
 

 
 

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

Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek – september 2020  

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

We zijn weer onderweg 

Een heel andere start dan andere jaren, dat mogen we wel stellen. En wat ons betreft ook niet voor 
herhaling vatbaar. Alhoewel, het weer op de introductiedag was ideaal. 
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We zijn heel blij dat we weer volledig open kunnen, maar het had heel wat voeten in de aarde om, 
rekening houdend met de randvoorwaarden, er een passend geheel van te maken. Middels ons eerste 
schrijven van dit schooljaar hebben we daar al wat over gedeeld. 
Zo starten we dit jaar met een hele nieuwe ‘dienstregeling’; het rooster is zodanig aangepast dat we de 
verkeersstromen behapbaar houden en tegelijk de benodigde 1,5 meter zo goed mogelijk kunnen 
waarborgen. Gespreide pauzemomenten (wel zo rustig) is daar één van de gevolgen van. 
Net als bij een nieuwe dienstregeling bij de spoorwegen, zullen ook wij even tijd nodig hebben de 
zaken te stroomlijnen. En met elkaar te wennen aan de nieuwe situatie. 
Een nieuwe situatie die op meerdere vlakken spannend is. 
Hoe vaak gaan we een personeelslid of leerling missen vanwege klachten / testen? En wat zijn dan de 
gevolgen voor het onderwijs?  
Kunnen we lesuitval dan, net als tijdens de periode van de lockdown, voorkomen met ‘onderwijs op 
afstand’? 
Kunnen we, speciaal voor diegenen met een zwakkere gezondheid, de veiligheid voldoende 
waarborgen, zodat ze aan het onderwijsproces op school kunnen blijven mee doen? En niet voor 
langere tijd hoeven af te haken? 
Hoeveel leerlingen worstelen met een onderwijsachterstand en hoe bezorgen we hen zo snel mogelijk 
het goede gevoel dat ze weer aangehaakt zijn? 
………. 
U begrijpt het al…. nog veel vragen waar we nu geen antwoord op hebben en zaken die we zullen 
moeten ervaren. 
Toch kijken we met vertrouwen naar de toekomst en hebben er zin in om samen met de leerlingen en 
samen met u de draad weer op te pakken.  
We hopen ook dat de nieuwe leerlingen snel hun plekje vinden in onze school. 



Middels onze nieuwsbrieven, die, behalve deze eerste van een nieuw schooljaar, altijd aan het begin 
van een vakantie verschijnen, zullen wij u weer op de hoogte houden van de ontwikkelingen en 
wetenswaardigheden van de school. 
Er ligt een heel nieuw schooljaar voor ons. In de opening van het jaar hebben we even stil gestaan bij 
de verwachtingen ten aanzien van dit schooljaar. ‘Wat verwacht je’ is ook het thema waar de docenten 
met hun leerlingen in de startweek bij stil kunnen staan tijdens de dagopening. Daarin staat een mooi 
gebed dat de dilemma’s van dit jaar goed weer geeft. We delen dat graag hier: 
 
God, 
Een heel nieuw jaar ligt op ons te wachten. 
En allemaal hebben we daar zo onze eigen verwachtingen bij. 
Want hoe zal het gaan? 
Wordt het een topjaar waarin alles vanzelf gaat? 
Of wordt het ploeteren en een regelrechte uitdaging? 
Help ons om met vertrouwen aan dit jaar te beginnen. 
En als het onverwacht minder goed gaat, 
geef dan dat we hulp durven vragen. 
Wees met ons in dit nieuwe jaar. 
 
Dat het maar een mooi jaar mag worden! 
 

 
 

Wendagen leerjaar 1 

 
 

(Digitaal) contact maken 

“Vanuit relaties naar prestaties” is één van de motto’s van de school. En voor het opbouwen en 
onderhouden van relaties is ‘contact’ een belangrijke voorwaarde. 
We starten het schooljaar, als het gaat om contact maken, normaal gesproken met de 
kennismakingsavonden in de eerste weken om u de gelegenheid te geven de highlights van het nieuwe 
leerjaar waarin uw kind zit te weten te komen en kennis te maken met de (nieuwe) mentor. 
We hebben lang gedubd, maar uiteindelijk toch besloten dit voor het huidige schooljaar op een digitale 
manier te moeten invullen. Hoe zeer dit ook in gaat tegen de wijze waarop wij graag aan de verdere 
opbouw van de relaties willen werken; dit is een concessie die we ons moeten getroosten. 



