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Bulletin voor ouders van leerlingen van MB – december 2021 

 

“Onderwijs ….. elke dag anders” 

Wat werd deze uitspraak dit jaar weer waargemaakt. Maar niet helemaal langs de lijnen van 
ons eigen draaiboek. Het was wel een beetje een domper dat ook de aangepaste plannen 
deze laatste week voor de kerstvakantie niet door konden gaan. 
Dat betekende opnieuw schakelen …..afijn, daar hebt u het nodige van meegekregen via de 
berichtgeving het afgelopen weekend. 
Zaak was om toch zo positief mogelijk richting 
kerstvakantie te gaan. De hoop levend houden dat er 
licht aan het eind van de tunnel gloort. Want we hadden 
wel even een ‘déja vu’; we begonnen het kalenderjaar 
immers ook met alleen de examenklassen voor fysiek 
onderwijs op school. 
Het is mooi om te zien en ervaren hoe u als ouders met 
ons mee leeft en ons bij tijd en wijle, middels reacties op 
onze mails, een hart onder de riem steekt. Dat wordt 
zeer gewaardeerd. 

In deze nieuwsbrief in woord en beeld de 
wetenswaardigheden van de achter ons liggende 
periode en een doorkijkje naar plannen en activiteiten 
voor het nieuwe kalenderjaar. We ontkomen er niet aan 
om ook daarin “corona” af en toe door te laten klinken. 
We hopen dat het nieuwe jaar nieuw perspectief biedt en we elkaar dan ook weer met 
enige regelmaat mogen ontmoeten in de school. Daar kijken we naar uit! 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een positief 2022 toe. 
 
 



 

“Shine a light” 

In het achter ons liggende jaar is veel gebeurd. We hebben veel leerlingen zien worstelen 
met de beperkingen die hen werden opgelegd. En toen de scholen een tijd dicht gingen, 
verloren sommige leerlingen zelfs de interesse in school. 
Motivatie is een heel lastig begrip, maar wel voorwaarde om tot prestaties te kunnen 
komen. Hoe leren we leerlingen weer de waarde ontdekken van wat ze doen (op school) en 
kunnen? We kunnen ons levendig voorstellen dat school zwaar wordt als je de motivatie 
mist om er iets van te maken. Leerlingen weer in beweging zien te krijgen, is een mooie 
uitdaging om in het nieuwe kalenderjaar mee verder te gaan. 
 
Naast de moeite om gemotiveerd te raken, was er dit afgelopen jaar ook met enige 
regelmaat sprake van verdriet, dat ook nog eens extra impact had op momenten dat dit niet 
gedeeld kon worden. 
Op zulke momenten is het belangrijk om elkaar vast te houden. Maar de verbinding blijven 
zoeken in een tijd dat anderhalve meter de norm is, blijkt verdraaid lastig.  
Mensen zoeken in onzekere tijden naar houvast en vinden die vaak in geloof of in zingeving.  
Met Kerst komt dat samen: kwetsbaarheid (in de geboorte van een kind), maar ook 
vertrouwen en hoop (omdat deze nieuwgeboren Jezus nieuwe wegen opende voor mensen 
in de knel). 
Aan ons, vanuit dat eeuwenoude verhaal, de oproep om Jezus na te volgen. En er te zijn 
voor elkaar, voor iedereen die het nodig heeft.  
 
Kerst is bij uitstek een tijd om met elkaar te zijn en de verbinding te zoeken. De verbinding 
die, zo heeft onderzoek uitgewezen, voor iedereen belangrijk is. 
Waar van de jeugd in eerste instantie gedacht werd dat hun ‘flexibiliteit’ hen na een domper 
snel weer de oude zou laten zijn, laten de onderzoeken zien dat de beperkingen veel meer 
impact op hen hebben dan ooit verwacht. 
Verschillen tussen jongeren zijn (ver)groot met alle gevolgen van dien voor de meest 
kwetsbaren onder hen. De zorgondersteuners hebben het er druk mee. Daar willen en 
zullen we in het nieuwe jaar oog voor moeten blijven hebben en houden. 
Het geduld van ons allen wordt op de proef gesteld, telkens opnieuw. Lastig als je eigenlijk 
wel klaar bent met alle beperkingen die het virus met zich mee brengt. Zeker jongeren, die 
zich volop willen ontplooien, worden in deze tijd in hun ontwikkeling geremd.  
 
