
 

 
 

Hoeks Melanchthon Nieuws 
Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek – 

december 2020 

 

En toen was alles opeens toch weer anders dan voorzien. 

Waar de verwachting was dat we na de kerstvakantie een periode van online onderwijs 

zouden krijgen, moesten we toch eerder dicht dan gepland. 

Gelukkig konden we tijd inruimen op dinsdag om met de klas stil te staan bij Kerst en 
middels een schrijfsessie een onbekende oudere of zorgmedewerker een hart onder de 
riem steken. 

De vakantie begon voor de leerlingen eerder dan we in 
de planning hadden. Dat gaf het personeel de 
gelegenheid om de lessen voor na de vakantie voor te 
bereiden en de studiewijzers waar nodig aan te passen. 
We zijn het schakelen gewend, maar de veerkracht voor 
een directe overschakeling naar online onderwijs 
ontbrak. Gelukkig kregen we vanuit de overheid de 
ruimte om deze keuze te maken. 
Door middel van deze nieuwsbrief richten we ons voor 
de laatste keer in 2020 tot u. 
Gezegende kerstdagen gewenst en een 2021 met nieuw 
perspectief. 

 

 

Lichtpuntjes 

Wat een bizar jaar hebben we achter ons. En hoewel de vooruitzichten hoop bieden, nemen 
we, zoals het er nu naar uit ziet, de maatregelen en beperkingen ook mee het nieuwe jaar 



 

in. 
Kerst is het feest van de hoop. En we hadden ons zo verheugd om deze met de hele familie 
te vieren. Er is al vroeg begonnen om sfeer te creëren; de kerstbomen waren voor 
Sinterklaas al niet aan te slepen. De behoefte aan licht en warmte is groter dan ooit. 
Als school hebben we er voor gekozen om de kerstvieringen dit jaar in klassenverband te 
laten plaatsvinden.  Verderop leest u meer over het kerstmoment in de klas.  
“Wat is 1,5 meter op een mensenleven? Ik ben dichterbij dan ooit” zingt Ed Struijlaart in een 
speciaal voor deze tijd gecomponeerd lied. Juist in een tijd van afstand bewaren worden 
mensen creatief om er voor een ander te zijn, bijvoorbeeld als zoon voor een moeder. Daar 
gaat dit lied over: ik ben er voor je. 
Met Kerst, wanneer we stil staan bij de geboorte van een klein en kwetsbaar kind, zeer 
toepasselijk. Want eenmaal volwassen was dat Kind een voorbeeld voor velen. En in zijn 
voetsporen mogen wij lichtpuntjes verspreiden door oog te hebben voor onze naaste(n), 
dichtbij en ver weg. 
 

Nog zo’n lichtpuntje was een gesprekje dat ik vorige week had met enkele leerlingen uit 
VWO 6. De aanleiding was een brief die ze net voor de directie hadden afgegeven; een brief 
met een creatief alternatief voor het kerstdiner dat niet door kon gaan. Om naast zichzelf 
ook de horeca een steuntje in de rug te geven. 
Al snel kwamen we op wat zij in deze tijd het meeste missen. Dat blijkt hun uitlaatklep te 
zijn na een week hard werken. In groepsverband een stevige pot hockey of voetbal. En ’s 
avonds lekker uit in het weekend. 

Gelukkig hebben ze hun dromen nog niet verloren; er 
staan mooie studies in de planning. En de hobbel 
daaraan voorafgaand, het examen, zien ze met 
vertrouwen tegemoet. Al vinden ze het wel jammer 
dat zij niet betrokken worden bij de besluitvorming 
over hoe de examens van 2021 eruit moeten zien. Ze 
hebben daar een duidelijke mening over: het volledige 
vakkenpakket en in zo kort mogelijke tijd. 
Ze kunnen hun verhaal goed onderbouwen. Corona 
heeft hun groei naar volwassenheid niet in de weg 
gestaan. Daarom hopen ze dat er meer mét hen 
besloten wordt en minder over hen. Dat zou hun 
begrip voor eventueel nog te nemen maatregelen 
vergroten. 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat leerlingen 
kunnen blijven dromen.  

