
 

 
 

Hoeks Melanchthon Nieuws 
Bulletin voor ouders van leerlingen van MB – oktober 2021 

 

Wat fijn dat het weer mogelijk is om elkaar ‘live’ te ontmoeten. Toen de versoepelingen zich 

aandienden hebben wij enkele kennismakingsavonden speciaal verplaatst om die 

ontmoeting op school weer mogelijk te maken. En aan de reacties van uw kant te horen was 

u hier net zo blij mee als wij. 

Deze eerste periode van het schooljaar stond sowieso in het teken van intensiever contact 

vanuit school met leerlingen en ouders/verzorgers dan andere jaren. Zo hebben de 

mentoren van de onderbouw via Teams individueel contact gezocht met hun 

mentorleerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit startgesprek (als het aan de 

mentoren ligt een ‘blijvertje’) is bepaald waar een leerling staat en wat er nodig is om het 

huidige schooljaar tot een succes te maken. 

Leerlingen geven ons overigens terug de start van het schooljaar best wel als ‘zwaar’ te 

ervaren. De lange dagen (tijdens ‘corona’ was de contacttijd lange tijd teruggebracht tot 

halve dagen) op school worden daarbij het vaakst als argument genoemd. Al maken 

sommige (bovenbouw)leerlingen het zichzelf wel extra moeilijk door vóór schooltijd (!) al 

enkele uren betaald werk te verrichten.  

 

 

 

 

                                                                                Brugklaskamp september 2021 

Er kan gelukkig weer meer. Naast het brugklaskamp en de activiteiten rondom de wendagen 

worden er ook andere excursies en binnen- en buitenschoolse activiteiten gepland en 

opgepakt. De foto’s in deze nieuwsbrief geven daar een beeld van. Die nieuwe 



 

mogelijkheden bieden een ander perspectief voor de toekomst, al is het spoorboekje nog 

niet helemaal terug naar normaal. 

                          
 
            Introductiedag leerjaar 2                                                        Introductiedag leerjaar 3 

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben we de eerste 

herstelprogramma’s opgestart. Zo hebben we ingestoken op een intensievere begeleiding 

van de leerlingen door de mentoren en zijn ook de schoolbrede ondersteuningslessen in de 

(vroege) ochtend van start gegaan. 

Aan de basis van alle extra activiteiten in het kader van het NPO ligt de schoolscan. Middels 

een vragenlijst is bij de leerlingen uitgevraagd waar ze problemen ervaren en welke 

begeleiding ze nodig hebben. Rond het eerste rapport (begin december) willen we deze 

scan herhalen om te zien wat de gestarte interventies opleveren. 

 

Al met al zijn we voortvarend van start gegaan en hoewel een en ander best nog spannend 

voelt, ervaren we momenteel geen beperkingen meer. We hopen van harte dat deze lijn 

zich doorzet en een ‘nieuw normaal’ de norm wordt. 

In deze nieuwsbrief leest en ziet u meer over de schoolstart dit jaar. De volgende 

nieuwsbrieven zullen steeds voor de volgende schoolvakanties dit jaar verschijnen. 

               

                 Introductiedag leerjaar 4                                                       Introductiedag leerjaar 5 en 6 

 

 



 

Personalia 

Het team van Melanchthon Bergschenhoek kent een groter aantal nieuwe gezichten dan 

andere jaren. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) biedt ons de mogelijkheid om op 

diverse terreinen extra aandacht te besteden. Dat heeft een tiental extra collega’s binnen 

gebracht. 

We zijn blij dat het team ‘compleet’ is. 

 

Verheugend nieuws uit een aantal jonge gezinnen 

Mevrouw Lavin is bevallen van een zoon, de heer Van Wijngen is vader geworden van een 

dochter en de heer Davelaar van een zoon. Ook langs deze weg feliciteren we hen en 

wensen hen veel geluk toe bij deze gezinsuitbreiding.  

 

Er is ook een aantal collega’s dat al langere tijd aan de zijlijn staat. Dat betreft de heren 

Poppe en Riekwel in eerdere nieuwsbrieven al genoemd. In de vakantie is daar, als gevolg 

van long covid, mevrouw Van der Knaap-Schot bijgekomen. We wensen hen een 

voorspoedige ontwikkeling in hun re-integratietraject toe. 

We zijn blij dat mevrouw Overbeek, de heer Schoon en de heer  Roovers (een deel van) hun 

taken na de zomervakantie weer opgepakt hebben. 

