
 

 
 

Hoeks Melanchthon Nieuws 
Bulletin voor ouders van leerlingen van MB – april 2022 

 

Het voelt wel dubbel, een nieuwsbrief schrijven waarin je de positiviteit van de fase waarin de school 

zit wilt benadrukken terwijl er ook nog steeds jongeren worstelen met de gevolgen van corona en de 

impact die dat heeft op hun dagelijks functioneren. En er niet zo ver van ons vandaan een oorlog 

gaande is waar wij ook dagelijks de gevolgen van ondervinden.  

Bij leerlingen spelen zaken als ‘onverschilligheid’, ‘angst om naar school te gaan’ en ‘gebrek aan 

motivatie’ meer dan voorheen. We proberen hierin als school, in samenspraak met jonge mensen en 

hun ouders, mee te dealen / een weg in te vinden. 

Toch zijn we heel blij dat de beperkingen die corona met zich mee bracht wat meer naar de 

achtergrond verdwijnen. Dat wordt mede versterkt doordat er weer van alles kan. Reizen en 

activiteiten stonden twee jaar lang op een laag pitje, maar de afgelopen maanden laten zien hoe 

belangrijk die zijn. Niet alleen omdat ze kleur geven aan de dag / het schoolleven, maar vooral ook 

omdat ze ondersteunend zijn bij de vorming van jonge mensen. 

We hopen dat de positieve ontwikkelingen doorzetten en er weer een langere periode van 

continuïteit intreedt. Zodat er weer gebouwd kan worden aan de ontwikkeling van het onderwijs en 

de persoonlijke vorming van jonge mensen. 

Voordat we de laatste fase van het jaar in gaan, mogen we eerst van enkele weken meivakantie 

genieten. Een mooie periode om voor te bereiden op examens, een eindspurt richting een volgend 

leerjaar of gewoon om even los te komen van de hectiek die onderwijs met zich mee brengt. 

Geniet daar samen met uw gezin van! 

 

 

havo 5 en vwo 6 in Parijs 

 



 

“Geloof, hoop en liefde” 

Bovenstaande was het thema van de (verlate) Paasviering die we deze week hebben gehouden.  

Een bekend bijbels thema is het, dat mede aan de basis ligt van onze schoolcultuur. Door 

stimulerend verwachtingen te wekken en te houden, door vertrouwen te kweken, willen we in 

verbondenheid met elkaar een route lopen waarin ieder tot zijn/haar recht komt. De kracht van 

“samen” is een steeds individualistischer georganiseerde samenleving een onderschat instrument. 

De activiteit deze donderdag met de mensen van het Dance Project stond eigenlijk al gepland voor 

de laatste week voor de kerstvakantie, maar toen gooide een nieuwe lockdown roet in het eten. We 

wilden het moment bewaren voor een tijdstip dat er langere tijd weer meer zou kunnen. Dat 

moment diende zich nu aan, zo dachten wij. 

De gebeurtenissen 2000 jaar geleden die we heden ten dage met Pasen gedenken (dood en 

opstanding van Jezus van Nazareth) hebben een beweging in gang gezet, die door de eeuwen heen 

oog heeft gehad voor alles en iedereen in kwetsbare posities. Een voorbeeld waar we graag een 

vervolg aan willen geven, bijvoorbeeld in de vorm van acties voor het goede doel, zoals het 

schaatsen van leerjaar 1 in maart. 

Ook op andere wijze hebben leerlingen kennis gemaakt met mensen in kwetsbare posities. Zoals 

tijdens een bezoek aan de Invictus Games voor gewonde militairen uit een groot aantal landen, zoals 

die nu in Den Haag plaatsvinden. Of door een bezoek aan kamp Vught. Of een gesprek met een 

oorlogsveteraan in de klas. Ontmoetingen die indruk maken op leerlingen en ons doen beseffen in 

welke bevoorrechte positie wij ons bevinden. 