 

 



 

“Je mag er zijn, je doet er toe” 

Bovenstaande is de kern van het Melanchthon-DNA en 
daarmee de basis van onze schoolcultuur. Ook dit maakt deel 
uit van de opdracht die de mensen kregen van het Kerstkind. 
De uitnodiging namelijk om mee te bouwen aan een klimaat 
waarin iedereen tot bloei kan komen. 
Het moet fungeren als een stevige basis van waaruit iedereen 
zichzelf kan zijn. Ongeacht afkomst, geaardheid of religie. 
Vorige week was er ‘paarse vrijdag’, de dag waarop we onze 
solidariteit met de lhbti-gemeenschap tonen. Elke klas bevat 
potentieel 2 leerlingen met een andere geaardheid is eens 
berekend. En als je dan hoort met welk gemak er soms 
woorden gebruikt worden die juist deze leerlingen raken, dan 
begrijp je direct dat het ‘uit de kast komen’ soms lang kan 
duren. 
En deze groep is niet de enige die zich op school weleens apart voelt staan en moeite heeft 
zich staande te houden. 
Soms loopt de spanning zo hoog op dat een noodgreep wordt toegepast als roep om 
aandacht. Recent moesten we dat zelf ervaren door een post op social media dat wij als 
school discriminatie zouden bevorderen. Een post die de alarmbellen tot in het 
gemeentehuis van Lansingerland deed af gaan (mooi om te zien hoe alert men is om 
discriminatie tegen te gaan); gelukkig waren we de dialoog al gestart. En gaan we samen op 
zoek hoe Melanchthon Bergschenhoek voor iedereen de fijne en veilige omgeving blijft die 
het naar onze mening is. 
We hebben niet de illusie dat we elke vorm van discriminatie volledig kunnen uitbannen. 
Maar zien het wel als onze opdracht om hier een plaats voor te blijven inruimen in ons 
onderwijsprogramma. 
Om zo handen en voeten te geven aan de multiculturele samenleving die Nederland is. 

Een terugblik op kerst 2020 bij Melanchthon Bergschenhoek 

Anderhalve meter… Dichtbij!  
Hoe vier je kerst op 1,5 meter afstand? We hebben dit jaar het nieuwe samenleven vorm 
willen geven op een manier die past bij ons DNA. Een samenleven waarin 1,5 meter afstand 
mensen uit elkaar dreigt te drijven en de eenzaamheid hand over hand toeneemt. Zo zijn 
vele ouderen door de strenge maatregelen in de zorg sociaal ‘gevangen’ geraakt. En zij zijn 
niet de enigen. 

Met Kerstmis vieren wij dat God onder de mensen kwam. Jezus leerde ons om je naaste lief 
te hebben als jezelf. “Maar wie is dan je naaste?”, vroegen de mensen rondom Jezus. In het 
evangelie van Mattheus lezen wij aan het eind van hoofdstuk 25 dat Jezus dit behoorlijk 
concreet maakt.  

“Toen ik honger had, heb je mij eten gegeven, toen ik dorst had, heb je mij te drinken 
gegeven, toen ik een vreemdeling was, heb je mij gastvrij ontvangen, toen ik naakt was, 
heb je mij gekleed, toen ziek was, heb je mij bezocht, toen ik in de gevangenis zat, heb je 
mij opgezocht.” (…) “Voor zover je dat voor mijn de minste van mijn broeders en zusters 
hebt gedaan, heb je dit voor Mij gedaan.”  [Zie Mattheus 25: 34-40] 



 

 
Veel oudere mensen missen hun kinderen en hun kleinkinderen. Er zijn ook ouderen die 
bijna niemand hebben. Sommigen daarvan wonen thuis, alleen.  

Toen we Pieter van Foreest voorstelden om kaarten te sturen waren ze enorm blij. “Juist de 
ouderen in de thuiszorg worden vaak vergeten. Voor hen is december een hele moeilijke 
tijd! Wat fijn dat jullie aan hen willen denken. Wat zullen ze blij zijn met een kaartje en een 
liefdevol bericht!” 

Iedereen kreeg twee kaarten om te versturen: één naar een onbekende oudere in de zorg 
en één naar iemand in je buurt, bijvoorbeeld uit familie- of vriendenkring, om te laten 
weten: ondanks anderhalve meter toch dichtbij! En voor zichzelf kregen de leerlingen iets 
lekkers mee: een unieke Tony Choco not so lonely.  

Collega en kunstenaar A. Boot maakte een 
schilderij van 1,5 meter met daarin uitspraken 
van medewerkers en leerlingen. Hopelijk 
kunnen we dat vanaf 18 januari gezamenlijk 
en op gepaste afstand van dichtbij weer 
bewonderen!  

 

Taal centraal 
Wist u dat…  

…de leerlingen uit de brugklas via speeddates hebben kennisgemaakt met allerlei mooie 
jeugdboeken? 

…leerlingen in klas 3 die dat willen al boeken mogen lezen voor hun leeslijst voor het 
examenjaar? En dat hun docenten Nederlands goed kunnen meedenken over welke boeken 
voor hen geschikt zijn? 

…de auteur Anne-Gine Goemans bij vwo4 op bezoek is geweest en dat vwo4-leerlingen die 
haar boek gaan lezen hier een extra leespunt voor krijgen? 

