
 

 
 

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

……………. 
Geef licht, geef licht 

Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 

Geef licht, geef licht 
Geef alles wat je hebt 

Geef de Liefde een gezicht 
…………. 

 
(Stef Bos) 

  
Het refrein uit het nummer “Geef licht” van Stef Bos 
Voor mij een moderne uitwerking van het kerstverhaal dat in deze tijd wereldwijd weer in 
tal van activiteiten en bijeenkomsten centraal zal staan. 
Tegelijk daarin een oproep om ‘het feest van de vrede’ handen en voeten te geven.  
Al zijn er op aarde zeer velen voor wie het moeilijk is om Kerstmis te vieren vanwege alles 
wat er gaande is, dichtbij en ver weg. 
Laten we daar ook bij stil staan deze dagen. 

“Vrede op aarde”, zoals het klonk in de kerstnacht 2000 jaar geleden, was dit jaar het thema 
van het kerstconcert voor de leerlingen deze week.  
Bekende kerstsongs en andere popsongs, met soms aangepaste teksten, klonken in de aula. 
Verrijkt met persoonlijke verhalen, eigen ervaringen en video’s van Nederlandse en 
Oekraïense scholieren die spreken over oorlog, vrede en geloof. 
Met Kerst vieren we dat Jezus naar de wereld toegekomen is. Hij kwam om ons een goed 
leven voor te leven en de verstoorde relatie tussen God en mensen te herstellen. 
Door Jezus te volgen kun je persoonlijke vrede vinden en deze vervolgens uitstralen en 
uitdragen naar de mensen om je heen. Zo word je vredestichter in het klein, wat grote 
gevolgen kan hebben. 
Een mooie boodschap voor ons allemaal. 

Gezegende kerstdagen en veel geluk en gezondheid voor 2023! 
 

Algemeen 

De laatste nieuwsbrief van 2022 ligt al weer voor u. 
Een groot verschil met vorig jaar rond deze tijd. Toen moest de school, op de 
examenklassen na, halsoverkop opnieuw gesloten worden. Hoe anders is dat nu. En 
gelukkig, er viel veel te genieten deze laatste weken. Gaan medewerkers en leerlingen toch 



 

anders de vakantie in. 
Fijn dat we elkaar met enige regelmaat weer mochten ontmoeten in de achter ons liggende 
maanden.  
Alhoewel, af en toe toch wat haperingen. Zo zat de afgelopen weken met enige regelmaat 
meer dan een kwart van onze leerlingen kortere of langere tijd thuis. Een inhaalslag wat 
betreft griep? Gelukkig daalden de aantallen deze week weer. We hopen dan ook dat 
iedereen in de kerstvakantie echt van vrije tijd mag genieten. De tijd krijgt om weer bij te 
komen en voor te bereiden op een nieuw kalenderjaar. 
 
Die vele zieken maakten wel dat de telefooncentrale van tijd tot tijd overbelast raakte. En 
de dames van de administratie, hoe hard ze ook hun best deden, niet snel en adequaat op 
elk telefoontje konden reageren. Onze excuses daarvoor. 
Gelukkig schakelden velen van u over op ‘ziekmelden per mail’, zodat er toch een registratie 
kon volgen. En waar nodig op een later moment op de dag contact. 

       

                                                                            Kerstdiner met havo 5 en vwo 6 
 
Opnieuw een hele veelzijdige periode ligt er achter ons, met naast het reguliere onderwijs 
een scala aan activiteiten die het onderwijs mogen verrijken.  
Zo verzorgde dichter/spoken word artiest Derek Otte een drietal workshops op school.  
Was er, voor het eerst in drie jaar, weer een Open Podium.  
Sloten de leerlingen van vwo 6 hun profielwerkstukken af met een presentatie.  
Mochten enkele leerlingen uit vwo 5 vanuit het technasium mee doen met een 
uitwisselingsproject met een school in Liverpool.  
Ging de Klassenmiddag voor leerjaar 3 op herhaling.  
En bleek bij de bekendmaking van de nieuwe ‘Jonge Denker des Vaderlands’ dat opnieuw 
één van onze leerlingen tot dit selecte groepje behoord. 
Mooi dat dit allemaal weer kan zonder rekening te hoeven houden met belemmerende 
factoren. 
U leest daarover en meer in deze nieuwsbrief. 
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Voedselbankactie   

De voedselbankactie was ook dit keer weer een groot 
succes. In totaal zijn er 40 kratten en vier dozen producten 
opgehaald door de vrijwilligers van de voedselbank 
Lansingerland. We willen iedereen hartelijk bedanken die 
hieraan een bijdrage heeft geleverd. 