 

 
Leerjaar 2 op werkweek naar Heino 

 

Personalia 

We zijn verheugd te kunnen melden dat het genezingsproces van de heer Van der Linden na zijn 

operatie voorspoedig en volgens plan verloopt. Dat betekent dat hij, na een digitale, 

ondersteunende opstart vanuit huis, na de meivakantie zijn werk fysiek op school weer op zal 

pakken. En dus zijn eigen examenleerlingen zal begeleiden in aanloop naar en tijdens de wiskunde-

examens. 

We danken zijn sectiegenoten voor het bijspringen de afgelopen maanden, zodat de voortgang van 

de lessen niet in het gedrang kwam. 

Ook de heer Slotema heeft een operatie ondergaan. Hij is gestart met revalidatie, maar heeft nog 

een lange weg te gaan. Zijn lessen zullen tot de zomer worden waargenomen. 



 

Ook verheugend nieuws van collega Metselaar; hij mocht vader worden van een prachtige dochter 

die de roepnaam Ehlèn heeft gekregen.    

Mevrouw Wiechers is eind maart met zwangerschapsverlof gegaan; zij zal haar taak naar 

verwachting na de zomervakantie weer oppakken. 

 

‘Long covid’ is voor diverse collega’s nog een kleinere of grote spelbreker in het dagelijks 

functioneren. De heer Schoon en Mevrouw Van Overbeek hebben al stappen terug in het 

arbeidsproces gezet, maar voor Mevrouw Van der Knaap is dat perspectief er helaas nog niet. We 

wensen hen alle sterkte bij het terugvinden van energie, focus en concentratie. 

Examens 

Het aftellen naar het Centraal Examen is begonnen, de donderdag na de meivakantie beginnen we 

daarmee. Met een lichting die haar examenvoorbereiding als bovenbouwleerling alleen in coronatijd 

heeft gehad toch een exercitie waar een beetje extra spanning op zit. En dat ondanks de 

verlichtende maatregelen (spreiding van examens, extra herkansing, duimregel) die de overheid ook 

voor dit jaar heeft afgekondigd. 

Op het moment van schrijven treffen de afdelingshoofden met hun mentoren de laatste 

voorbereidingen om met de examenkandidaten van dit jaar op pad te gaan. Zij vertrekken voor een 

paar intensieve maar, naar wij verwachten, ook ontspannende dagen naar Parijs. Officieel om hun 

schoolloopbaan op Melanchthon Bergschenhoek af te sluiten, maar natuurlijk ook om in de juiste 

stemming te komen voor het examen dat nog op hen wacht. Een proces dat ze, naar wij hopen, in 

verbondenheid tot een goed einde zullen brengen. Eén voor allen, allen voor één; we hopen dat dit 

motto voor de huidige lichting leerlingen van havo 5 en vwo 6 leidend mag zijn de komende 

weken/maanden. Zodat ze elkaar er doorheen kunnen slepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerjaar 4 - Tsjechië                                      

Nieuwe aanmeldingen 

Er ligt opnieuw een zeer succesvolle PR-campagne achter ons. Bijna 260 leerlingen uit groep 8 

vinden volgend jaar een plekje op Melanchthon Bergschenhoek. Maar liefst negen nieuwe 

brugklassen. Een dikke pluim natuurlijk voor de collega’s en leerlingen die hiervoor op pad zijn 

geweest. Of leerlingen van groep 8 in groepjes op school hebben ontvangen. 

Maar ook dank voor het vertrouwen van de ouders/verzorgers  van huidige leerlingen, want maar 

liefst 72 broertjes en zusjes vinden volgend jaar hun weg naar ‘de school van broer of zus’. 

Ondanks het formeren van twee extra brugklassen en het afwijzen van leerlingen ‘van buiten de 

regio’ hebben we ook nog zo’n 40 leerlingen teleur moeten stellen door loting. Een verdrietige 



 

gebeurtenis, omdat je daarmee vriendengroepen doorsnijdt. Iemand die hier dé oplossing voor 

weet, mag zich melden. 

