
 
 
 
Bleiswijk, 9 april 2020 
 
 
Informatie ouders en leerlingen  
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en beste leerlingen, 
 
Via deze brief krijgt u een update van allerlei zaken betreffende onze school.  
 
Allereerst willen we u bedanken voor uw hulp en steun in deze hectische periode. Veel bedrijven 
hebben grote zorgen en ook is baanzekerheid inmiddels niet meer vanzelfsprekend. Thuis werken 
zorgt voor onverwachte, nieuwe zaken die af en toe ook spanningen en zorgen met zich 
meebrengen. Ook treft het cornonavirus families van de leerlingen van MBS. Dat merken wij als 
docenten ook.  
 
Sinds 16 maart is onze school gesloten voor lessen. We gaan nu de 3e week in van afstandsonderwijs. 
Gelukkig hebben wij het ‘online onderwijs’ dankzij onze digitale aanpak, waarbij de leerlingen 
allemaal beschikken over een iPad of laptop, snel kunnen realiseren. Dit is alleen maar mogelijk 
dankzij een ongelooflijk hard werkend team. U zult begrijpen dat wij enorm trots zijn op docenten, 
die zich inzetten voor hun leerlingen.  Deze week ontvangen zij een paasverrassing als bedankje 
hiervoor. 
 
Leerjaar 4 – afronden schoolexamens / herkansingen en slaag- zakregeling 
 
Op 8 april is de nieuwe slaag- zakregeling bekend gemaakt. Hierin wordt beschreven wanneer een 
leerling in de nieuwe examensituatie is geslaagd of is gezakt. Vanwege het schrappen van het 
centraal eindexamen is deze regeling aangepast. Nieuw in deze regeling is de zogenaamde 
‘resultaatverbeteringstoets’. Deze landelijk ingesteld herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor die 
leerlingen die vanwege het schrappen van het centrale examen nog niet geslaagd zijn. Deze 
resultaatverbeteringtoets (rv-toets) zal in de periode na 4 juni worden afgenomen en bepaalt 50% 
van het eindcijfer.  

Gelukkig is bijna alles van het schoolexamen al afgerond. De periode tot de meivakantie wordt 
benut door de leerlingen die nog onderdelen van het schoolexamen moeten inhalen.  
Enkele (SE) toetsen kunnen technisch niet voor de meivakantie worden afgenomen, omdat deze 
alleen op school kunnen worden afgenomen. Hopelijk is dit ook na de meivakantie mogelijk.  
 
Herkansing(en) van het schoolexamen.  
Zoals u weet kunnen leerlingen gebruik maken van herkansingen van het schoolexamen. De ervaring 
van de laatste jaren leert dat lang niet alle leerlingen hiervan gebruik hoeven te maken, omdat zij 
dit niet nodig hebben om te slagen. Om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding op het mbo 
is een diploma vmbo al genoeg. Voor de leerlingen die aan het einde van het schoolexamen nog niet 
geslaagd zijn, bieden we natuurlijk herkansingen aan om hun diploma toch nog te kunnen behalen.  
 
We hanteren het volgende tijdpad voor de examenleerlingen uit klas 4: 
 
• Tot de meivakantie: inhalen onderdelen schoolexamen (‘inhalers’)   
• Donderdag 7 mei: inhalen SE-toetsen op school 
• Vrijdag 8 mei: de leerlingen die gebruik moeten maken van een herkansing worden 
            gebeld door hun mentor.  
• 11 t/m 15 mei: voorbereiden herkansingen (voor leerlingen die gebeld zijn) 
• 18 t/m 22 mei: afname herkansingen (voor leerlingen die gebeld zijn)	
• 26 mei: uitslag (geslaagd/gezakt): alle leerlingen worden gebeld door de mentor	



• Na 4 juni: resultaatverbeteringstoets, inclusief voorbereiding voor de leerlingen die na																									
de herkansingen nog steeds zijn gezakt.	
 
We gaan erbij dit tijdpad van uit dat er na de meivakantie SE-toetsen/herkansingen weer op school 
mogen worden afgenomen volgens de veiligheidsmaatregelen van het R.I.V.M.  
 