In de song “shine a light” worden we opgeroepen om dromen (van anderen) te helpen 
waarmaken. Om ons licht in alle hoeken van de wereld te laten schijnen, zodat jongeren 
overal op aarde blij worden. Daar maken we ons graag hard voor en we roepen leerlingen 
op om er om die reden voor en met elkaar te zijn. We mogen daar bijna dagdagelijks mooie 
staaltjes van zien. 

 
In dat licht is het mooi dat er zo uitgebreid gehoor is gegeven 
aan het steunen van de actie voor de Voedselbank in 
Lansingerland. Meer dan 45 kratten vol met boodschappen 
vinden hun weg naar mensen die dit heel erg goed kunnen goed 
kunnen gebruiken. Namens hen heel erg bedankt voor die 
vrijgevigheid; een mooi uitvloeisel van de oproep om met Kerst 
‘lichtdrager’ te zijn en dat uit te stralen.  



 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Zoals in het vorige Hoeks Melanchthon Nieuws vermeld stond hebben we voor onze 
medewerkers regelmatig videocolleges van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Eén keer 
in de maand is er een samenvatting voor de ouders van onze leerlingen beschikbaar. De 
eerste stond in de vorige nieuwsbrief. Nu presenteren we u college 2 en 3. 

Het tweede college gaat over de zelfdeterminatietheorie. Uit deze 
motivatietheorie blijkt dat we voor drie dingen moeten zorgen als we iemand, 
in dit geval pubers, open en gemotiveerd willen houden.   

Het derde college  behandelt hoe we de kans op een open gesprek kunnen 
verhogen. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop we een gesprek 
voeren. In dit college gaat het over het soort taal dat we kunnen gebruiken. 
Karatetaal en judotaal.   
 

Personalia 

Juist aan het einde van een kalenderjaar staan we extra stil bij de mensen die we om wat 
voor reden al een tijd in school moeten missen. Zoals mevrouw Van der Knaap-Schot van 
Duits, de heer Poppe van Maatschappijleer of de heer Riekwel van (Bedrijfs)economie. 
Daarnaast hebben we een aantal collega’s die nog steeds kampen met de naweeën van een 
besmetting en nog niet volledig inzetbaar zijn zoals mevrouw Overbeek van Geschiedenis en 
de heer Schoon van Economie. 
We zijn blij dat we goede vervangers voor hen hebben kunnen vinden, maar hopen 
natuurlijk vooral en van harte dat genoemde collega’s weer helemaal beter worden en zo 
weer volledig de dingen kunnen doen die ze voor ogen hadden toen dit schooljaar begon. 
 

Identiteit 

Twee weken geleden was het weer Paarse Vrijdag. Een dag waarbij we extra stil staan bij 
leerlingen die worstelen met hun seksuele geaardheid. We proberen hen een hart onder de 
riem te steken. 
Mooi was dat op Melanchthon Bergschenhoek deze dag vooral door leerlingen werd 
vormgegeven dit jaar. Leerlingen die zich gegroepeerd hebben in een GSA (Gender and 
Sexuality Alliance). 
Er zijn gelukkig ook leerlingen die geen moeite hebben om zich te laten zien zoals ze zich 
voelen. Zo zou het voor iedereen moeten zijn. 
Moeilijk genoeg …… kijk maar naar het voetbal. Daar is het wereldnieuws als een nog 
actieve voetballer op het hoogste niveau ‘uit de kast komt’. Best raar eigenlijk. 
 
