
zich houdt aan de triage. Dat wil zeggen thuis blijven, vanaf beginnende lichte klachten als 
verkoudheid en keelpijn om zich eerst te laten testen. We hebben daarbij uw medewerking 
nodig! Ook vertrouwen we erop dat als u uit een oranje gebied komt, u met uw kinderen eerst 
twee weken in quarantaine gaat alvorens de kinderen naar school komen. 
 
Online lessen in het geval van verkoudheid/keelpijn 
Het zal daarom sneller voorkomen dan gebruikelijk dat uw zoon of dochter ziek gemeld wordt. 
We hebben de afgelopen weken wat ervaring opgedaan met het streamen van lessen. Die 
ervaring willen we inzetten als uw kind thuis moet blijven en wel de lessen kan volgen, omdat 
hij/zij niet echt ziek is. Daarnaast zal ook een docent eerder thuis moeten blijven. Onze inzet is 
de les online door te laten gaan op school, terwijl een onderwijsassistent toezicht houdt in de 
klas.  
 
 
 



 
Roostertijden vanaf 2 september 2020: 
 

 

      

 
Leerjaar 1-2 Leerjaar 3-4 Leerjaar 5-6 

 
      

Blok:       

1 8.30-10.00 8.30-10.00 8.45-10.00 

  pauze 9.15-9.30 pauze 9.45-10.00   

        

2 10.00-11.30 10.00-11.30 pauze 10.00-10.15 

  pauze 10.45-11.00 pauze 11.15-11.30 10.00-11.30 

        

3 11.30-13.00 11.30-13.00 pauze 11.30-11.45 

  pauze 12.00-12.25 pauze 12.30-13.00 11.30-13.00 

        

  les van 60 minuten les van 60 minuten   

4 13.00-14.30 13.00-14.30 pauze 13.00-13.30 

  pauze 13.45-14.00 pauze 14.15-14.30 13.00-14.30 

      les van 60 minuten 

5 14.30-15.45 14.30-15.45 pauze 14.30-14.45 

      14.30-16.00 

        

        

6 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

        

 

Introductiedagen 
Nu er weer nieuwe klassen gevormd worden, willen we met de leerlingen per klas de 
introductiedag  door laten gaan. Net wat anders dan anders wellicht, omdat het volgens de 
regels van het RIVM moet gaan. De leerjaren 1 tot en met 3 blijven op school of in de buurt 
van school. De bovenbouw gaat met een bus op stap en de leerlingen zullen daarom een 
mondkapje in de bus moeten dragen, net als in het OV. 
 

Vakantierooster, lesvrije dagen en thuiswerkdagen 
In het komende schooljaar staan er vijf dagen op de jaarplanning waar docenten werken aan 
onderwijsontwikkeling. Op deze dagen zijn leerlingen bezig met opdrachten die zij zelfstandig 
thuis moeten maken. Deze opdrachten komen in plaats van lessen en er is dus geen sprake 
van extra vrije dagen. 
Met deze dagen wordt inhoud gegeven aan de CAO voor het voortgezet onderwijs die bepaalt 
dat elke docent (afhankelijk van zijn of haar taakomvang) recht heeft op tijd voor ontwikkeling 
en verdieping van de eigen lessen.  
Voor deze ontwikkeltijd ontvangen de scholen geen extra gelden, maar dit moet komen vanuit 
het eigen budget. Voor het schooljaar 2020-2021 was dat niet meer mogelijk binnen de 
geldende afspraken. Daarom is er in overleg met de medezeggenschapsraad van de school 
gekozen voor deze, eenmalige, oplossing. In het schooljaar 2021-2022 zullen we deze tijd voor 
onderwijsontwikkelingen op een structurele manier inpassen.  
 
De aangewezen dagen om thuis te werken zijn: 24 september, 5 oktober, 13 november, 3 
februari en 6 april. 
 
Aangewezen vrije dagen, naast de vakanties, zijn: 25 november, 8 december, 4 januari - blok 
1, 21 januari en 1 juni - blok 1 en 2 
 

 



 
 
Leerjaar 1 schaatst voor stichting ‘Make a Wish’ 
Het is inmiddels al even geleden, maar op dinsdag 18 februari 2020 kwamen alle brugklassers 
in actie op het ijs van De Uithof in Den Haag. Er werd toen geschaatst voor het goede doel: de 
stichting ‘Make a Wish’. In de voorafgaande weken hadden de leerlingen sponsors gezocht en 
op de ijsbaan moesten zoveel mogelijk rondjes worden geschaatst. 

 
Eenmaal op het ijs werd begonnen met een 
opwarming door een aantal schaatsers van de 
schaatsverenigingen van Lansingerland en 
Zoetermeer. 
 
Na de opwarming werd het startsein gegeven. 
Vervolgens werd er fanatiek en enthousiast 
geschaatst. Schitterend om te zien! De één 
ging harder dan de ander, maar iedereen zette 
zich volledig in. Enkele ouders van de 
ouderraad bemanden de stempelpost.  
 

Op donderdag 2 juli (wat later dan gebruikelijk) is de opbrengst van deze mooie actie bekend 
gemaakt aan de vrijwilligers van Make a Wish. In klein comité is een cheque van maar liefst   
€ 7.800,00 uitgereikt. B2 was de klas met de hoogste opbrengst. Sjoerd van Homelen uit B7 
was de leerling die de meeste rondjes heeft geschaatst. 
 