 

We hebben gekozen voor een extra feestelijk afsluitmoment van de PR-campagne dit jaar. Op 16 en 

17 mei ontvangen we alle nieuwe leerlingen met hun ouders/verzorgers op school om hun ‘contract’ 

te tekenen. Iedereen ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging, die direct na de meivakantie 

in de bus valt.  

Naar wij hopen een mooie start van een succesvolle middelbare schoolcarrière. 

Onderwijsontwikkelingen 

Ondanks dat corona ons ook dit jaar dwong om van tijd tot tijd het programma aan te passen, 

collega’s en leerlingen voor kortere of langere tijd thuis kwamen te zitten en we opnieuw met een 

lockdown te maken kregen, hebben we er bewust voor gekozen om naast het dagelijkse werk ook 

de onderwijsontwikkelingen op gang te houden. Hieronder een kleine bloemlezing van zaken waar 

met name de collega’s van de onderwijscommissie als ‘aanstuurders’ zich mee bezig gehouden 

hebben op het vlak van onderwijsontwikkeling. 

Nationaal Programma Onderwijs (=NPO) 

De middelen die we in het kader van het NPO hebben ontvangen, zijn op Bergschenhoek vooral 

ingezet om ruimte te creëren. Ruimte voor de mentor om zijn/haar leerlingen intensiever en waar 

nodig individueler te begeleiden. Ruimte voor extra ondersteuning bij de vakken voor leerlingen die 

achterstand in het leren hadden opgelopen. Ruimte om te werken aan de ontwikkeling van 

executieve vaardigheden. En ook ruimte om de tijd te nemen en na te denken over hoe we onze 

leerlingen (weer) op het meest passende spoor konden krijgen. De motivatie voor school en het 

individuele en sociale welbevinden van veel leerlingen heeft een fikse knauw gekregen. En hoewel 

corona langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnt, zijn de gevolgen nog voelbaar. Dat 

wees ook de tweede leerlingenscan uit, alhoewel daarin ook de eerste voorzichtige tekenen van 

herstel zichtbaar zijn. Zo heeft onderbouw minder last van achterstanden dan de bovenbouw en 

vindt vwo eerder de weg omhoog dan havo. 

Voor de zomervakantie zullen we de leerlingenscan voor een derde keer afnemen en van daaruit 

bepalen welke van de dit schooljaar ingezette interventies volgend jaar ook nog hun waarde kunnen 

bewijzen. 

Onderzoek in de school 

In het kade van onderwijsontwikkeling hebben we besloten de eigen onderwijspraktijk ook middels 

gericht onderzoek met enige regelmaat tegen het licht te houden om zo ’evidence-informed’ aan de 

slag te kunnen. 

De eerste onderzoeken behelsden een pilot aangaande cijferloos werken en een nadere statistische 

analyse van de uitkomsten van de leerlingenscans. 

Het is de bedoeling om het doen van onderzoek in de eigen onderwijspraktijk een blijvende plaats in 

de school te geven om zo de onderbouwing van te maken onderwijsontwikkelkeuzes te versterken. 

 



 

 
Leerjaar 4 - Rome 

Toetsbeleid 

Mede ingegeven door corona zijn we een pilot gestart om de toetsdruk te verminderen. Er vindt 

momenteel een uitgebreide evaluatie plaats middels enquêtes onder leerlingen en ouders en 

gesprekken met de medezeggenschapsraad, de Ouderraad en het leerlingenparlement. 

Vragen die daarbij aan bod komen, zijn: 

• Wat is een passend aantal leertoetsen per vak (dit jaar is gekozen voor 4 – 6)? 

• Geeft het organiseren van toetsweken voordelen (dit jaar staan er twee op het programma)? 

• Op welke wijze kunnen we toetsspreiding optimaliseren? 

• ………… 

De bedoeling is om aan de hand van de evaluatie passend toetsbeleid voor de komende jaren te 

formuleren. 

 

 

Leerjaar 3 – excursie naar kamp Vught 

 



 

Examenconcert en Expositie Kunst 

Woensdag 6 april vond op onze school het eindexamenconcert/expositie plaats van onze 

Kunstleerlingen. 

