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Als één stelling zich de laatste tijd weer bewezen heeft, dan is het wel die van “onderwijs is nooit 

saai”. Het continue schakelen brengt veel dynamiek met zich mee en brengt ons soms tot 

verrassende nieuwe inzichten. Maar het vreet ook wel de nodige energie. Daarom is het goed dat we 

een week vakantie als vooruitzicht hebben. 

Helaas hebben de beperkende maatregelen, die nu al sinds de kerstvakantie gelden, ook zijn 

weerslag gehad op het programma dat ons voor ogen stond. Zo ging de afgelopen maanden 

noodgedwongen een streep door de profielkeuzestage en de studie- en beroepenmarkt. 

Konden/kunnen de afrondingen van de profielwerkstukken en meesterproeven, het examenconcert 

en de kunsttentoonstelling niet op de normale manier doorgang vinden. Is het schaatsen voor het 

goede doel gesneuveld. En hebben er geen excursies of bezoeken aan vervolgopleidingen 

plaatsgevonden. 

Naast het fysieke contact is dat toch juist wel de sjeu als het gaat om het onderwijs. In ieder geval op 

Melanchthon Bergschenhoek. 

Toch is het goed om te blijven zien dat deze tijd ons ook wat oplevert, al is het maar in de wijze 

waarop we contact met elkaar kunnen houden.  

En gelukkig zijn er nog steeds wel lichtpuntjes. Zo bieden we u het verhaal aan van Rick Wierenga, 

leerling uit vwo 6, die in januari van dit jaar winnaar werd van de nationale Filosofie Olympiade. 

Tevens is het mooi dat de activiteiten rondom het versterkte moderne vreemde talenonderwijs 

(Cambridge, Goethe en Delf) ‘gewoon’ door zullen gaan. 

Maar natuurlijk werkt het lonkende perspectief om allemaal weer meer naar school te kunnen als 

beste medicijn in deze tijd. Nu maar hopen dat de overheid hier dinsdag 23 februari groen licht voor 

geeft. 

Onderwijs ….. hoe verder? 

Middels een brief bent u op de hoogte gebracht van ons plan als het gaat om verdere opening van 

de school. Een plan dat met veel onzekerheden is omgeven, omdat pas in de voorjaarsvakantie 

duidelijk zal worden of het ook zo uitgerold kan worden. Wij hopen, zo zult u begrijpen, van harte 



 

dat het in ieder geval voor alle leerlingen weer mogelijk wordt om meerdere dagen per week 

onderwijs op school te volgen. 

Heropening van de school is slechts één aspect waar we mee te maken hebben. Want met het weer 

naar school kunnen zijn eventuele opgelopen achterstanden niet direct weggewerkt. Nog even los 

van de impact die de lockdown met al zijn beperkingen op de mentale gesteldheid van de jongeren 

heeft gehad. Recentelijk gepubliceerd onderzoek op dit vlak liegt er niet om. En houdt dus ook ons 

bezig. 

 

Alle leerlingen op Melanchthon Bergschenhoek zijn gezegend met een bovengemiddelde 

intelligentie; met eventuele opgelopen achterstanden komt het, zo denken wij, dan ook wel goed. Al 

zal voor sommige leerlingen misschien ‘een jaartje over doen’ of ‘een onderwijsroute op een ander 

niveau’ als beste optie uit de bus rollen. 

Een steun in de rug is dat het ministerie van Onderwijs deze week bekend maakte dat het bereid is 

de komende jaren middels het Nationaal Onderwijs Plan fors te willen investeren om eventueel 

opgelopen achterstanden weg te werken. 

De periode voor de kerstvakantie heeft laten zien dat dit, met de juiste inzet ook prima mogelijk is. 

Na de voorjaarsvakantie willen we u ook snel meenemen in hoe we het proces van determinatie en 

doorstroming dit jaar verder vorm zullen geven. Toetsen voor een cijfer zijn daarbij één instrument 

dat we daarbij benutten, maar ook het verkrijgen van inzicht in het leerproces middels ‘formatief 

handelen’ is een instrument dat we koesteren. 

Het is met name de sociaal-emotionele component die ons bezig houdt. 

We zoeken naar instrumenten om dit aan de ene kant in kaart te brengen en aan de andere kant de 

leerlingen te ondersteunen. 

We verwachten overigens wel dat het weer openen van de school en je klas- en jaargenoten 

ontmoeten en met hen leuke dingen doen zeker het welbevinden van jongeren ten goede zal 

komen. De flexibiliteit van het brein van jongeren zal hen hier ook doorheen trekken. 

Maar dat bijna een jaar van maatregelen en beperkingen zijn weerslag heeft op ons gevoel van 

tevredenheid en/of geluk staat buiten kijf. 

Belangrijk dus om hieraan aandacht en tijd te schenken, maar ook op dit vlak zal maatwerk meer 

opleveren denken we dan schoolbreed uitgerolde standaardprogramma’s.   