Voorlichtingsmomenten nieuwe leerlingen 
Waar andere scholen in onze regio ervoor gekozen hebben om al in november en december 

voorlichtingsmomenten te organiseren, zullen wij vanaf januari leerlingen en hun 

ouders/verzorgers op verschillende momenten welkom heten in ons gebouw. 

  
Digitale voorlichtingsavond maandag 16 januari 
De afgelopen twee jaar hebben we (gedwongen door Corona) onze voorlichtingsavond 
digitaal gehouden. Ook dit jaar kiezen we voor de digitale variant als het gaat om algemene 
informatieverstrekking.  
Om meerdere redenen denken we dat dit de beste manier is om vooral de ouders informatie 
te geven over onze visie op onderwijs en de uitwerking ervan in de praktijk.  
Tijdens de avond hebben we wel een Q&A-team klaar zitten om alle mogelijke vragen te 
beantwoorden!  
  
Gymnasiummiddag woensdag 25 januari 
Op deze middag kunnen leerlingen met een vwo-advies aanschuiven bij een aantal minilesjes 
gericht op ons gymnasiumonderwijs. De inschrijfmodule staat nu twee weken open en de 
aanmeldingen blijven binnenstromen. Deze middag is vooral geschikt voor leerlingen die nog 
twijfelen tussen atheneum en gymnasium. Hopelijk kan deze middag helpen om de juiste 
keuze te maken. 



 

  
Rondleidingen vanaf donderdag 26 januari 
Omdat onze voorlichtingsavond een digitaal karakter heeft, missen de ouders en leerlingen 
een mogelijkheid om de school in het echt te bezoeken. We hebben ervoor gekozen om op 
verschillende momenten rondleidingen te geven aan groep 8 leerlingen. Vorig jaar is dit erg 
goed bevallen! Tegelijkertijd krijgen de ouders informatie van een van de leden van ons 
managementteam zodat ook zij wat meer te weten komen over onze school. Op de website 
staan de beschikbare data vermeld en is een inschrijfmodule opengesteld. 
  
Open dag donderdag 2 februari 
Na een aantal jaren zonder mogen we op 2 februari eindelijk weer een ouderwetse open dag 
organiseren, we kijken hier echt naar uit! Tijdens deze dag zullen ook meerdere leerlingen 
helpen om een groot succes te maken van deze dag, waarop u kennis kunt maken met ‘de 
school in bedrijf’.  
De brugklasleerlingen helpen met het geven van rondleidingen. 
 
Meer informatie over de school en het aanmelden is te vinden op onze website. 
De school heeft de afgelopen jaren veel belangstelling gekregen; dat heeft er zelfs toe geleid 
dat er geloot moest worden. 
Ten overvloede vermelden we hier nog even dat er voor broertjes en zusjes van onze huidige 
leerlingen altijd plaats is als zij een passend schooladvies krijgen. 
 

Vanuit de werkgroep Taalbeleid 

Spoedcursus leeslust: zo krijg én houd je je kind aan het lezen  
Onder deze titel verscheen tijdens de Kinderboekenweek een artikel in de Volkskrant. Een 
handige cursus voor ouders die begrijpen 
dat de liefde voor het lezen niet alleen 
op school kan groeien, maar ook thuis. 