Identiteit en burgerschap 

De opdracht van de overheid aan scholen om (meer) aandacht te besteden aan 

“burgerschap” bepaalt ons als school ook bij de normen en waarden die wij als uitgangspunt 

hebben gekozen voor ons dagelijks werk. En wat dat dan betekent voor de wijze waarop we 

met elkaar omgaan en hoe we er voor zorgen dat iedereen zich op zijn/haar gemak voelt.  

Met enige regelmaat klinken er onder leerlingen geluiden dat ze zich ‘buitenstaander’ 

voelen, dat dwingt ons om wegen te zoeken om te zorgen dat school ook voor deze 

leerlingen een veilige omgeving is. 

Dat kan bijvoorbeeld door thema’s als ‘lhbti’ of ‘discriminatie’ op de agenda te zetten. En 

hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Ook met het personeel hebben we dit gesprek vorig jaar opgestart; helaas stak corona een 

spaak in het wiel om dit met elkaar te kunnen uitwerken naar een herijking van onze 

uitgangspunten. We verwachten dat dit jaar wel te kunnen doen en denken nu na over hoe 

we leerlingen en ouders hierbij kunnen betrekken. Ook op dit vlak willen we namelijk graag 

gezamenlijk optrekken en komen tot een breed gedragen schoolcultuur. 

 

Momenteel vindt er een inventarisatie plaats wat er op het vlak van burgerschap al gebeurt. 

Want vanuit diverse vakken (denk aan levensbeschouwing, maatschappijleer en 

geschiedenis) wordt al uitgebreid aandacht aan dit thema geschonken.  

En ook door het nieuw leven inblazen van onze GSA (Gay-Straight-Alliance) en aandacht 

voor activiteiten als ‘Paarse Vrijdag’ en voorstellingen als ‘Klappen voor Bart’ hebben en 

houden we oog voor dit thema. Maar zolang er leerlingen zijn die zich ongemakkelijk voelen, 

blijft er werk aan de winkel. En kan het dus altijd beter. 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Ook dit jaar is het onderwijskundig uitgangspunt dat we leerlingen meer grip willen laten 



 

krijgen op hun eigen leerproces zodat ze met meer betrokkenheid naar school komen. Om 

die reden staat de aandacht voor formatief oefenen centraal in ons onderwijs en op de 

studiedagen van het personeel. Docenten zorgen er in hun lessen voor dat leerlingen weten 

wat de leerdoelen zijn. De leerlingen krijgen tussentijds feedback van hun docent zodat ze 

weten of ze op het goede spoor zitten of welke stappen ze moeten ondernemen om 

leerdoelen te behalen. Hier wordt geen cijfer voor gegeven dat meetelt. Verder wordt er in 

de lessen gedifferentieerd waarbij sommige leerlingen meer uitleg/instructie ontvangen en 

andere leerlingen meer zelfstandig aan de lesstof werken door middel van 

verdiepingsopdrachten.   

In het kader van formatief oefenen hebben we voor dit schooljaar een nieuw toetsbeleid 

vastgesteld. Er worden per vak maximaal vier tot zes summatieve toetsen gegeven (waarvan 

het cijfer meetelt) met uitzondering van de talen. Omdat dit minder toetsen zijn dan 

voorheen, krijgen alle leerlingen ook één herkansingsmogelijkheid in mei voor alle tot dan 

toe gemaakte toetsen.  

Voor de leerlingen in de bovenbouw betekent dit een extra herkansing voor een 

voortgangstoets naast de reguliere herkansingsmogelijkheid voor een schoolexamen.  

We beogen door middel van het formatieve oefenen dat leerlingen meer leren voor de 

lange termijn waarbij het lange termijn geheugen wordt gestimuleerd. Dit doen we om de 

toetsdruk te verlagen bij de leerlingen. Omdat er minder cijfers worden gegeven werken we 

dit jaar met een beheersingskolom (O/T/V/G) om wel inzichtelijk te hebben in hoeverre de 

leerlingen de leerdoelen beheersen.  

In de onderbouw kunnen de leerlingen een overzicht van summatieve toetsen vinden in hun 

leerjaarvak op Itslearning. De mentoren nemen dit met regelmaat door in de mentorles. 

Voor de bovenbouw zijn alle toetsen opgenomen in de studiewijzers. In het voorjaar van 

2022 zal er een evaluatie van dit toetsbeleid plaatsvinden met het oog op de toekomst.  

 

Excursie leerjaar 3 – musea Rotterdam 

 



 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma van het kabinet voor de 

komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Goed 

aan de opzet van het programma is dat de scholen in de lead zijn; zij weten tenslotte het 

beste wat hun leerlingen nodig hebben. Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse 

maken van wat er op leerling- en schoolniveau nodig is.  