De route naar een echte inclusieve samenleving, waar er plaats is voor iedereen ongeacht 
afkomst, geaardheid of huidskleur, lijkt nog lang. Of een utopie? 
Melanchthon probeert hier bewust mee bezig te zijn en screent nu haar documenten op 
zaken / formuleringen die in tegenspraak kunnen zijn met die inclusieve samenleving. 
We willen er voor en met alle groepen leerlingen zijn; een mooie uitdaging om hier in het 
nieuwe jaar nog beter handen en voeten aan te geven. 
 
 



 

PR-campagne 

Nu de vooruitzichten neigen naar een langere periode van beperkingen, hebben we 
besloten om voor de PR-campagne weer terug te vallen op een digitale versie van onze 
voorlichtingsavond. De verwachting is niet dat we half januari al weer met honderden 
tegelijk opeengepakt in de aula van de school kunnen zitten. 
We kiezen er daarom voor, net als het afgelopen jaar, om één voorlichtingsavond te houden 
en wel op maandag 17 januari 2022. Meer informatie en de link voor deze streaming zijn te 
zijner tijd op de website te vinden. 
We realiseren ons echter ook dat er nu een generatie groep-acht-leerlingen op zoek moet 
naar een school die bijna nog geen middelbare school van binnen heeft gezien. We hopen 
dan ook dat de schoolsluiting van korte duur is en we in ieder geval ons plan om leerlingen 
in kleine groepjes (en als het kan samen met één van de ouders/verzorgers) rond te leiden 
in de school ten uitvoer kunnen brengen. 
 

Stewards 

Vanaf 1 november 2021 zijn we gestart met het project ‘stewards’.  
Aanleiding voor dit project was voor ons dat we merkten dat we toch wel een 
afvalprobleem hadden.  
Inmiddels zijn we zes weken verder en willen we graag onze eerste conclusie delen met u.  
We zien een schonere school en we hebben na de pauzes geen corvee meer nodig. We zien 
dat het project werkt. Wij zijn er als personeel heel erg blij mee. En ook uit de 
leerlingenpanels is gebleken dat de meeste leerlingen er enthousiast over zijn. 
Fijn dat de school schoon is en dat er langzaamaan een andere ‘afvalcultuur’ ontstaat! 

Klassenmiddag 

Op 2 december heeft leerjaar 3 een klassenmiddag gehouden. Tijdens de mentorlessen in 
de weken daarvoor hebben ze in verschillende werkgroepen de dag voorbereid, van school 
kregen ze een budget voor de uitvoering. Vanwege de Corona restricties was het geen hele 
dag meer maar een middag Dat was even jammer, maar alle klassen hebben toch gezorgd 
dat ze een goed en gezellig programma hadden. 

             

Er werd film gekeken, Sinterklaas gevierd, spelletjes gedaan, zoals bijvoorbeeld laser gamen 
in de sporthal en met elkaar geluncht. Ook was er een klas die een programma in Rotterdam 
hadden. 

Fijn om te zien dat er veel plezier was in alle klassen en dat ze ervan genoten, getuige ook 
de foto’s. 



 

Taal centraal – debatteren 

In november hebben we met het debatteam deelgenomen aan het Nederlands 
Kampioenschap. Voor het eerst in bijna twee jaar mochten we eindelijk weer samen op pad 
om ‘live’ te debatteren op locatie! Er vonden op dit 
toernooi, waar 30 scholen aan deelnamen, twee 
wedstrijden parallel aan plaats. De eerste was het 
Hogerhuisdebat, waarin we onder meer de stelling 
moesten verdedigen dat de overheid 
eerstejaarsstudenten gratis moet huisvesten en de 
stelling dat alle taalregels moeten worden 
afgeschaft. Ons team heeft het fantastisch gedaan 
door twee van de drie debatrondes te winnen!  

Bij de andere wedstrijd hielden de leerlingen een 
troublespeech. Ze moesten in een zogenaamde persconferentie de bevolking van Nederland 
proberen te overtuigen dat het goed was dat zij miljoenen hadden verdiend aan de verkoop 
van onbruikbare mondkapjes. Originaliteit werd beloond en als de jury hardop moest 
lachen, wist je dat je verzekerd was van punten. Onze leerlingen deden het ontzettend goed 
en een van onze speechers is zelfs door naar de finale! 

