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Weer onderweg
De trossen zijn weer los en het ‘schip’ Melanchthon Bergschenhoek maakt zich langzaamaan
vrij van de kade. Een jaar met nieuwe mogelijkheden tegemoet, we hebben er echt weer zin
in.
Dit jaar zal vast weer de nodige onzekerheden met zich mee brengen. Met ‘dynamiek’ zijn
we vertrouwd, dat hoort bij onderwijs.
We zijn heel blij dat de start in ieder geval geen beperkende maatregelen met zich mee
brengt voor zover het Covid betreft, dat maakt de kans op een zo optimaal mogelijk begin
groter.
De eerste week stond vooral in het teken van (hernieuwde) kennismaking met school,
klasgenoten en medewerkers, om van daaruit weer in de juiste leerstand te komen.
Het mooie weer maakte dat ook alle buitenactiviteiten doorgang konden vinden. Maar
“buiten” lonkt op zulke warme dagen……
Al met al was het een uitstekende start zo denken wij. De foto’s in deze nieuwsbrief laten
iets van het introductieprogramma in diverse leerjaren zien.

Samenwerking bij vwo 6 in Ieper

Vrij van beperkingen zetten we, met onze pedagogische opdracht in het achterhoofd, vol in
op het welbevinden van leerlingen en medewerkers.
Motivatie is een kernbegrip als het om leren gaat. Dat thema heeft extra aandacht gekregen
tijdens het introductieprogramma van de havo-bovenbouw en zal juist bij deze groep ook
met enige regelmaat als onderwerp terugkeren.

Voor veel nieuwe brugklasleerlingen is de start op de middelbare school vooral spannend,
en misschien voor sommige van hun ouders en verzorgers ook wel. ‘Je thuis voelen’ was
voor hen het leidende thema deze week. Daar is ruim de tijd voor genomen. Hoe werken de
dingen op deze school en waar of bij wie moet je voor wat zijn?
Net als andere jaren zullen we u middels onze nieuwsbrief op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en wetenswaardigheden van de school.
Deze nieuwsbrieven verschijnen, behalve deze eerste, altijd aan het begin van een vakantie.
Bij de opening van het schooljaar staan we stil bij het thema “weet je welkom”. Daarin zit de
oproep om, zonder aanzien des persoons, er voor en met elkaar te zijn. Om elkaar te
steunen wanneer dat nodig is en op mooie én verdrietige momenten schouder aan
schouder te staan.
Deze oproep plaatsen we ook in bijbels perspectief, Jezus is ons grote voorbeeld.
Dat welkom zijn betrekken we ook op u, voor het creëren van een optimaal speelveld voor
onze leerlingen is ook het thuisfront belangrijk. We hopen u dan ook met enige regelmaat
weer op school te kunnen verwelkomen.
Dat het weer een mooi jaar mag worden!

Tijdelijke behuizing
De school blijft groeien, daarom wordt de tijdelijke behuizing ook uitgebreid.
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we laten weten dat er vertraging in
het bouwproces opgetreden is.
Dat betekent dat er, voor een aantal klassen uit het tweede leerjaar, elders onderdak is
georganiseerd voor een vijftal weken. We maken voor deze klassen gebruik van de ruimtes
die ook voor de examens zijn gebruikt in het voorjaar.
Begin oktober betrekken we een aangepast pand op ons eigen terrein.
Omdat in dit bouwproces met de nodige bouwelementen gesleept moet worden, hebben
we er, vanwege de veiligheid, voor gekozen om op maandag 12 en dinsdag 13 september de
meeste leerlingen thuis te laten werken aan de hand van de studiewijzer.
Alleen de examenleerlingen worden die dagen op school verwacht.
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Contact ….. op welke manieren
Vanuit relaties naar prestaties” is één van de motto’s van de school. En voor het opbouwen
en onderhouden van relaties is ‘contact’ een belangrijke voorwaarde. We starten het
schooljaar gelukkig ook met een aantal kennismakingsavonden in de school. (Zie de agenda
in deze nieuwsbrief voor de data van de verschillende leerjaren)
Zo krijgt u de gelegenheid om de highlights van het nieuwe leerjaar waarin uw kind zit te
weten te komen en kennis te maken met de (nieuwe) mentor.
Daarnaast maken we, in de onderbouw, gebruiken van digitale MOL-gesprekken (MOL staat
voor Mentor – Ouder – Leerling).
In de bovenbouw voert de mentor aan het begin van het schooljaar een persoonlijk gesprek
met zijn/haar mentorleerlingen.
Mocht u het gevoel hebben dat u bepaalde informatie of zorgen onvoldoende kwijt kunt in
de reguliere kennismakingssessies, schroom dat niet om een individuele afspraak te maken
met de mentor van de betreffende klas.