PR op afstand 

Hoe ga je als school die ‘relaties’ (en dus ‘nabijheid’) als voorwaardelijk beschouwt voor ‘prestaties’ 

PR bedrijven in coronatijd? Dat was de vraag waar wij ons voor gesteld zagen. Voorlichtingsavonden 

en een Open Dag op anderhalve meter was ondoenlijk gezien de te verwachten toeloop. Dus hebben 

we een nadere kennismaking georganiseerd via een gestreamde voorlichtingsavond en online 

lesmiddagen.  

Het enthousiasme van de hierbij betrokken collega’s en de reactie van enkele deelnemers maakt dat 

we hier met een goed gevoel op terug kijken (zie ook onderstaand stukje van mevrouw Tromp). 

Volgens ons hebben we in een behoefte kunnen voorzien. 

Wel fijn is te merken dat veel leerlingen van groep 8 die nu hun schoolkeuze moeten maken, zich 

vorig schooljaar al hebben georiënteerd op VO-scholen. Anders zou het helemaal een ingewikkeld 

verhaal voor hen worden.   

Hoewel tevredenheid de boventoon voert graag volgend jaar toch weer ‘live’. 

 

Digitale lesmiddagen: een primeur en een succes! 

Om leerlingen toch kennis te laten maken met onze school, ons gebouw en onze collega’s hebben 



 

we dit jaar gekozen voor digitale lesmiddagen. Waar we normaal gesproken de leerlingen op de 

voorlichtingsavonden en de open dag in de school van alles kunnen laten zien, moest dit nu 

gebeuren via het scherm. 

Om interactie te bevorderen tussen leerlingen van groep 8 en rondleiders hebben we gekozen voor 

een live rondleiding met de Ipad. Verdeeld over vier groepen hebben we op deze manier ongeveer 

100 leerlingen per middag rondgeleid.  

De host nam de leerlingen mee langs verschillende lokalen, docenten en vakken om zo goed als 

mogelijk te laten zien waar we voor staan met elkaar. Onderweg konden leerlingen vragen stellen, 

met docenten praten en met elkaar chatten. 

Uiteindelijk hebben we dus zo’n 400 leerlingen mee kunnen nemen in ons gebouw! Dat de 

lesmiddagen worden gewaardeerd, blijkt wel uit de vooraanmeldingen die we binnen krijgen.  

Een van de vragen op het vooraanmeldingsformulier luidt “waarom kies je voor onze school?”. De 

antwoorden op deze vraag zijn een plezier om te lezen. Een paar van deze antwoorden willen we u 

niet onthouden!  

“Na bezoek aan de verschillende infoavonden en open dagen vorig jaar hebben wij een heel  

goed gevoel overgehouden aan het Melanchthon Bergschenhoek. Het is de absolute eerste 

keus van onze dochter omdat zij zich thuis voelde en zichzelf er helemaal zag lopen.” 

“We hebben goede ervaringen vernomen van een kennis van ons. En het informatieve filmpje  

 gaf ons daarbij een duidelijker beeld van de school.” 

“Mijn dochter voelt zich fijn en op haar gemak bij Melanchthon Bergschenhoek. Vorig jaar 

  bezochten we een aantal middelbare scholen en deze school is de enige waar ze direct  

 aangaf zich prettig te voelen.”  

“De algehele fijne en moderne indruk van de school met christelijke grondslag en beperkte  

 reisafstand.” 

Personalia 

Een aantal collega’s is gedurende langere tijd uitgevallen en nog niet hersteld. Dat geldt voor de 

heren Poppe (Maatschappijleer), Roovers (muziek), Lutterkort (Klassieke Talen) en mevrouw Van 

Overbeek (geschiedenis). Voorzichtig worden de eerste stapjes op de weg terug gezet.  

We prijzen ons gelukkig dat we voor hen goede vervanging hebben kunnen regelen, zodat zij in alle 

rust aan hun herstel kunnen werken. 

Het gezin van mevrouw Janssen (Klassieke Talen) is uitgebreid met een dochter.  

Na de voorjaarsvakantie start het zwangerschapsverlof van mevrouw Le Grand (Frans). Zij zal de rest 

van het schooljaar worden vervangen door de heer Den Toom. 

Schoolvakanties 2021-2022 

Herfstvakantie   maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag22 oktober 2021 

Kerstvakantie   maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag   vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag  maandag 18 april 2022 

Meivakantie   maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart   donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 



 

Pinksteren   maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie   maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022 

Taal centraal 
Met onze boekenclub, bestaande uit 15 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo, hebben we 

ook dit schooljaar weer meegedaan met de verkiezing van het beste boek voor jongeren, de Inktaap-

prijs. Deze prijs wordt gekozen uit drie boeken die in 2019 of 2020 al een andere prijs hebben 

gewonnen: de BNG Bank literatuurprijs (Het wit en het purper van Willemijn van Dijk), de Libris 

Literatuurprijs (Uit het leven van een hond van Sander Kollaard) en de Bookspotliteratuurprijs (De 

Hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo). We hebben de boeken, die de leerlingen als e-boek kregen, 

gelezen en gezamenlijk besproken.  