Volgens de schrijver, geldt ook hier: 
‘goed voorbeeld doet volgen’ (Breemer 
van den, 2022). Pak zelf een boek en zorg 
ervoor dat er boeken zijn in huis. Dat 
hoeven overigens geen literaire 
meesterwerken te zijn, een Donald Duck 
kan ook voor veel leesplezier zorgen. Een 
andere tip was om samen te lezen, dus 
gezellig rond de kerstboom op de bank met een boek. Op school starten de lessen van de 
sectie Nederlands ook met stillezen. Alle leerlingen lezen en het is stil, zodat zelfs de 
moeilijkste lezers uit pure armoede dan ook maar gaan lezen. Anderen vinden het juist weer 
moeilijk om hun boek weg te leggen. Om u nu nog een late cadeautip te geven, zou een 
inkoppertje zijn. 
https://www.volkskrant.nl/cs-b5872c6a 
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Vanuit de overheid 

Via de media is de afgelopen tijd regelmatig gecommuniceerd over de (mindere) staat van 
ons onderwijs. In internationale lijstjes zakt Nederland weg en de leerachterstanden als 
gevolg van de tijdelijke schoolsluitingen zijn nog steeds niet weggewerkt, blijkt uit 
onderzoek. 
Voor de overheid reden om in de scholen extra aandacht te vragen voor ‘basisvaardigheden’ 
en hier zelf actieplannen op te zetten. Daarbij wordt vooral ingezoomd op taal en rekenen, 
burgerschap en digitale geletterdheid. Dit moet niet alleen een nadrukkelijke plaats hebben 
in het onderwijs van elke dag, maar zal ook specifieker gecontroleerd worden door de 
Onderwijsinspectie. Om te zien in hoeverre er vooruitgang geboekt wordt in de scholen. 
 
Rekenen en taal heeft altijd al onze aandacht gehad, we gaan ‘gewoon’ door in de lijn die al 
was uitgezet.  
Ook burgerschap heeft al lang een plaats in ons onderwijs, maar is nooit specifiek zo 
benoemd. Een werkgroep is bezig om dit voor de school precies in kaart te brengen, de 
gegevens vervolgens te koppelen aan het inspectiekader en van daaruit nieuwe ambities te 
formuleren. 
Extra aandacht gaat nu vooral uit naar de rol en positie van ict in ons onderwijs. In de 
onderbouw, en dan met name in leerjaar twee, is er momenteel extra aandacht voor sociale 
media. Waarbij ook de mindere kanten onder de aandacht komen. In de achter ons liggende 
week zijn de mentoren hierop geschoold. Direct na de kerstvakantie gaan zij hiermee met 
de leerlingen aan de slag. 
 
Om te bewaken dat scholen hier niet alleen werk van maken, maar er ook positieve stappen 
worden gezet, wordt de Inspectie de komende tijd fors uitgebreid. En zal het aantal 
schoolbezoeken landelijk toenemen. 
De Inspectie van het Onderwijs komt eind januari 2023 al bij ons op bezoek, voor een 
zogenaamd ‘themaonderzoek’. We doen mee aan een landelijke uitvraag over de uitvoering 
en de kwaliteit van de schoolexamens. Dit is een vervolg van het onderzoek naar de 
programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) dat in 2019 is uitgevoerd en waar de school 
ook aan meegedaan heeft. 
Uiteraard houden we u op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek. 
 
Laatste punt dat we onder uw aandacht willen brengen, is het feit dat de overheid, voor wat 
betreft de examens, de meeste versoepelingsregels weer heeft teruggedraaid.  



 

Partijen als de VO-raad en het LAKS hebben aangegeven dat ze dit terugdraaien van de 
versoepelingen te vroeg vinden. Juist de examenleerlingen van nu zijn ernstig belemmerd in 
hun onderwijstraject, zo zeggen zij. Toch houdt het ministerie voorlopig voet bij stuk wat 
betreft het terugdraaien van de versoepelingen. 
Zo is de ‘duimregel’, waarbij een vak mocht worden weg geduimd bij de bepaling van de 
uitslag, niet meer van kracht en zijn er ook geen extra herkansingen meer. 
Wat echter nog wel overeind blijft is een verlengde examenperiode in het tweede tijdvak. 
Dit om te zorgen dat leerlingen die door ziekte het eerste tijdvak niet volledig konden mee 
maken hun examen toch voor de zomervakantie helemaal kunnen afronden. 
Omdat onze school in de regio zit die als eerste met zomervakantie gaat, komen de 
diploma-uitreikingen enigszins in het gedrang. De uitslag van tijdvak twee, na de 
herkansingen, wordt pas op donderdag 6 juli bekend, de voorlaatste dag voor de 
zomervakantie. 
Uiteraard brengen we u tijdig op de hoogte van de consequenties die dit heeft voor de 
momenten van diplomering. 
 