De massaliteit (in de brugklas alleen al gaat het om zo’n 520 ouders/verzorgers die zouden kunnen 
komen) dwingt ons om het anders dan anders te doen. Niemand is er bij gebaat als wij door een 
kennismakingsavond onze eigen ‘corona-haard’ creëren. En medewerkers of ouders/verzorgers  
noodgedwongen thuis komen te zitten. 
U krijgt daarom dit jaar voor de kennismakingsavond een uitnodiging om ‘digitaal aan te haken’. 
Voor de brugklassen wordt dit een individueel gesprek (mentor – kind – ouder(s)/verzorger(s)). Voor 
de overige klassen wordt dit een bijeenkomst per klas. 
Mocht u het gevoel hebben dat u bepaalde informatie of zorgen onvoldoende kwijt kunt in de digitale 
kennismakingssessies, schroom dat niet om een individuele afspraak (indien gewenst op school) te 
maken met de mentor van de betreffende klas. 

 

Personalia 
Zoals verwacht geen openstaande vacatures bij de start van het schooljaar. Wel 12 nieuwe collega’s die 
bij de start van het schooljaar of later dit jaar zullen instromen. Deels zijn dit vervangingen, maar 
vooral ook collega’s die het team komen versterken, omdat het leerlingenaantal gestaag groeit. 

Twee heuglijke gebeurtenissen mogen wij u melden. Mevrouw E. Euren is net voor de zomervakantie 
getrouwd en heet nu mevrouw E. Cremers-Euren. 

Mevrouw Van Beelen heeft het leven geschonken aan een zoon. 
Beide collega’s van harte gefeliciteerd. 
 

Corona  
Aan het begin van het schooljaar heeft u een schrijven van ons ontvangen. We merken dat het lastig is 
voor leerlingen er erg in te hebben om 1,5 meter afstand te houden tot de medewerkers. Wilt u dat 
nog eens bespreken met uw zoon of dochter? Voor onze medewerkers is dit erg belangrijk. We hebben 
veel medewerkers die tot de risicogroep behoren of mantelzorger zijn voor kwetsbare ouderen. 
Als een leerling thuis moet blijven vanwege lichte klachten, bieden wij de mogelijkheid een deel van de 
les, vooral de uitleg, digitaal te volgen. In de ItsLearning agenda staan alle lessen. Dit is het 
basisrooster. Het dagrooster met eventuele wijzigingen vindt de leerling en u bij het rooster onderdeel 
in Itslearning. Voor vragen kan de thuisblijvende leerling altijd bij zijn docent terecht via Itslearning. 
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Ouderportal Itslearning weer beschikbaar over een week 
In het ouderportal kunt u het rooster en de cijfers van uw zoon of dochter vinden. Ook allerlei 
documenten en brieven vindt u daar. De nieuwe ouders krijgen een inlogcode via hun kind, ouderwets 
op papier mee. Voor de overige ouders: uw inloggegevens zijn gekoppeld aan het bij ons bekende 
emailadres van u. Mocht u op een later moment uw inloggegevens niet meer weten, dan kunt u via de 
knop ‘Wachtwoord vergeten?’ nieuwe gegevens opvragen. 
De link naar het ouderportal is te vinden op onze website helemaal rechts, als u klikt op de persoon 
met het plusteken ernaast (zie screenshot) of u gaat naar melanchthon.itslearning.com. 
 

 
 

ICT 
Dit schooljaar nemen de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 4 hun eigen laptop mee naar school. We 
hopen en stimuleren dat ook de vijfde en zesdejaars zoveel mogelijk hun eigen laptop mee naar school 
nemen. Naast de boeken gebruiken we steeds meer digitale onderwijsprogramma’s. Maar ook 
schriften blijven nodig, juist het met de hand schrijven bij het aantekeningen maken of opdrachten 
uitwerken kan helpen om in de hersenen iets tot stand te brengen dat typend niet lukt. 
 