Leesboek ingepakt?
Herkent u dat ook? Die stapel boeken ligt je al weken aan te staren, maar steeds is er weer
iets waardoor het niet lukt om je terug te trekken in de wereld van de schrijver. In de
vakantie kan dat wel. Misschien heeft u wel genoten van de spannende verhalen van Saskia
Noort of juist van de ontroerende zoektochten van de Zeven
Zusters. Of heeft u uit melancholie een boek van Remco
Campert in uw koffer gestopt. En wie had dat kunnen denken
toen u nog een puber was en de verplichte boeken van de lijst
moest lezen! Wij gunnen ook onze leerlingen dat ze ontdekken
wat een boek hun kan schenken, dus willen wij dat ze elke dag
een leesboek bij zich hebben. In de lessen Nederlands lezen de
leerlingen iedere les 15 minuten in hun zelfgekozen leesboek.
Voor alle klassen geldt ook dat als de leerlingen klaar zijn met
het maken van hun toets, zij gaan lezen in hun leesboek. Nu
staan niet alle leerlingen te trappelen van ongeduld om naar een bibliotheek te gaan, maar
we hopen ook op uw steun hierbij. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis en voor
advies kunnen de leerlingen altijd terecht bij hun docent. Door te lezen over anderen
ontwikkelen de leerlingen zich. Dus op naar de bibliotheek of de boekhandel!

ICT ….. Office-pakket voor leerlingen
Dit schooljaar nemen alle leerlingen hun eigen laptop mee naar school. Naast de
schoolboeken gebruiken we steeds meer aanvullende digitale onderwijsprogramma’s.
Maar ook schriften blijven nodig. Juist het met de hand schrijven bij het aantekeningen
maken of opdrachten uitwerken kan helpen om in de hersenen iets tot stand te brengen dat
typend niet lukt.
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Om goed te kunnen werken is het Office pakket nodig. Iedere leerling kan thuis gratis Office
365 downloaden via het Melanchthon-account. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de
handleiding aan die hierbij kan ondersteunen.
De leerlingen uit de brugklas worden tijdens de mentorlessen geholpen om dit
softwarepakket binnen te halen en te installeren.

Examens
De Centrale Examens van het schooljaar 2021-2022 waren over liefst drie periodes
uitgesmeerd. De laatste kandidaten hebben pas in de eerste vakantieweek de definitieve
uitslag van hun examens gehoord. Op donderdag 14 juli hebben we, in het bijzijn van de
familie en een aantal medewerkers, nog een aantal geslaagden in het zonnetje gezet.
Uiteindelijk is 98% van onze vwo-leerlingen en 93% van onze havoleerlingen met een
diploma van school gegaan. Percentages waar we uiteraard zeer blij mee zijn. Wat ons
betreft gaan we op herhaling.

Covid19
Het bericht “de zomercoronagolf is op haar retour” hebben we met een zucht van
verlichting begroet. Dat heeft gemaakt dat we de start van dit schooljaar zonder al te veel
beperkingen konden uitvoeren. Er was kans op echt contact, iets waar we de afgelopen
twee schooljaren bij de start veel minder aan toegekomen zijn. Laten we daar, zolang het
kan, gebruik van maken.
Toch worden we telkens weer gewezen op het feit dat “covid” niet weg is. Er wordt zelfs
een nieuwe, grote vaccinatiecampagne voorbereid voor dit najaar. En ook onder collega’s
doemt van tijd tot tijd in huiselijke kring een besmetting op. Dat zal in de gezinnen van onze
leerlingen niet anders zijn, zo verwachten we.
Daarom blijven we alert en vragen we medewerkers en leerlingen om preventief zelftesten
te blijven gebruiken (zeker bij klachten). Aan leerlingen wordt de komende week voor dit
doel weer een aantal zelftesten verstrekt. En indien nodig kunnen ze die bij de conciërge
halen.