…de leerlingen in vwo5 de afgelopen periode gedichten hebben gelezen van de beroemde 
zeventiende-eeuwse schrijvers Vondel, Hooft, Bredero en Huygens? En dat ze nu dus weten 
dat P.C. Hooft niet alleen verwijst naar een dure winkelstraat in Amsterdam? 

…er allerlei boekentips staan op de sites www.lezenvoordelijst.nl en 
www.jeugdbibliotheek.nl ? 

…de leerlingen van de boekenclub Het wit en het purper van Willemijn van Dijk aan het 
lezen zijn, een boek van maar liefst 304 pagina’s dat zich afspeelt in het oude Rome? En dat 
dit boek bekroond is met de BNG Bank literatuurprijs? 

…leerlingen gratis krantenartikelen kunnen lezen? En dat de instructie hiervoor op 
ItsLearning te vinden is? 

http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl/


 

Tot slot nog wat kersttaalvoutjes: 

    

 

Nieuwe Jonge Denker van MB gehuldigd 

Hoe moeten we ons verhouden tot de natuur?  

Middelbare scholieren uit heel Nederland schreven voor de jaarlijkse Jonge Denkers wedstrijd 

hierover een column. Donderdagavond 3 december zijn zeven nieuwe Jonge Denkers des Vaderlands 

gehuldigd. Twee daarvan zijn Melanchthon-leerlingen! Ze zijn geselecteerd door de vakjury, dit jaar 

bestaande uit Gregor Hofstede (Jonge Denker, vorige lichting), Hannah Achterbosch (Filosofie 

Magazine), Florian Jacobs (ISVW), Stijn Ockeloen (VFVO).  

De inhuldiging werd een avondvullende online happening waarin de Jonge Denkers hun stuk 

presenteerden en ingingen op kritische vragen over de door hen gepresenteerde visie. De Jonge 

Denkers krijgen komend jaar volop de gelegenheid en ondersteuning, om zichzelf op hun publieke 

rol voor te bereiden.  

Over hun artikelen: 

Bodhi Vismale (Melanchthon Bergschenhoek): “Waar komt de onbedwingbare drang vandaan om 

onze eigen omgeving te scheppen? Misschien verkeren wij ons zelfs in strijd mét de natuur, als een 

puber die zich hopeloos afzet tegen zijn ouders, wanhopig om zijn eigen identiteit te creëren.” 

Jenny van Rijn (Melanchthon Schiebroek): “Tegenstanders van genetisch modificeren zeggen dat de 

mens niet aan de natuur mag sleutelen. Is dit echt zo ethisch onverantwoord?” 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                

Voedselbank-actie                               



 

Agenda (onder voorbehoud) Met wijzigingen ivm Corona 

21-12 t/m 1-1    Kerstvakantie. 

Week 1 

4-1  blok 1   Leerlingen vrij Er is les in blok 1. 

4-1 t/m 15-1    Online lessen  

8 jan     Start toetsweek 2 - H5/V6. 

Week 2     Toetsweek 2 - H5/V6 

11-1  19.30 uur  Ouderraad online 

Week 3     Start 2e helft schooljaar met nieuw rooster. 

19-11  19.30 uur  Voorlichtingsavond nieuwe leerlingen (digitaal via een live

     event; zie onze website). 

21-1     Studiedag docenten – leerlingen vrij.  Lesdag 

Week 4     Profielstage leerjaar 3 (beperkt; lessen gaan daarnaast door). 

Kijk- en luistertoetsen Havo 5/Vwo 6. 

27-1  15.00 uur  Gymnasiummiddag nieuwe leerlingen. 

28-1     Presentatie PWS Vwo 6. 

Week 5     

1-2     Leerjaar 3 toetsvrij i.v.m. profielstage. 

      Herkansen/Inhalen toetsweek 2 Havo 5/Vwo 6. 

2-2     Leerjaar 3 toetsvrij i.v.m. profielstage. 

3-2     Studiedag docenten – leerlingen werken thuis. 

 

4-2     Presentatie PWS Havo 5. 

Week 6 

9-2     Voortgangsgesprekken H5/V6 . 

 



 

11-2     Slotdag Inktaap voor boekenclubs (onder voorbehoud). 

Week 7     Les- en activiteitenweek wordt voornamelijk een lesweek.       

      Toetsweek Havo 4/Vwo 5. 

      Rekentoetsen leerjaar 4 – 5 – 6. 

19-2  Lesdag. 

 22-2 t/m 26-2  Voorjaarsvakantie. 

     

                 

Met vriendelijke groet, 

Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 

G. Hospes 

Vestigingsdirectie 

 

 