Twee weken na het NK stond de volgende wedstrijd alweer op het programma. Door 
aangescherpte maatregelen vond deze wedstrijd online plaats. Dit Beneluxdebat is een 
competitievorm met een aantal wedstrijden in een jaar en het format is een mix tussen het 
Hoger- en Lagerhuisdebat. Ook hier straalde het plezier van ons team af en met resultaat: 
de tweede plaats!  

Ons debatteam komt samen op woensdag om 16.15 uur en iedereen vanaf klas 3 is welkom 
om een keertje te komen kijken of meedoen. 

Melanchthon Bergschenhoek levert opnieuw jong denkster 

 “Kun je intiem zijn met een vreemde?” Op deze vraag mochten dit jaar alle Nederlandse 
filosofiescholieren hun denkkracht loslaten. Wat een vraag! Dat de jongelingen hiermee wel 
raad wisten bleek uit de vele originele, verassende en scherpzinnige columns die 
meedongen naar de landelijke eindselectie. En toen kwam daar die mail van de Jury: 
“Fabienne jij bent één van de verkozen 7 nieuwe Jonge 
Denkers des Vaderlands 2021-2022. Gefeliciteerd!” 
Einstein schreef het al: “We kunnen problemen niet oplossen 
met dezelfde manier van denken waaruit ze zijn ontstaan.” 
Met die gedachte in het achterhoofd wordt jaarlijks gezocht 
naar een denktank van jonge mensen die nog de kunst 
verstaan om op een oorspronkelijke en onbevangen manier 
naar allerlei soorten vraagstukken te kijken. Inmiddels is het 
traditie bij Melanchthon Bergschenhoek om deel te nemen 
aan de wedstrijd en uit een voorronde 2 kandidaten te 
selecteren voor de landelijke wedstrijd. Dit jaar viel de eer te 
beurt aan Merel de Vries en Fabienne. Ze schreven niet alleen 
een column over bovenstaande vraag, maar filmden tevens 
een pitch over hun verhaal. 



 

Vorig jaar won Bodhi al met zijn kritische column over de natuur. Dit jaar zet Fabienne op 
een prachtige en originele manier MB opnieuw op de kaart! Ze beschrijft wat er gebeurt 
wanneer je de woorden ‘vreemd’ en ‘intiem’ in één vraag ziet verschijnen. “Toen kwam er 
ineens een moment. Een plotseling inzicht: niet alleen mensen kunnen als vreemden voor je 
zijn... .” De rest verklappen we nog niet. Haar column is als bijlage aan dit Hoeks 
Melanchthon Nieuws bijgevoegd. Afgelopen donderdag 2 december hebben de zeven jonge 
denkers hun column gepresenteerd, zijn zij ingehuldigd en in gesprek gegaan met Denker 
des Vaderlands Paul van Tongeren. Binnenkort worden de winnende columns gepubliceerd 
in het digitale iFilosofie. Meer over de wedstrijd vindt u hier. U kunt met de jonge denkers 
o.m. kennismaken tijdens de maand van de filosofie.  
Fabienne en familie, namens MB hartelijk gefeliciteerd! 

Leerlingen adopteren een plant 

……voor een mooier en groener leefklimaat! 
Wellicht herinnert u zich nog dat in 2019 op initiatief van leerlingen het GreenTeam werd 
opgericht. Doel van dit team: de school helpen verduurzamen.  De eerste mijlpaal werd 
bereikt toen onze directie op 8 januari 2020 publiekelijk de verklaring ondertekende een 
groene school te willen worden. We gingen een samenwerking aan met Eco-Schools en al 
snel was de eerste eco-scan een feit. Hierna zijn de eerste doelen gesteld. En toen kwam... 
Corona. Maar ondanks de Lockdowns van de afgelopen 2 jaar bouwt het GreenTeam nog 
steeds aan de ecologisering van onze school. Geen gemakkelijke taak om plannen steeds 
weer te moeten uitstellen en ze na een tijdje weer af te stoffen en gewoon weer op te 