Introductiedagen vwo 6 in Ieper – België

Stichting leergeld
Schoolkosten kunnen hoog oplopen. We willen u attenderen op de
Stichting Leergeld, die zich richt op schoolgaande kinderen uit gezinnen
met minimale financiële middelen. Zij proberen sociale uitsluiting te
voorkomen, door kinderen mee te laten doen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten. U kunt een beroep op hen doen voor
voorzieningen die niet of slechts gedeeltelijk door andere regelingen
worden vergoed. U kunt voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar een aanvraag indienen. Zie
http://www.elkkinddoetmee.nl

Medezeggenschapsraad; oproep gMR lid
Medezeggenschap betekent dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, meedenken en
meebeslissen over belangrijke zaken in scholen. In de geest van de wet op de
medezeggenschap (WMS) is op Melanchthon sinds 1 februari 2021 de medezeggenschap zo
laag mogelijk in de organisatie gelegd. Dit houdt in dat iedere vestiging een eigen deelraad
(dMR) heeft waar zaken die op vestigingsniveau spelen aan de orde komen. Naast de
deelraden kent Melanchthon een Groeps-MR (gMR) die bestaat uit acht personeelsleden,
vier ouders en vier leerlingen. Iedere deelraad levert twee leden aan de Groeps-MR (een
personeelslid en een ouder of leerling). In de Groeps-MR komen zaken aan de orde die de
vestigingen overstijgen. Zowel de deelraden als de Groeps-MR hebben advies- of
instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van vestigingsdirecties dan wel de

algemene directie. Ook hebben de raden recht op informatie over zaken die de scholen
betreffen. Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan de voorzitter van de deelraad
van Bergschenhoek, Irene Ludick: iludick@melanchthon.nl
Op dit moment is de plaats voor een ouder of een leerling vanuit Bergschenhoek voor de
Groeps-MR beschikbaar. Het zittende lid, Harm Knijff (ouder), stelt zich herkiesbaar. Bent u
ook geïnteresseerd, dan kun u zich tot woensdag 7 september aanmelden via
Bergschenhoek@melanchthon.nl
Mochten meerdere kandidaten zijn, dan volgt een verkiezing via ItsLearning.

Van de Ouderraad
De OR is een klankbord voor de directie. Per jaar komt de OR zes keer bij elkaar om over
praktische zaken te praten, maar ook om met de directie over het beleid van gedachten te
wisselen.
Met vertegenwoordigers uit alle leerjaren biedt de OR een divers geluid vanuit persoonlijke
(werk)ervaring, interesse en waarden.
Als OR-lid krijg je ook gelegenheid de leerlingen in hun eigen schoolomgeving te zien, je
helpt met het jaarlijkse schaats-event, schenkt koffie en thee op informatieavonden en
feliciteert de geslaagden, met een presentje, tijdens de diploma uitreiking. Ook dit jaar is
de OR weer van start gegaan en wij zijn bijna compleet.
Oproep voor nieuwe leden: mocht u deel willen nemen aan de OR, we zoeken nog ouders
uit de leerjaren Brugklas, Havo bovenbouw.
Aanmelden kan via ouderraadbergschenhoek@melanchthon.nl

Agenda (onder voorbehoud)
31-8

19.30 uur

Kennismakingsavond voor ouders leerjaar 1.

2-9

avond

Bezoek aan De Doelen voor examenleerlingen met Kunst in
hun vakkenpakket.

Week 36

Startgesprekken onderbouw mentor-ouder-leerling (M-O-L).

6-9

avond

Kennismakingsavond ouders havo 4.

7-9

avond

Kennismakingsavond ouders havo 5.

8-9

avond

Kennismakingsavond ouders vwo 6.

Week 37

Startgesprekken onderbouw mentor-ouder-leerling (M-O-L).

12-9

Leerlingen werken thuis; lessen examenklassen gaan door.

13-9

Leerlingen werken thuis; lessen examenklassen gaan door.

14-9
Week 38

avond

Kennismakingsavond ouders leerjaar 2.
Brugklaskamp / Startgesprekken onderbouw (M-O-L).

Week 39

Startgesprekken onderbouw (M-O-L).

29-9

Studiedag – leerlingen vrij.

Week 40

Startgesprekken onderbouw (M-O-L).

3-10

avond

Week 41
12-10

Startgesprekken onderbouw (M-O-L).
19.30 uur

13-10
14-10

Ouderraad.

Kennismakingsavond en voorlichting profielkeuze leerjaar 3.
Schoolfeest alle leerjaren.

blok 1 en 2

vrij i.v.m. schoolfeest.

Week 42

Les- en activiteitenweek/Startgesprekken onderbouw (M-O-L).

17, 18, 19-10

Les- en activiteiten.

20 en 21-10

Studiedagen personeel; leerlingen vrij.

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

