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Wat is het toch een bijzondere tijd waarin we leven 

Terwijl de behoefte aan een arm om een schouder of een stevige knuffel steeds groter lijkt 
te worden, nemen de beperkende maatregelen maar niet af. Die tunnel, waarin aan het 
einde licht doorschemert, is wel heel erg lang. 
Ons personeel is, samen met de leerlingen, al maanden op haar hoede om afstand te 
houden, hygiënemaatregelen toe te passen en alert te zijn op mogelijke corona-
verschijnselen. Allemaal om besmettingen bij zichzelf of de mensen om hen heen te 
voorkomen. Tel daar het continue schakelen tussen fysiek onderwijs en onlinelessen bij op 
en u zult begrijpen dat er grote behoefte is om alles even stil te zetten en naast ‘corona’ ook 
‘school’ even te kunnen vergeten. De meivakantie komt geen moment te laat. 
Als directie zijn we reuze trots op onze medewerkers en wat zij, ondanks de beperkingen, de 
afgelopen tijd hebben gepresteerd. En weten zeker dat zij die draad ook na de meivakantie 
weer op zullen pakken, maar nu even niet. 

 

 

Thuislessen bij de radio in de jaren ’40 in 
Amerika, ten tijde van de polio-
epidemie. Thuisonderwijs is van alle 
tijden dus. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Terwijl een halve klas in het 
muzieklokaal les krijgt (in verband 
met de 1,5 meter-regel) krijgt de 
andere helft van de klas les in de 
aula. 

 

 

Na de meivakantie liggen er namelijk weer de nodige uitdagingen op ons te wachten. Zo 
krijgen we de eerste ‘corona-examens’ (vorig jaar ging het examen immers niet door). Ook 
ligt er een wens om zoveel mogelijk leerlingen weer ‘beter in hun vel’ te krijgen. En komen 
de voorbereidingen voor onze versie van het Nationaal Plan Onderwijs in een 
stroomversnelling. 
In deze nieuwsbrief kunt u hier al wat meer over lezen. 
Maar eerst dus de meivakantie.  
We hopen dat deze vakantie ook u de gelegenheid biedt om even op adem te komen nu u 
minder achter uw zoons en dochters hoeft aan te jagen.  
Geniet van heel veel mooie momenten met elkaar. 
 

Tussen Pasen en Pinksteren 

De huidige tijd is omgeven met heel veel onzekerheden, veel mensen leven tussen hoop en 
vrees. Wat zal de toekomst brengen? Het zorgt voor de nodige verwarring. 
We zien steeds meer leerlingen die de motivatie niet meer op kunnen brengen en zo de 
moed dreigen te verliezen. Komt het ooit nog goed? 
 
Dat lijkt wel een beetje op de tijd van de discipelen van Jezus nu 2000 jaar geleden. Zij 
waren tijdens het Paasfeest hun meester kwijtgeraakt (gedood aan het kruis), maar hij 
openbaarde zich daarna toch weer aan hen. Het leven met hem was echter anders dan 
voorheen en uiteindelijk moesten ze hem loslaten en kwam zijn Geest (de komst daarvan 
gedenken we met Pinksteren).  
Tussen Pasen en Pinksteren was voor de discipelen een tijd van verwarring en onzekerheid. 
Jezus had ‘Licht’ in hun leven gebracht, maar dat licht leek snel te doven. Uiteindelijk zijn de 
discipelen toch op weg gegaan om dat licht te verspreiden over de hele aarde. En dat gaat 
nu al 2000 jaar zo door. 
 
We houden hoop dat het licht ook de donkerheid van deze coronatijd zal overwinnen. 
Misschien gaan we wel als veranderde mensen verder, maar hopelijk wel zonder al die 
beperkende maatregelen. 



 

 
Omdat er op dit moment geen vieringen mogelijk zijn met grote groepen leerlingen, heeft 
onze identiteitscommissie nagedacht op welke manier we hier aandacht aan kunnen geven 
samen.  
Juist in tijden van verwarring en onzekerheid is het belangrijk om elkaar vast te houden, er 
te zijn voor elkaar. 
En als dat niet letterlijk kan, dat vasthouden, dan kan dat wel door met elkaar het gesprek 
aan te gaan. Met elkaar praten geeft ook het nodige houvast. 
Daartoe zal de identiteitscommissie u uitnodigen middels een filmpje waarvan u na de 
meivakantie de link van hen zult ontvangen. 
 