21 muziekleerlingen en 19 beeldende vorming-leerlingen 

gaven blijk van hun talenten. De afgelopen 2 jaren kon deze 

presentatie wegens Corona steeds niet doorgaan en ook dit 

jaar was het spannend of deze avond wel plaats zou kunnen 

vinden. Ten eerste moesten de maatregelen het toelaten, 

maar daarnaast waren de voorbereidingen moeizaam 

omdat er steeds verschillende leerlingen afwezig waren, 

waardoor het oefenen lastig was. 

Drie weken voorafgaand aan 6 april hebben we de knoop doorgehakt om het toch te proberen. 

Het doorzettingsvermogen en enthousiasme van de leerlingen was ronduit indrukwekkend om mee 

te maken: met elkaar zijn ze er vol voor gegaan, met veel extra oefenen en vol overgave om er 

samen een geweldige avond van te maken. 

Al deze inspanningen werden ruimschoots beloond: het werd een avond om niet gauw te vergeten! 

De aula was lekker gevuld met ouders en 

belangstellenden die er ook duidelijk zin in 

hadden. 

Het harde werken werd beloond, er werd een 

mooi gevarieerd programma ten gehore 

gebracht met eigen composities, improvisaties, 

nummers met veel emotie en een paar echte 

knalnummers. 

Leerlingen en publiek hebben erg genoten van deze mooie avond. 

De school was weer als vanouds aan het bruisen. 

Doordat er tegelijkertijd ook voortgangsgesprekken plaatsvonden waren er veel ouders en 

personeelsleden in school. Iedereen kon de goede “vibes” voelen. 

Heel fijn en bijzonder om dat weer mee te kunnen maken. 

Eens te meer het bewijs dat “Muziek verbindt”! 

Melanchthon Bergschenhoek vertegenwoordigd bij de Filosofie Olympiade 

Ook dit jaar trok onze sectie filosofie naar Leusden om deel te nemen aan de Nederlandse Filosofie 

Olympiade. Ditmaal vonden twee docenten en drie VWO leerlingen op 11 maart hun weg naar de 

Internationale School voor Wijsbegeerte om stil te staan bij het thema Democratie & Diversiteit. De 

Keynote Lecture werd verzorgd door oud denkster des vaderlands Daan Rovers. De deelnemende 

kandidaten van Melanchthon Bergschenhoek wilden graag eens meemaken hoe het is om in contact 

te zijn met filosofieleerlingen uit heel Nederland en om zo’n lezing op niveau bij te wonen en 

daarover te van gedachten te wisselen en vervolgens zelf een stuk te schrijven. Zaterdagochtend 12 

maart spande het erom, want de Olympische Spelen waren begonnen in een intellectuele 

krachtmeting. De drie schreven in drie uur tijd een essay in het Engels naar aanleiding van een 

gekozen citaat. Toevallig kozen zij alle drie dezelfde: 

“Women may not be simply human beings but positioned as human givers when it comes to the 

dominant men who look to them for various kinds of moral support, admiration, attention, and so 



 

on. She is not allowed to be in the same ways as he is. She will tend to be in trouble when she 

does not give enough, or to the right people, in the right way, or in the right spirit. And, if she errs 

on this score, or asks for something of the same support or attention on her own behalf, there is a 

risk of misogynist resentment, punishment, and indignation.”  

~Kate Manne (2019). Down Girl: The Logic of Misogyny 

 

En terwijl zij ’s middags workshops volgden, jureerden de aanwezige docenten de schrijfsels van het 

aanstormende talent. Onze Jonge Denkster Fabiënne (ook V5) gaf die middag een korte lezing met 

schrijftips van een bekende filosofe en verraste iedereen met een mooi stuk pianomuziek achter de 

vleugel op het podium. Hoewel we dit jaar niet in de prijzen vielen, is het zowel voor Evelien, Merel 

en Aretta als voor beide docenten Bahorie en Pacolet een bijzonder inspirerende ervaring 

geworden. Hieronder kunt u lezen wat de leerlingen ervan gevonden hebben: 