Om goed te kunnen werken is het Office pakket nodig. Iedere leerling kan thuis gratis Office 365 
downloaden via het Melanchthon-account. 
 
Dit werkt als volgt: 

 Vanuit de PC waarop Office 365 moet worden geïnstalleerd, gaat men 
naar https://login.microsoftonline.com    

 

 

 Vervolgens inloggen met het Melanchthon mailadres van de leerling  
te benaderen via http://www.melanchthon.nl/bergschenhoek/ --
>portals-->webmail) 

 

 Het Melanchthon mailadres is de inlognaam van de leerling op het schoolnetwerk aangevuld 
met @Melanchthon.nl 

 Installeren aanklikken en Office 365 wordt gedownload. 

 

Plusprogramma’s  
Er zijn plusprogramma’s mogelijk voor alle leerlingen. Deelname is vrijwillig en biedt uw zoon of 
dochter de kans iets ‘extra’s’ te doen, wat een bijdrage levert aan hun ontwikkeling in de brede zin van 
het woord.  

 
Plusprogramma’s onderbouw 
In de leerjaren 1 tot en met 3 vindt het plusprogramma plaats op dinsdag blok 5. Op het gebied van 
onder andere kunst, sport, science, taal zijn er verdiepende en verbredende programma’s.  
De leerlingen kunnen op Itslearning bij het leerjaarvak van de leerjaren 1 tot en met 3 het boekje vinden. 
De leerlingen uit leerjaar 1 hebben het boekje op papier mee naar huis gekregen. Wilt u het samen 
bekijken? In de mentorles vult uw zoon/dochter de inschrijfmodule op Itslearning in. De indeling wordt 
later bekend gemaakt. Het kan wel voorkomen dat er meer aanmeldingen voor een bepaalde module 
zijn dan we kunnen plaatsen. Dan wordt er geloot. De meeste plusprogramma’s beginnen in november. 

 
Plusprogramma’s bovenbouw 
Voor leerjaar 4 tot en met 6, de Tweede Fase, zijn er ook een aantal plusprogramma’s. Deze zijn 
langdurig en gaan echt de diepte in. Het betreft Cambridge (Engels), Delf (Frans) en Goethe (Duits), 

https://login.microsoftonline.com/
http://www.melanchthon.nl/bergschenhoek/


uitmondend in een internationaal erkend certificaat. Daarnaast boekhouden en/of marketing (beide 
voor een diploma), wiskunde D, de literatuurclub, debat, het juniormentoraat, deelname aan de MR of 
het leerlingenparlement, enzovoort Informatie is bij de  vakdocenten te verkrijgen.  

  
Ondersteunende programma’s  
Voor de onderbouwleerlingen  is er voor rekenen, wiskunde, Nederlands en Engels een 
ondersteuningsblok op maandag blok 5. Dit ondersteuningsblok gebruiken we ook voor achterstanden 
opgelopen in de afgelopen periode. 
De docenten hebben de leerlingen geselecteerd, die in aanmerking komen voor dit programma. Het 
gaat bij de talen om algemene vaardigheden als grammatica, spelling en leesvaardigheid. De 
rekenvaardigheden komen bij verschillende vakken, zoals wiskunde, mens & natuur, economie, 
natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde aan de orde. We bepalen met vakoverstijgende 
rekentoetsen welke leerlingen voor ondersteuning in aanmerking komen. 