Personalia 

We zijn blij te kunnen melden dat mevrouw Jansen (Klassieke Talen) haar taak deels al weer 
voor de meivakantie heeft opgepakt en na de vakantie weer helemaal terug is van 
zwangerschapsverlof. Fijn dat ze weer terug is en we bedanken mevrouw Van der Steen 
voor de vervanging. 
 
Tevens verheugend nieuws van mevrouw Le Grand (Frans), die moeder is geworden van 
dochter Celine. En van de heer Van ’t Hof (Duits) die vader is geworden van zoon Rogier. We 
wensen hen veel geluk met hun gezin. 
Tevens danken we de heer Van der Broek voor de vervanging tijdens het bevallingsverlof 
van de heer Van ’t Hof. 
 
‘Corona’ heeft, zoals we al schreven, er ook op onze school stevig ingehakt na de 
kerstvakantie. U als ouders heeft dat wellicht gemerkt, doordat er meer uitval dan 
gebruikelijk is. Tijdens enkele periodes waren er ook veel besmettingen onder het 
personeel, soms met ernstige gevolgen, waardoor het ons niet altijd lukte om het 
organisatorisch rond te krijgen. Op dit moment zijn er twee collega’s al geruime tijd ziek 
thuis als gevolg van corona en verzorgt een collega met een kwetsbare gezondheid alleen 
onlinelessen vanuit huis. 
We zijn blij dat we enkele oud-leerlingen bereid hebben gevonden als onderwijsassistent 
een rol te laten spelen, zodat een collega vanuit huis in quarantaine toch de les aan de 
leerlingen op school kan geven.  
 

Nieuwe aanmeldingen 

Normaal gesproken wordt onze PR-periode voor de meivakantie afgerond, dit jaar hebben 
we echter besloten om het officiële inschrijfmoment pas in de tweede helft van mei plaats 
te laten vinden. In de hoop dat we dan met minder strenge maatregelen te maken hebben.  
Ook de broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen, die na de zomer de overstap naar 
Melanchthon Bergschenhoek willen maken, ontvangen daarvoor dus nog een uitnodiging. 
 
De belangstelling voor de school was net als vorig jaar heel groot. We hebben daarom 
besloten om een loting plaats te laten vinden. Nooit fijn om op deze manier toch een groep 
leerlingen te moeten teleurstellen, maar de huisvesting laat een grotere instroom op dit 
moment niet toe. 
227 nieuwe brugklassers starten er na de zomer; acht brugklassen vol, die zullen worden 
aangevuld met leerlingen die om verschillende redenen het huidige eerste leerjaar 



 

nogmaals zullen doen.  
Laten we hopen dat de omstandigheden ons toestaan er een zo normaal mogelijk jaar van 
te maken. 
 

Zelftesten 

Het versoepelen van de coronamaatregelen staat of valt met het naar beneden brengen van 
het aantal besmettingen. Besmetting kunnen we voorkomen door afstand te houden, 
regelmatig onze handen te wassen of te ontsmetten en thuis te blijven als we klachten 
hebben. 
Met enige regelmaat raken leerlingen of medewerkers, ondanks bovengenoemde 
voorzorgsmaatregelen, toch besmet. U merkt dat als we een brief rondsturen of als 
leerlingen, op advies van de GGD, in quarantaine moeten. 
Overige leerlingen of medewerkers kunnen soms ongemerkt op school rondlopen met een 
besmetting, omdat ze geen zichtbare klachten ontwikkelen. Om de onrust in een groep 
waarbinnen een besmetting is geweest snel weg te nemen en de overige leerlingen en 
medewerkers op een veilige manier op school te houden, heeft de overheid zogenaamde 
‘zelftesten’ ter beschikking gesteld. 
De medewerkers gebruiken die preventief. Voor leerlingen willen we die graag risico-gericht 
inzetten. Als er een besmetting is geweest, kunnen leerlingen, onder begeleiding, bij zichzelf 
een test afnemen om zo te voorkomen dat er besmette leerlingen zonder klachten op 
school rond lopen. 
Die testafname kan bij leerlingen onder de 16 alleen plaatsvinden als u als ouder/verzorger 
daar toestemming voor geeft. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen of ze 
mee doen.  
We hebben u mail gestuurd met daarin een link waarmee u of uw oudere zoon/dochter de 
benodigde toestemming kan verlenen. 
We hebben u een mail gestuurd met daarin een link om die toestemming te verstreken. We 
hopen dat velen van u hieraan mee doen. Om ook langs deze weg de verspreiding van het 
virus terug te dringen en daarmee het openen van onze maatschappij dichterbij te brengen.  
 