Evelien (V5): De Nederlandse Filosofie Olympiade van 2022! Ik wist niet wat ik ervan kon verwachten 

en wat voor mensen ik daar zou ontmoeten. Natuurlijk had ik wel verwachtingen, maar achteraf was 

alles 10x leuker dan dat wat ik verwachtte. Ik vond het een enorm leuke ervaring en zou zo 

teruggaan als dat kon. Ik heb hele leuke mensen ontmoet en het heel erg naar mijn zin gehad. We 

kwamen aan bij de International School Voor Wijsbegeerte, ik had wel foto’s opgezocht van hoe het 

eruit ziet, maar in het echt was het veel groter en ook mooier gelegen dan ik dacht. Onze kamers 

waren ook mooier dan mijn verwachtingen. De lezingen waren heel leuk en de mensen die wat 

hebben verteld, deden dat ook op een leuke manier. Het was heel erg interessant en informatief. 

Alles was tip top in orde verzorgd en 

bijvoorbeeld bij het buffet was er zoveel 

dat er wel voor iedereen iets tussen zat 

wat je lustte. 

Aretta (V5): Ik vond de Olympiade 

hartstikke leuk! Het was veel leuker en 

interessanter dan verwacht en we 

hebben leuke mensen ontmoet daar. Ik 

zou het zeker aanraden voor anderen 

om te gaan als je de kans krijgt en ik zou 

ook zo weer gaan. We hebben interessante workshops en lezingen gehad en het eten was erg 

lekker. 

Merel (V5): Tijdens de filolympiade kwamen we eerst aan op de school voor wijsbegeerte. De locatie 

was erg mooi en omgeven door bos. Na een welkomstwoord gingen we eten. Het eten was goed 

verzorgd. Daarna hebben we een lezing gehad. In de avond kregen we vrije tijd en daar hebben we 

leuke mensen leren kennen. Na het ontbijt schreven we een essay voor een wedstrijd, helaas heeft 

niemand van ons gewonnen maar we hebben wel veel geleerd. Verder hebben we nog wat 

cursussen gehad en een mooie toespraak van de jonge denker Fabienne. De filolympiade was een 

erg bijzondere ervaring. Ik heb het heel erg leuk gehad! 

 

Agenda (onder voorbehoud) 

Week 19 

9 mei    Toetsvrije dag. 

                  19.30 uur Ouderraad. 



 

12 mei Centraal Examen 1e tijdvak (t/m 25 mei). 

Leerjaar 3: definitieve profielkeuze. 

Week 20    

16 mei  blok 1  Herkansingen onderbouw. 

Week 21    

25 mei    Gymnasiumdag voor de klassen B1, B2, G2a, G2b en G3a. 

26 en 27 mei   Vrij i.v.m. Hemelvaartsdag. 

Week 22   Toetsvrije week onderbouw. 

31 mei  blok 1,2,3 Studie-ochtend, lessen starten in blok 4. 

Week 23   Toetsvrije week onderbouw. 

6 juni    Tweede Pinksterdag. 

8 juni    Examen DELF 

9 juni    Uitslag Centraal Examen 1e tijdvak. 

Week 24   Toetsvrije week onderbouw. 

13 juni    Centraal Examen 2e tijdvak (t/m 24 juni). 

15 juni  middag  Ontvangst nieuwe leerlingen. 

17 juni    Start toetsweek bovenbouw. 

Week 25   Toetsweek alle leerjaren. 

Week 26   Afsluiting schooljaar – programma volgt. 

1 juli    Uitslag Centraal Examen 2e tijdvak. 

Week 27   Afsluiting schooljaar – programma volgt. 

5 juli    Centraal Examen 3e tijdvak (t/m 8 juli). 

                                                Diploma-uitreiking havo 5. 

6 juli    Diploma-uitreiking vwo 6. 

Week 28 

14 juli    Uitslag Centraal Examen 3e tijdvak. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. E.H. Wijnberger-van Engen 

G. Hospes 

Vestigingsdirectie 

 

 