pakken. Maar dankzij de creativiteit en het doorzettingsvermogen 
van onze leerlingen en hier en daar wat hulp van docenten gaat de 
vergroening van de school na de kerstvakantie zichtbaarder worden. 
Er komen meer planten in de school! Leerlingen zijn op zoek gegaan 
naar een sponsor en hebben die gevonden in plantenkweker Rob 
van den Bosch. Echter, planten in huis halen is pas het begin. Naast 
het mooier en sfeervoller maken van lokalen en het zichtbaarder 
maken van de vergroening, zullen leerlingen uit de onderbouw de 
taak op zich nemen om goed voor deze planten te zorgen. 

Afgelopen donderdag 16 december zijn de leden van het GreenTeam daarom de klassen 
rondgegaan om dit plan met hun medeleerlingen te delen en om hen de gelegenheid te 
geven een plant te adopteren. Aan docenten is gevraagd om hun lokalen hiervoor 
beschikbaar te stellen. 

 

Een impressie van het Plusprogramma koken 

 

https://www.ifilosofie.nl/
http://www.dejongedenkers.org/


 

Van onze Ouderraad ….. oproep tot uitbreiding 

We zijn blij met onze heel actieve Ouderraad, die de schoolleiding gevraagd en ongevraagd 
van advies dient, als klankbord fungeert bij onderwijsontwikkeling, een Algemene 
Ouderavond faciliteert en hand- en spandiensten verricht bij tal van activiteiten die de 
school organiseert. 
Meestal doen we aan het begin van het schooljaar een oproep aan ouders van het eerste 
leerjaar om zich bij de Ouderraad aan te sluiten. Dat is er tot nog toe bij ingeschoten; bij 
deze een inhaalslag. 
Mocht u, als ouders van leerjaar 1, belangstelling hebben, of eerst wat meer informatie 
willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Ouderraad, 
mevrouw Jonker (mailadres annemarie@eael.nl) 

 

 

De leerlingen Onderzoek & Ontwerpen van leerjaar 3 brachten voor een opdracht een bezoek aan Schiphol 

Agenda (onder voorbehoud) 

27-12 t/m 7-1   Kerstvakantie. 
    In de week voor de herstart van de scholen berichten we over 
    hoe het onderwijs er vanaf 10 januari uit gaat zien. 

Week 2 
10-1    Leerlingen vrij in blok 1 en 2 (ook als het onderwijs online  
    gegeven wordt). 

Week 3 
17-1  19.30 uur Voorlichtingsavond online (nadere informatie en link via de  
    website). 

19-1 t/m 26-1   Toetsweek 2 voor havo 5/vwo 6. 

Week 4   Start 2e helft schooljaar met nieuw rooster. 
    Profielstageweek leerjaar 3. 
    Les- en activiteitenweek leerjaar 1 en 2. 

24-1  avond  Ouderraad. 
 
28-1    Ontwikkeldag (CAO); leerlingen werken thuis a.d.h.v.  
    studiewijzer. 

mailto:annemarie@eael.nl


 

Week 5   Leerjaar 3 ma+di toetsvrij i.v.m. profielstageweek. 
3-2    Open Dag (onder voorbehoud; er wordt gewerkt aan een 
                                                alternatief). 

Week 6 
8-2    Studie- en beroepenmarkt bovenbouw (onder voorbehoud). 

9-2    Studiedag; leerlingen vrij. 

10-2    PWS-presentatie vwo 6. 

Week 7 
15-2    Voortgangsgesprekken havo5/vwo 6. 

17-2    Inleveren voorlopige profielkeuze leerjaar 3. 
    PWS-presentatie havo 5. 

Week 8   Toetsweek leerjaar 1 t/m vwo 5; lessen voor havo 5/vwo 6  
                        volgens rooster. 
24-2    Schoolfeest alle leerjaren (onder voorbehoud). 

25-2    Leerlingen vrij. 

28-2 t/m 4-3   Voorjaarsvakantie. 

 

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