Fysieke lessen na de meivakantie uitgebreid 

Nu er meer zicht komt op de voortgang van de leerlingen in coronatijd en we druk zijn met 
de prognoses voor het nieuwe schooljaar, wordt duidelijk dat sommige leerlingen veel meer 
moeite hebben gehad om tot ‘leren’ te komen dan anderen.  
Met name binnen de havo-groepen van de diverse leerjaren zitten veel leerlingen die 
moeite hebben om bij te benen. (Te) veel leerlingen dreigen daar op dit moment af te 
haken. Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om deze leerlingen beter op maat te 
kunnen bedienen na de meivakantie.  
Daarom starten we voor havo 2, havo 3 en alle bovenbouwgroepen na de meivakantie op 
alle dagen met fysiek onderwijs. We zijn heel blij dat het de roostermakers gelukt is om dit, 
met enig passen en meten, mogelijk te maken. 
Op deze manier hopen we hen te stimuleren er alles aan te doen om toch de overgang naar 
het volgende leerjaar te realiseren. 
 
Dat we het rooster van onderbouw en bovenbouw na de meivakantie niet omdraaien zal 
voor sommigen een teleurstelling zijn. Organisatorisch had dit echter zoveel voeten in de 
aarde dat we dit, in combinatie met de onrust die dit teweeg had gebracht, niet hebben 



 

kunnen uitwerken. 
Ook andere opties als ‘ruimte elders huren’ hebben we onderzocht, maar om 
organisatorische redenen moeten laten varen. 
 

Nationaal Plan Onderwijs 

Om u een beeld te geven hoe het er momenteel aan toe gaat op school hebben we even 
wat plaatjes geschoten.  
Geschakelde lokalen waar leerlingen elkaar niet allemaal kunnen zien. Praktijklokalen die 
maar voor de helft benut kunnen worden, omdat afstand houden niet mogelijk is. Groepen 
leerlingen die worden opgevangen in de aula terwijl hun klasgenootjes muziekles krijgen. 
En dat telkens in sessies van slechts 45 minuten. 
 
Hoewel we best tevreden zijn over de lessen die gegeven worden, zal het u niet verbazen 
dat de beperkingen ook tot achterstanden leiden. Bovendien is het programma bij diverse 
vakken en in verschillende leerjaren beperkt, dat allemaal vanuit de idee dat “een klein 
beetje heel goed doen” uiteindelijk tot meer rendement leidt. 
Maar misschien zijn de eventuele achterstanden in de vakprogramma’s nog niet eens de 
zaken die ons het meeste bezig houden. We maken ons veel meer zorgen over het sociaal 
welbevinden van de leerlingen, die meer en meer moeite krijgen met de omstandigheden. 
En die zo graag terug willen naar ‘normaal’. Hun normale (school)leven is van hen 
afgenomen; wat ze nu voorgeschoteld krijgen is surrogaat en motiveert totaal niet. 
Ook de verdere ontwikkeling van de competenties houdt ons bezig. Op dat terrein 
verwachten we dat leerlingen, gedwongen door de omstandigheden, zich minder goed 
hebben kunnen ontwikkelen. Dus ook dat is een aandachtsveld dat we na de zomer verder 
zullen uitdiepen. 
 
De overheid heeft voor de komende jaren veel geld vrijgemaakt in het kader van het 
Nationaal Plan Onderwijs. Met dat geld moeten niet alleen opgelopen achterstanden op de 
hierboven genoemde terreinen worden weggewerkt. Er moet ook een impuls gegeven 
worden aan het verhogen van de onderwijskwaliteit over de hele breedte, om toekomstige 
omstandigheden beter het hoofd te kunnen bieden. 
Omdat de omstandigheden van leerlingen niet gelijk zijn, moeten alle scholen middels een 
‘scan’ de startsituatie van de eigen leerlingen in beeld brengen. En op basis van die scan 
worden allerlei ‘plannen op maat’ bedacht. Dat gebeurt op basis van bewezen effectieve 
interventies die vanuit de overheid worden aangereikt. 
De voorbereidingen voor het maken van de scan worden momenteel getroffen. Na de 
meivakantie gaat een werkgroep met de uitwerking aan de slag. 
Tijdens die uitwerking zullen ook de leerlingen betrokken worden, zij vormen een 
belangrijke schakel bij het in beeld brengen van de eigen startsituatie.  
 
Ondertussen wordt er ook al gewerkt aan het wegwerken van achterstanden. We merken, 
net als op de basisschool, dat de rekenvaardigheden momenteel achterblijven. Ouders van 
leerjaar 1 tot en met drie zijn per brief geïnformeerd hoe we de rekenvaardigheden een 
boost willen geven en daar hebben we de hulp van ouders bij nodig! 
 