 
Leerlingen krijgen via een brief te horen of ze zijn ingedeeld voor het ondersteunende programma. 
Deze lessen horen tot het reguliere lesprogramma en zijn verplicht. Eventuele absentie door ziekte of 
doktersbezoek moet ook voor deze blokken op de gebruikelijke manier worden gemeld. Als een 
leerling voor meerdere vakken ondersteuning nodig heeft, wordt de leerling in opeenvolgende 
perioden ingedeeld voor deze vakken. 
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Opvanguren 
Als een docent lichte corona-gerelateerde klachten heeft en in afwachting is van de (uitslag van de) 
test thuis is, kan hij/zij wellicht wel thuis een online les verzorgen.  In dat geval vangt de 
onderwijsassistent de klas op en volgen de leerlingen in het lokaal, ieder op hun eigen laptop de uitleg 
van de docent. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leerling zijn eigen oortjes bij zich heeft.  
 

Opvanguren in de onderbouw 
Als de eigen docent er niet is door bijvoorbeeld ziekte of nascholing worden in principe alle lessen 
opgevangen door een onderwijsassistent. Soms komt het voor dat een eerste of laatste blok uitvalt, 
maar dat is eerder uitzondering dan regel. De opvanguren worden ook gebruikt voor een digitale 
rekenles. Daarnaast zal er in het opvanguur tijd genomen worden om te lezen in het door iedere 
leerling meegenomen leesboek. Het kan ook zijn dat de vakdocent werk heeft aangeleverd voor het 
opvanguur.  

 
Dus: iedere leerling in leerjaar 1 tot en met 3 moet een leesboek bij zich hebben! Wilt u even 
meekijken of dat ook het geval is? 
 

Stichting leergeld 
Schoolkosten kunnen hoog oplopen. We willen u attenderen op de Stichting 
Leergeld, die zich richt op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Zij proberen sociale uitsluiting te voorkomen, door kinderen 
mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt een beroep 
op hen doen voor voorzieningen die niet of slechts gedeeltelijk door andere 
regelingen worden vergoed. U kunt voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar een 
aanvraag indienen. Zie http://www.elkkinddoetmee.nl  
 

Taal centraal september 2020  

Na een half jaar (vooral) vanuit huis lessen gevolgd te hebben zijn we gelukkig weer op school! Dat 

betekent dat alle lessen Nederlands weer gestart worden met een kwartier lezen. We hebben onze 

http://www.elkkinddoetmee.nl/


boekencollectie uitgebreid en de docenten Nederlands hebben deze zomer allerlei boeken gelezen om 

te kunnen aanraden!   

De leerlingen in klas 1, 2 en 3 moeten elke dag een leesboek bij zich hebben, want ook tijdens andere 

lessen kan er worden gelezen. We hebben onder meer weer twee nieuwe spannende boeken van 

Mirjam Mous: H@ck deel 1 en 2. Een aanrader die zich in de toekomst afspeelt.   

De leerlingen in de bovenbouw gaan weer lezen voor de lijst. Zoals elk jaar mogen zij zelf kiezen welke 

boeken zij willen lezen, als het boek maar oorspronkelijk in de Nederlandse taal is geschreven. Ook 

voor hen hebben wij natuurlijk allerlei mooie suggesties: van oorlogsromans tot liefdesverhalen en van 

historische tot toekomstromans.   

We wensen alle leerlingen veel leesplezier!         

Introductiedag Havo 5 

 
GreenTeam pakt draad weer op 
De vakantie is voorbij en de lokalen stromen (gelukkig) weer vol. Wat fijn om elkaar 'live' te kunnen 
zien. De afgelopen periode konden we met de techniek onze verbinding in stand houden. De 
ontwikkelingen op dat gebied zijn de laatste tijd razendsnel gegaan. Verbazingwekkend! 
 
Het was ook wonderlijk om waar te nemen dat de natuur opbloeide toen de gebruikelijke bedrijvigheid 
grotendeels tot stilstand kwam. Sommigen hebben ervaren hoe belangrijk ademruimte is en frisse 
lucht. En hoe kwetsbaar we zijn... 
 
Als deze tijd iets duidelijk maakt, dan is het wel dat 'Ecologisch 
denken' noodzakelijk is. We zijn de wereld waarin we leven. We 
hebben effect op die wereld én zijn er tegelijkertijd afhankelijk van. 
Voor gezondheid is daarom meer nodig dan naar de sportschool 
gaan. Het is iets waarvoor we samen kunnen en moeten zorgen. 
 