Open Podium Melanchthon Bergschenhoek 

Op donderdag 8 december jl. vond  het MB Open 
Podium plaats. 
Wegens Corona moesten we drie jaar wachten om 
deze mooie traditie weer nieuw leven in te blazen. Er 
waren deze editie maar liefst 19 acts te bewonderen. 
Van pianosolo’s, tot zang, een dansact en diverse 
instrumentale acts, het was een zeer gevarieerd 
aanbod. Alle leerjaren waren ook vertegenwoordigd, 
zowel op het podium als in het publiek. 
Opvallend was ook de aanwezigheid van enkele oud-
leerlingen, die de sfeer van het Open Podium 
kwamen opsnuiven. De kwaliteit was opvallend 
hoog: het talrijk opgekomen publiek heeft volop 
genoten van alle optredens. Het blijkt maar weer 
eens dat Muziek een prominente plaats heeft binnen onze school en dat we veel muzikaal 
talent in huis hebben. Oud winnares Roos ’t Hart was aanwezig als “jury” om aan het eind 
van de avond het “Chapeautje”te overhandigen aan Britt Herpst, die deze avond verraste 
met een ontwapenende vertolking van “Toen ik je zag “. 
Over een jaar mag Britt het beeldje weer doorgeven aan de winnende act van het volgende 
MB Open Podium. 
Zolang hoeven we echter niet te wachten op het volgende muzikale evenement binnen 
Melanchthon Bergschenhoek, op 5 april 2023 zullen de examenleerlingen van Muziek (havo 
5 en vwo 6) hun eindexamenconcert geven. 
Dit concert is vrij toegankelijk en begint om 19:30 uur. U bent van harte welkom. 

Jonge Denker 2022 – van de heer Pacolet, filosofiedocent 

Als trotse filosofiedocent wil ik u graag op de hoogte brengen dat  Amy van Andel uit 5vwo 
van Melanchthon Bergschenhoek een van de zeven winnaars is van de jaarlijkse Jonge 
Denkers wedstrijd. Afgelopen woensdag 7 december vond in het Amsterdams Lyceum de 
uitreiking plaats.  



 

De Jonge Denkers wedstrijd is gebaseerd op de eretitel Denker des Vaderlands, die sinds 
2011 elke 2 jaar wordt verleend aan een gerenommeerd denker, op initiatief van de 
Stichting Maand van de Filosofie. De Jonge Denkers is georganiseerd door het VFVO 
(Vereniging Filosofie van het Voortgezet Onderwijs) en is een landelijke wedstrijd waar alle 
leerlingen in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs (met filosofie als eindexamenvak) 
aan mogen deelnemen. Deze wedstrijd bestaat uit twee onderdelen, namelijk het schrijven 
van een kritische column en het maken van een korte videopitch. Dit jaar was de centrale 
vraag: ‘In hoeverre is er wel echt sprake van waardering als je waardering uitdrukt in 
cijfers?’   

Amy’s column getiteld ‘Cijfercultuur 
krijgt een onvoldoende’ is een 
kritische, maar genuanceerde analyse 
van onze hedendaagse cijfercultuur 
waarin Amy pleit voor het 
onderbouwen van cijfers met woorden. 
Zij besluit haar column met de 
volgende woorden: ‘Kortom, om 
waardering te uiten zijn cijfers en 
woorden apart van elkaar een 
onvoldoende, maar samen zijn ze een 
dikke voldoende. Samen zijn ze het 
gouden duo.’    

Oproep dMR lid  

Medezeggenschap betekent dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, meedenken en 
meebeslissen over belangrijke zaken in scholen. Iedere vestiging van Melanchthon heeft een 
eigen deelraad (dMR) waarin twee ouders, twee leerlingen en vier leden uit het personeel 
over beleid van school meedenken. 
Op dit moment is de plaats voor een ouder beschikbaar. Bent u geïnteresseerd, dan kun u 
zich tot woensdag 11 januari opgeven via Bergschenhoek@melanchthon.nl  
Mochten meerdere kandidaten zijn, dan volgt een verkiezing via ItsLearning. 
Voor meer informatie kun je een mail sturen aan de voorzitter van de deelraad van 
Bergschenhoek aan Irene Ludick (iludick@melanchthon.nl). 