Tevens zullen in de meivakantie 90 leerlingen mee doen aan de Lenteschool. Onder 
begeleiding werken zij gedurende een week aan het wegwerken van de achterstand bij één 
van de theorievakken. 



 

 
 

Laptopschaarste 

Zoals recent ook in het nieuws te lezen was, is er op het gebied van laptops een schaarste 
aan het ontstaan. Het aanbod van beschikbare betaalbare modellen wordt steeds kleiner en 
de verwachting is, dat de prijzen het komende kwartaal flink gaan stijgen. Om leerlingen en 
ouders tegemoet te komen, hebben we via Informatique een selectie van aantrekkelijke 
laptops laten inkopen. Op een voor ons ingerichte webpagina zijn de modellen vanaf 1 mei 
2021 te bekijken via onderstaande QR code of de onderstaande link. De laptops zijn in het 
echt bij Informatique te bewonderen en er wordt corona-proof advies op afspraak 
aangeboden via melanchthon@informatique.nl. Tevens zijn er goede verzekerings- en 
beveiligingsopties te combineren met de aankoop. Ook krijgen Melanchthon 
leerlingen - naast de bekende service - een leuk pakket met gratis accessoires 
bij hun nieuwe laptop. De actie loopt tot 28 augustus, maar wees er snel bij, 
want op = op!  
 

Taal centraal  
Onze leerlingen uit vwo4 hebben zich deze periode verdiept in het (niet) lezen van literatuur 
door jongeren, een zeer toepasselijk onderwerp! Zij lezen hiervoor verschillende teksten 
met visies op de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het probleem van ontlezing.   

Nederland bungelt in Europa onderaan het lijstje wat betreft leesplezier, een zorgelijke 
uitkomst waar wij op school actief iets aan proberen veranderen. Zo werken wij niet met 
een verplichte leeslijst, maar mogen leerlingen zelf kiezen welke boeken ze willen lezen. Een 
andere oplossing die je vindt in de literatuur over leesmotivatie is dat het belangrijk is dat 
leerlingen over boeken praten. Dit doen de leerlingen zeer gedreven in onze twee 
boekenclubs, maar ook in de onderbouw wordt er door middel van speeddates over de 
gelezen boeken gepraat. Door het verkorte rooster is ons kwartier lezen bij Nederlands 
helaas vervallen, maar de leerlingen kunnen wel boeken lenen om thuis te gaan lezen.   

We hopen dat de ingezette acties leiden tot een betere leesvaardigheid, onontbeerlijk voor 
studiesucces, maar vooral ook voor leesplezier. Want het lezen van fictie leidt tot een 
verruiming van het denken en wereldbeeld, verlaagt de stress, helpt jongeren bij de 
ontwikkeling van hun identiteit en verhoogt de concentratie. Genoeg redenen dus om af en 
toe een boek te pakken!  

Heeft u nog ideeën hoe wij het lezen kunnen bevorderen, dan horen wij dat graag! En: zien 
lezen doet lezen, dus geef ook thuis het goede voorbeeld!   
 

CJP-pas activeren 

Alle leerlingen hebben een mail ontvangen in verband met het verlengen van hun CJP-pas. 
Die mail is dus geen nep-nieuws. 
Door het digitaal activeren van de pas gaat een nieuw jaar van korting op alle mogelijke 
activiteiten en spullen in. 
Misschien wilt u uw zoon of dochter er even aan herinneren.  
 

Agenda (onder voorbehoud) 

17 t/m 31 mei   Centraal examen. 

mailto:melanchthon@informatique.nl


 

17 mei    Toetsvrije dag leerlingen voor leertoetsen. 
  19.30 uur Ouderraad. 

20 mei    Examen Anglia. 

24 mei    Tweede Pinksterdag. 

25 mei t/m 1 juni  Intakegesprekken nieuwe leerlingen. 

1 juni    Studie-ochtend. Leerjaar 1,2 en 3 werken thuis. 
    Tevens zijn er deze dag inhaaltoetsen voor de onderbouw en 
     herkansingen voor de bovenbouw gepland (informatie volgt). 

16 juni    Uitslag CE1. 

17 juni    Examen Anglia. 

25 juni t/m 2 juli  Toetsweek bovenbouw. 

28 juni t/m 2 juli  Toetsweek onderbouw. 

Programma ‘Afsluiting schooljaar’ volgt. 

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

 

 

 

  