Gedurende de lockdown en tijdens de zomervakantie hebben de 
activiteiten rondom het worden van een EcoSchool stilgelegen. Dat is niet vreemd, want er was weinig 
gelegenheid voor samen iets ondernemen. Toch, "Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten." Met 
deze wijsheid van Erasmus herstart daarom het GreenTeam haar inspanningen om de EcoLogische 
vertaalslag weer verder in te zetten.  
 

Dat stelt de betrokken leerlingen en docenten 
voor heel wat vragen, want: "Waar waren we 
gebleven? Wie is er nog over nadat de 
examenlichting succesvol is afgezwaaid?" Er is 
bijvoorbeeld een nieuw groepje kartrekkers 
nodig die continuïteit tot stand brengen. "Hoe 
betrekken we de nieuwe eerstejaars (en ook 
andere leerlingen)? En waarmee gaan we 
verder?" Deze vragen zullen de komende weken 
onder andere op de agenda staan.  

 



Vanuit EcoSchools komt een nieuwe 
vertegenwoordiger die gaat helpen op weg 
naar de nobele titel 'Ecologische School'. Roel 
Opbroek beschikt over enorm veel ervaring 
waarmee we ons voordeel kunnen doen. Na het 
voltooien van een Ecoscan zullen de leerlingen 
dit jaar doelen gaan stellen en gaan we met 
elkaar aan de slag om die te verwezenlijken.  
 
 
U vraagt zich misschien af wat u kunt doen. Het helpt wanneer u thuis, in uw gezin en met uw kinderen 
het gesprek aangaat. Om te kijken hoe de ecologische voetafdruk wellicht (verder) verminderd kan 

worden, hoe onze rol in het ecosysteem zelfs verbeterd kan worden 
en om zo het besef dat het anders moet en beter kan een kans van 
slagen te geven.  
 
 
Wanneer u een keer met ons GreenTeam in gesprek wilt komen of 
een manier weet om bij te dragen, dan horen we het graag. We 

houden u in ieder geval via het Hoeks Melanchthonnieuws van verdere ontwikkelingen graag op de 
hoogte! 
 
Een mooi jaar en een goede gezondheid toegewenst! 
Namens het GreenTeam, H. Bahorie 
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Van de Ouderraad 
De OR is een klankbord voor de directie. Per jaar komt de OR zes keer bij elkaar om over praktische 
zaken te praten, maar ook om met de directie over het beleid van gedachten te wisselen. 
Met vertegenwoordigers uit alle leerjaren biedt de OR een divers geluid vanuit persoonlijk 
(werk)ervaring, interesse en waarden. 
Als OR-lid krijg je ook gelegenheid de leerlingen in hun eigen schoolomgeving te zien, je helpt met het 
jaarlijkse schaats-event, schenkt koffie en thee op informatieavonden en feliciteert de geslaagden, met 
een presentje, tijdens de diploma uitreiking. Ook dit jaar is de OR weer van start gegaan en wij zijn 
bijna compleet: 
Oproep voor nieuwe leden: Mocht u deel willen nemen aan de OR, we zoeken nog ouders uit de 
leerjaren Brugklas, Havo 4 en Vwo 5. 
Aanmelden kan via ouderraadbergschenhoek@melanchthon.nl 

 

Agenda 
7 en 8-9   Schoolfotograaf. 
 
Week 38   Kampdagen leerjaar 1 volgens nader bekend te maken rooster. 
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15-9    Digitale kennismakingsavond leerjaar 2. 
 
16-9    Digitale kennismakingsavond leerjaar 3. 
 
17-9    Digitale kennismakingsavond havo 5. 
 
21-9    Digitale kennismakingsavond vwo 4. 
 
22-9    Digitale kennismakingsavond havo 4. 
 
23-9    Digitale 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. 
 
15-10    Schoolfeest leerjaar 1. 
 
Week 43   Herfstvakantie. 
                   
Met vriendelijke groet, 
Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 
G. Hospes 
Vestigingsdirectie 
 
 
  
 

    
 
      