Op basis van de analyse kunnen scholen een keuze maken uit een lijst van wetenschappelijk 

onderbouwde, (aannemelijk) effectieve interventies, de zogenaamde 'menukaart'. Het gaat 

hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotioneel en fysiek vlak. Ook zijn er 

interventies gericht op het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en 

samenwerken. 

Onze leerlingen hebben aan het eind van afgelopen schooljaar een vragenlijst ingevuld. 

Hieruit hebben we waardevolle informatie verzameld welke we konden gebruiken voor onze 

analyse. Deze vragenlijst zullen we in december nogmaals afnemen. Zo kunnen we mooi 

kijken wat er in de tijd tussen juni en december veranderd is bij de leerlingen! Voor de 

brugklas zal het de eerste meting zijn, waardoor we hen ook beter leren kennen. 

Inmiddels hebben we al een aantal interventies ingezet. Zo hebben de mentoren meer tijd 

gekregen voor de begeleiding van onze leerlingen, geven onze vakdocenten in de ochtend 

ondersteuningslessen aan leerlingen die extra hulp nodig hebben en ontwikkelen onze 

mentoren een lesprogramma waarin er nog meer aandacht is voor de executieve 

vaardigheden.  

Daarnaast hebben we een reeks korte videocolleges aangeschaft van Steven Pont 

(ontwikkelingspsycholoog), die wekelijks verschijnen rond allerlei pedagogische 

onderwerpen. We willen immers werken vanuit ‘relaties naar prestaties’, zoals één van onze 

schoolmotto’s luidt.  Per maand wordt binnen die colleges een apart 

thema behandeld. Deze maand is het thema  jongeren na Corona. Eén 

keer in de maand is er een samenvatting voor de ouders van onze 

leerlingen beschikbaar. Voor u dus! We hopen dat u samen met ons 

meekijkt.  https://youtu.be/aDGJu70iJ1k 

Het beste medicijn is niet in geld en programma’s uit te drukken! Direct contact met je 

docenten en leeftijdsgenoten en het ritme van normale schooldagen doet wonderen. We 

merken dat de leerlingen dit gemist hebben en dat ze juist hierdoor weer beter in hun vel 

komen. Dan blijkt ook dat kinderen en jong volwassenen erg flexibel zijn en snel de draad op 

kunnen pakken. Natuurlijk kost het wel weer wat tijd en energie om de vollere dagen goed 

te volbrengen. De herfstvakantie komt wat dat betreft op een mooi moment voorbij! 

 

Schone school 
We zijn een school met heel veel prullenbakken. Helaas lukt het nog niet altijd om al het 

afval daar ook echt in te krijgen. Na de pauzes blijft er vaak nog aardig wat liggen, ook al 

proberen we leerlingen daar op te wijzen. In vorige jaren kwam het er vaak op neer dat een 

https://youtu.be/aDGJu70iJ1k


 

groep leerlingen, bij toerbeurt, de aula schoonveegde. Nu, met de 2 roosters en pauzes die 

aansluiten is dat niet mogelijk. Resultaat: een rommelige aula waarbij conciërges en 

schoonmakers de troep van onze leerlingen moeten opruimen. Naast dat we dat niet OK 

vinden, vinden we ook dat het bij goed burgerschap hoort dat ieder zijn eigen afval opruimt. 

Het liefst zouden we zelfs zien dat er minder afval is. Dus geen plastic zakjes of flesjes meer 

en geen eten meer dat in de prullenbak belandt. 

Om met elkaar aan een stukje bewustzijn te werken en daarnaast te zorgen dat we een 

schonere school krijgen gaan we na de herfstvakantie met een spannend project beginnen: 

‘Steward In School’. U krijgt hierover na de herfstvakantie van ons een brief. Het zou heel 

fijn zijn als u thuis met uw zoon/dochter dit onderwerp zou willen bespreken, om te zorgen 

dat er minder afval is en het afval dat toch overblijft niet naast, maar in de prullenbak 

terechtkomt. Iedereen wil toch in een fijne, schone omgeving werken en leren? 

 

Leerjaar 3 – jeu de boules op de “Franse dag” 

Taal centraal september 2021 

Het schooljaar is weer begonnen! Dat betekent dat ook alle lessen Nederlands weer gestart 

worden met een kwartier lezen. We hebben onze boekencollectie aangevuld met nieuwe 

aanwinsten en de docenten Nederlands hebben deze zomer weer allerlei boeken gelezen 

om te kunnen aanraden!  