Bericht van Lyceo - betreft: Toetsweek Opvangklas 

Het is bijna zover, de eerstvolgende toetsweek begint alweer over een paar weken. 
Voorafgaand daaraan en in de aankomende toetsweek organiseert Lyceo de Toetsweek 
Opvangklas (TWOK) op Melanchthon Bergschenhoek. In deze klas kunnen leerlingen uit de 
leerjaren vier t/m zes onder toezicht en in alle rust de toetsen voorbereiden. Tijdens de 
TWOK is het voor de leerlingen mogelijk om extra vragen te stellen over de toetsstof en is 
het mogelijk om overhoord te worden. Ook kunnen de leerlingen gebruik maken van Lyceo 
planners, waarbij de begeleider kan helpen bij het maken van een goede planning. In deze 
opvangklas wordt huiswerk niet gecontroleerd. Wij bieden puur een rustige plek om 
zelfstandig te werk te gaan, waar een begeleider aanwezig is om te helpen bij eventuele 
vragen.  
Het gaat hierbij om de volgende data en tijden: 

mailto:iludick@melanchthon.nl


 

Donderdag 12 januari (13:00 – 18:00 uur) 
Maandag 16 januari (13:00 – 18:00 uur) 
Dinsdag 17 januari (13:00 – 18:00 uur) 
Woensdag 18 januari (13:00 – 18:00 uur) 
Donderdag 19 januari (13:00 – 18:00 uur)  
Maandag 23 januari (13:00 – 18:00 uur) 

Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind 
deelneemt aan de Toetsweek Opvangklas wordt hij of zij verwacht vanaf eerste mogelijke 
tijd en is hij/zij verplicht om minimaal drie uur te blijven, zodat uw kind optimaal gebruik 
kan maken van de begeleiding. Wanneer uw kind later begint of een keer eerder naar huis 
mag, verzoeken wij u vriendelijk dit via een e-mail (nina.henninger@lyceo.nl)  kenbaar te 
maken.  

De kosten voor de TWOK bedragen € 15,- per dag, per leerling). Hierbij kan uw zoon of 
dochter zich inschrijven voor minimaal 3 middagen. Om in te schrijven vult u het 
bijgevoegde inschrijfformulier in, inclusief de Akkoordverklaring voor de betaling. U kan dit 
formulier vervolgens mailen naar nina.henninger@lyceo.nl. 

N.B.: de leerlingen zullen in volgorde van binnenkomst van inschrijving worden geplaatst. Er 
zal plek zijn voor ongeveer circa 15 leerlingen. De uiterste inschrijfdatum is dinsdag 10 
januari. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer gegarandeerd kunnen 
plaatsen. 
Voor meer informatie over Lyceo en de aangeboden diensten kunt u mij bereiken via: 
Nina.henninger@lyceo.nl - +31 6 53 85 91 57 

 

Schoolfeest bovenbouw 

Agenda (onder voorbehoud)  

9-1  blok 1 en 2 Leerlingen vrij 

     Toetsvrije dag 

16 t/m 20-1   Snuffelstage leerjaar 3 

mailto:nina.henninger@lyceo.nl
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16-1    CAO-dag, leerlingen werken thuis a.d.h.v. de studiewijzer 

   avond  Digitale voorlichtingsavond nieuwe leerlingen en hun ouders 

17-1    Start toetsweek 2 leerjaar 4-5-6 (t/m 24-1) 

23-1    Start 2e helft schooljaar met nieuw rooster 

   avond  Ouderraad 

25-1    Gymnasiummiddag voor nieuwe leerlingen 

2-2  16.00-18.00u. Open middag/avond 
                               19.00-20.00u. 

7-2    Studie- en beroepenmarkt 

16-2    Inleveren voorlopige profielkeuze leerjaar 3 

     Presentatie Profielwerkstukken havo 5 

22-2    Schoolfeest alle leerjaren 

23-2  blok 1 en 2 Alle leerlingen vrij i.v.m. schoolfeest 

24-2    CAO-dag, leerlingen werken thuis a.d.h.v. de studiewijzer 

27-2 t/m 3-3   Voorjaarsvakantie 

Met vriendelijke groet, 
G. Hospes 
Directeur 

 