 

Beeldende vorming in coronatijd, hoe doen we dat? 
Dat was natuurlijk de eerste vraag die bij ons als sectie beeldende vorming opkwam. Normaal 

gesproken zijn leerlingen meerdere weken achter elkaar met een opdracht bezig en hebben 

we in het lokaal een enorme hoeveelheid materiaal beschikbaar zoals papier, verf, houtskool, 

waskrijt, enzovoort. 

In de thuissituatie blijkt dit toch anders te zijn. Omdat de lockdown van de ene op de andere 

dag kwam hadden veel leerlingen hun schetsboek (dummy) op school liggen en waren 

opdrachten in een ‘half af’ stadium. 

Thuis begonnen we dus maar helemaal fris met nieuwe opdrachten, afgestemd op ‘gebruik 

wat je beschikbaar hebt, alles mag, alles kan’. Dit bleek een goede insteek te zijn.  

Intussen hebben we al een aantal opdrachten gedaan die variëren van foto-opdrachten, 

gericht op kleur en vorm, tot het ontwerpen van een vaccin tegen corona (als je weet hoe het 

virus eruit ziet, hoe zou het vaccin er dan uitzien?).  

        
 

      



Ook lieten we ons inspireren door 

instagram en we maakten een opdracht 

‘tussenkunstenquarantaine’ (genoemd 

naar het gelijknamige account) die door 

het merendeel van de leerlingen met 

heel veel enthousiasme werd opgepakt. 

De bedoeling hierbij was om een 

museaal kunstwerk met thuis 

beschikbare spullen na te maken. De 

nadruk lag hierbij op het goed 

beschouwen van het kunstwerk én je eigen omgeving. Het ‘meisje met de parel’ is dan na te 

maken van spullen uit de groentelade van de koelkast, een los sjaaltje en een banaan……  Er 

werd ook gretig gebruik gemaakt van familieleden 

waarbij ouders, broertjes en zusjes de helpende 

hand toestaken of fungeerden als model.  

Als sectie kunnen we concluderen dat we met 

deze opdrachten een goede mix hebben van 

‘thuis haalbaar’ en ‘past in het curriculum’, maar 

we verlangen toch wel weer naar die ‘gewone’ 

klas voor onze neus.………………. 

 

 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

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 
Wat ging het ineens hard!  
De ontwikkeling naar afstandsonderwijs en misschien juist daardoor ook het afgelopen 
schooljaar. 
We hebben als OR met respect gekeken naar het werk dat het team van Melanchthon 
Bergschenhoek verzet heeft. Zowel door de docenten ‘in de schermen’ als de hele organisatie 
achter de schermen. Denk daarbij alleen al eens aan IT en beveiligingsvraagstukken. Of aan 
bedenken van roosters die (ook) bij 1,5 meter en daarna geen 1,5 meter voor leerlingen en 



wel voor personeel aan de juiste voorwaarden voldoen. Met voortdurend welzijn van de 
leerlingen en kwaliteit van het onderwijs in het achterhoofd. 
 
Na twee keer ‘TEAMS’ was vorige week het eerste ‘life’ OR overleg in een aangepaste school: 
met tape afgezette looproutes en op de vloer geplakte pijlen die de looprichting aangeven. 
We schrijven nog steeds geschiedenis. Als OR én als ouders hebben weer mee mogen denken 
met de lastige vraagstukken waar de schooldirectie en haar team met de kennis van nu bij de 
start van komend schooljaar voor gesteld staat. 
 
Vandaag liep ik nog even door het Atrium, waar de komende dagen de geslaagden hun 
diploma komen halen. Voor familie staan stoelen op de vloer en kussens op de trappen 1,5 
meter uit elkaar klaar. Zodat tóch iedere geslaagde groep voor groep de komende dagen de 
aandacht krijgt die zij of hij verdient. Mooi! 
 
Ook bij de OR nemen enkele leden afscheid. Heeft u interesse en bent u in de gelegenheid zes 
vergaderingen (op maandagavond) en enkele activiteiten bij te kunnen dragen? Laat het ons 
dan weten op OuderraadBergschenhoek@Melanchthon.nl.  
 

Agenda 
1-9    Boeken/Rooster ophalen. 
 
2-9    Introductieprogramma leerjaar 1-6. 
 
3-9    Introductieprogramma leerjaar 1. 
    Lessen starten voor leerjaar 2-6. 
 
7 en 8-9   Schoolfotograaf. 
 
9-9    Kennismakingsavond leerjaar 1. 
 
Week 38   Kampdagen leerjaar 1 volgens nader bekend te maken rooster. 
 
15-9    Kennismakingsavond leerjaar 2. 
 
16-9    Kennismakingsavond leerjaar 3. 
 
17-9    Kennismakingsavond havo 5. 
 
21-9    Kennismakingsavond vwo 4. 
 
22-9    Kennismakingsavond havo 4. 
 
23-9    Kennismakingsavond vwo 5 en vwo 6. 
 
24-9    Studiedag – leerlingen werken thuis. 
 
25-9    Mondelinge examens Goethe. 
 
5-10    Studiedag – leerlingen werken thuis. 
  19.30 uur Ouderraad. 
 
7-10    Excursie Kunst Algemeen (V6 en H5) Amsterdam. 
 
Week 42   Les- en activiteitenweek. 
Week 42 + 44   Belweek. 
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15-10    Schoolfeest leerjaar 1. 
 
Week 43   Herfstvakantie. 
                   
Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 
 
 
  
 

    
 
      