Donderdag 11 februari was de slotdag van de Inktaap, de dag 

waarop de winnaar werd bekendgemaakt. Door corona vond deze 

dag dit jaar volledig online plaats. De leerlingen konden webinars 

volgen, de schrijvers lazen voor uit eigen werk en leerlingen 

konden vragen stellen. Een van de 

webinars was het schrijven van korte 

verhalen, waar onze leerlingen aan 

hebben deelgenomen. Ze hebben tips 

gekregen hoe je een personage kunt bedenken en hoe er leuke 

situaties ontstaan in je verhaal. De slotdag eindigde tijdens een 

livestream met de uitreiking van de prijs, die werd gewonnen door Uit 

het leven van een hond, hoewel niet al onze leerlingen het daarmee 

eens waren! 

We lezen nu met de boekenclub nog één boek de komende periode: 

Vele hemels boven de zevende van Griet op de Beek.  

Olympisch goud voor Rick Wierenga  

People say, oh, we need to make ethical AI. What nonsense. Humans still have the 

monopoly on evil. The problem is not AI. The problem is humans using new technologies to 

harm other humans.”  

―Garry Kasparov 

Enkele weken geleden vond de 10e editie plaats van de Nederlandse Filosofie Olympiade. Dit keer niet 

bij de ISVW, maar om bekende redenen online. Examenkandidaat Rick deed mee voor Melanchthon 

Bergschenhoek. De openingslezing 'Beyond the Canon' werd dit jaar verzorgd door Prof. Dr. Wiep van 

Bunge.  

IDENTITY 

Ditmaal stond de vraag centraal of en in hoeverre wij als denkers buiten ons gebruikelijk boekje 

moeten gaan. Het Canon der Wijsbegeerte (zeker op scholen) wordt immers gedomineerd door, 

veelal dode, westerse blanke mannen en biedt weinig zicht op, nog levende, niet-westerse, niet-

blanke en niet-mannelijke denkers.  

Hiermee ont-grenst de filosofie zoals wij die (hier) kennen en wint daarmee aan veelzijdigheid.  



 

HOW THE WORLD THINKS 

Hoog tijd, want dogmatisme is strijdig met haar aard: iedereen is welkom, filosoferen kun je over 

alles en denkers zitten overal. Op naar een Global Community dus waarin de common ground en het 

enige toegangskaartje het compromisloos, hardnekkig en toegewijd zoeken naar wijsheid is! 

Academische scholing is daarbij sterk aanbevolen, maar geen enkele garantie. Er bestaan ook hele 

goede autodidacten. 

ETHISCHE INTELLIGENTIE 

De jonge Rick schreef het winnende essay en maakte daarmee meteen, bescheiden maar 

indrukwekkend, zijn entree. Hij mag in mei deelnemen aan de Internationale Filosofie Olympiade 

(IPO). Zijn Engelstalige kunststukje gaat in op een quote van Kasparov die stelt dat niet AI, maar de 

mens ethische ontwikkeling behoeft. Rick plaatst deze uitspraak in het licht van zijn eigen AI-

programmeer ervaringen en roept daarbij de hulp in van Aristoteles en Kant. Zijn mens en/of AI wel 

in staat tot ethisch intelligent gedrag? Hij komt hierbij tot scherpe overwegingen die uitmonden in 

een imposante conclusie... Laten we hopen dat zijn essay snel gepubliceerd wordt!  

Agenda (onder voorbehoud) 

week 9     Start mondeling H5/V6 

1 maart    Thuiswerkdag voor leerlingen 

Week 10    Toetsweek H5/V6 t/m/ dinsdag 16 maart. 

Week 11    Vervolg mondeling H5/V6. 

                                                                       Vanaf 17 maart: toetsweek leerjaar 3 en VWO 4 

18 maart    Voor de boekenclub: Dag van de literatuur. 

                                                                      

Vanaf 24 maart                                           Voortgangstoetsen H4 en V5 

25 maart    Rapportvergaderingen.  

     Thuiswerkdag leerlingen. 

26 maart    Rapportvergaderingen. 

     Leerlingen vrije dag (i.p.v. 19/2) 

Week 13                                                       Herkansingen schoolexamen 3 H5 en V6 

2 april     Goede Vrijdag. 

Week 14 

5 april     Tweede Paasdag. 

6 april     Studiedag voor docenten – leerlingen werken thuis. 

Week 15 

12 en 14 april    Voortgangsgesprekken. 

 



 

Week 16     

 

Week 17    Examenvoorbereiding / Exameninstructie. 

27 april     Koningsdag. 

Week 18 en 19    Meivakantie 

 

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

                   

 