Overige informatie leerjaren 1, 2 en 3 
 
1. Rooster ‘Thuiswerk2020’: (tevreden maar soms ook zorgen) 
Inmiddels gebruiken we voor de 2e week het rooster ‘Thuiswerk2020’. In dit rooster staan alle 
kernvakken inclusief de wekelijkse mentoruren.  
De eerste resultaten zijn goed en we zijn tevreden over de start van dit rooster. In het algemeen 
zijn we ook tevreden over de inzet en werkhouding van de leerlingen. Er zijn wel klassen die al een 
flinke aansporing van hun mentor of vakdocent nodig hadden, omdat de werkhouding nog niet goed 
was. We kunnen ons goed voorstellen dat het even wennen is om digitaal, op afstand les te krijgen. 
In de normale situatie is het al belangrijk dat school, leerling en ouders goed samenwerken. In deze 
uitzonderlijke situatie is deze samenwerking nog belangrijker geworden. We hebben dan ook het 
dringende verzoek om de werkhouding (aanwezigheid, inzet, huiswerk) regelmatig ook met uw                 
zoon/dochter te bespreken. We hebben alle vakdocenten gevraagd de werkhouding/inzet bij te 
houden omdat we straks weloverwogen een besluit moeten nemen over de overgang. Vooral bij de 
beroepsgerichte vakken Groen en Dienstverlening & Producten lopen flink wat leerlingen achter. 
Bespreekt u dit punt met uw zoon/dochter? Wij rekenen op u. 
 
2. Rapporten leerjaar 1, 2 en 3  
Officieel had u volgens de jaarplanning eind maart het rapport van uw zoon of dochter moeten 
ontvangen. Door de buitengewone omstandigheden hebben we gemeend ons te concentreren op 
onze hoofdtaak, namelijk ‘onderwijs op afstand’. Om deze reden sturen we u nu niet een rapport 
op. U kunt via Student altijd ‘live’ de cijfers van uw zoon/dochter volgen. Op MBS werken we met 
een voortschrijdend gemiddelde en is er geen weging per periode. Op elk moment kunt u dus het 
gemiddelde cijfer inzien voor uw zoon/dochter. Van harte aanbevolen! U bent uitgenodigd om de 
cijfers met de mentor van uw zoon of dochter te bespreken. 
 
3. Determinatie leerjaar 2 
Op dit moment ‘loopt’ de determinatie voor klas 2. Op 16 april ontvangen alle leerlingen en ouders 
de definitieve determinatie van de mentor en komt er na de meivakantie mogelijkheid om daar 
vragen over te stellen. Tijdpad:  
 
• Donderdag 16 april                     - Determinatie klas 2 naar ouders (mail)	
• Vrijdag 17 t/m wo. 22 april        - Belronde ‘determinatie’ mentoren > ouders klas 2	
 
4. Mentor 
Er is wekelijks contact tussen mentor en de leerlingen en (soms) ook met ouders. Schroom niet om 
contact op te nemen met de mentor indien u zich grote zorgen maakt om het welbevinden van uw 
zoon/dochter. Denk hierbij m.n. aan situaties waarbij u in de normale schoolperiode contact zou 
zoeken met de ondersteunings (zorg)-coördinator.  
     
5. Stage klas 3 
Voor klas 3 komt helaas de stage te vervallen. Dat geldt dus ook voor de geplande periode vanaf 8 
mei. Veel bedrijven hebben op moment zoveel zorgen dat we hen niet lastig willen vallen met deze 
stages. Veel leerlingen hadden al een stagebedrijf geregeld of waren in gesprek met een mogelijk 
bedrijf. Het is wel fijn als de leerlingen contact blijven houden met dit bedrijf om te zijner tijd 
alsnog hun stage voor klas 4 af te kunnen spreken. De leerlingen krijgen hier in een later stadium 
bericht over. Het rooster ‘thuiswerken 2020’ geldt dus ook voor deze periode.  
 
  



 
6. Agenda:  
 

Vrijdag 10 april                             - Goede vrijdag (vrije dag) 
Maandag 13 april                          - 2e Paasdag (vrije dag) 
Donderdag 16 april                       - determinatie klas 2 naar ouders (via mail) 
Vrijdag 17 t/m woensdag 22 april   – belronde mentoren klas 2: ouders (determinatie) 
Woensdag 22 april                        - Melanchthonbrede organisatiedag (leerlingen vrij
      
Donderdag 23 april t/m dinsdag 5 mei  – meivakantie  
Woensdag 6 mei                           - start lessen (nog niet bekend of dit op 
        school mogelijk is of ‘thuis’)                                           
 
N.B. Voor examen leerlingen: zie tijdpad elders in deze mail. 
 

Tot slot 
We zitten met zijn allen nog steeds in een zeer uitzonderlijke situatie. Voorlopig is nog onduidelijk 
hoe lang deze periode zal aanhouden en welke maatregelen gelden. Stap voor stap gaan we vooruit. 
We wensen u veel sterkte toe, zowel thuis als op het werk. 
 
Wij hopen dat u goede Paasdagen zult hebben, samen met uw familie. 
 
Hartelijke groeten, blijf gezond en tot ziens,  
 
 
Cees de Jong en André Molenaar  
directie Melanchthon Business School 
 
 

 