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

tijdens andere lessen kan er worden gelezen.  Zij kunnen een boek op school of uit de 

bibliotheek (gratis tot 18 jaar!) lenen of van thuis meebrengen. De docent Nederlands kan 

de leerlingen helpen met het kiezen van een boek. 



 

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! 

Oproep MR- lid oudergeleding 

De deelraad Bergschenhoek zoekt twee ouders! 

In de wet ‘Medezeggenschap op scholen’ (WMS) is geregeld dat scholen voor voortgezet 

onderwijs een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Elke vestiging van Melanchthon heeft 

een eigen deelraad (dMR) en zo heeft dus ook Melanchthon Bergschenhoek een deelraad.  

De dMR heeft verschillende bevoegdheden, zoals het adviesrecht bij de vaststelling of 

wijziging van het lesrooster of bij het invoeren van onderwijskundige vernieuwingen. 

Instemmingsrecht heeft de MR onder meer bij het vaststellen van de formatie van 

personeelsleden, het taakbeleid voor docenten, het leerlingenstatuut, de schoolgids en de 

ouderbijdrage. De dMR van Melanchthon Bergschenhoek bestaat uit acht leden: vier leden 

uit het personeel, twee leerlingen en twee ouders, en komt ongeveer zes keer per 

schooljaar bij elkaar.   

Beide plekken van de oudergeleding zijn vacant. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt 

u dat uiterlijk 29 oktober 2021  via de mail kenbaar maken aan de secretaris van de dMR van 

Bergschenhoek, Nancy Oprinsen, noprinsen@melanchthon.nl. Mochten zich meer dan twee 

ouders beschikbaar stellen, dan zullen we verkiezingen houden.   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de dMR 

van Bergschenhoek, Irene Ludick, iludick@melanchthon.nl. 

Van de Ouderraad 

Uitbreiding Ouderraad 

Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan, is de Ouderraad op zoek naar ‘aanvulling’ van 

onderaf. We roepen ouders van leerlingen uit leerjaar 1 op zich bij ons aan te sluiten. Wilt u 

van dichtbij het reilen en zeilen op een middelbare school meemaken en als klankbord 

dienen voor de directie, schroom dan niet u aan te melden. 

Voor meer informatie en het kenbaar maken van uw belangstelling kunt u terecht bij 

Annemarie Jonker (annemarie@eael.nl).  

SAVE THE DATE: Ouderavond op dinsdag 23 november 

Thema: “Waarom leren makkelijk is”  

Tijdens deze ouderavond wordt informatie afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek 

afgewisseld met interactief spel. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met alle informatie. 
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Agenda (onder voorbehoud) 

Week 43   Belweken 

25-10    Toetsvrije dag 

Week 44   Toetsweek 1 H5/V6 

1-11    Ontwikkeldag docenten (CAO) – leerlingen werken thuis 

    aan de hand van de studiewijzer 

4-11  avond  Oudercursus Latijn/Grieks 

Week 45   Start Plusprogramma 

11-11  avond  Oudercursus Latijn/Grieks 

12-11    Wiskunde B-dag havo 5 en vwo 5 

Week 46   Inschuifrooster i.v.m. rapportvergaderingen 

15-11  avond  Ouderraad 

16-11    Schoolfeesten alle leerjaren  

17-11    Ontwikkeldag docenten (CAO) – leerlingen werken thuis 

    aan de hand van de studiewijzer 

  avond  Voorlichting ouders leerjaar 3 profielkeuze 

18-11  avond  Oudercursus Latijn 

19-11    Herkansen/Inhalen TW1 H5/V6 

Week 47 

23-11  avond  Algemene Ouderavond (organisatie Ouderraad) 

26-11    Rapport mee H5/V6 

Week 48   Rapport mee leerjaar 1 t/m 4 en 5 vwo 

2-12    Leerjaar 3 geen les i.v.m. klassendag  

      middag Onderbouw: viering Sint met de klas 

week 49 

6 en 8-12 17.00-21.00 u. Voortgangsgesprekken 

9-12    Studiedag; leerlingen vrijdag 

Week 51   Actie voor de Voedselbank 

20-12  avond  Kerstdiner havo 5 

21-12  avond  Kerstdiner vwo 6 

22-12  avond  Kerstavond leerjaar 3 



 

23-12    Kerstviering met leerlingen 

24-12    Kerstontbijt leerjaar 1, 2, 4 en vwo 5; daarna lesvrij 

25-12 t/m 9-1   Kerstvakantie  

10-1  blok 1  Leerlingen vrij      

Met vriendelijke groet, 

Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 

G. Hospes 

Vestigingsdirectie 


