
 

 
  
  
Bleiswijk, 27 mei 2020 
  
Onderwerp: Start onderwijs op school vanaf 2 juni 2020 
  
  
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),   
  
  
Na een lange periode van thuisonderwijs gaan de deuren van MBS weer open! We kijken er naar uit 
om de leerlingen weer te verwelkomen bij ons op school.  
  
Allereerst willen u bedanken voor alle hulp en ondersteuning die u hebt geboden aan uw kinderen 
de afgelopen periode. 
 
Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de regels en maatregelen van onze ‘anderhalve 
meter’ school.  
  
Deze week ontvingen uw kinderen een mail met een unieke instructiefilm over onze aangepaste 
school. We nodigen u van harte uit samen met uw kind deze film te bekijken.  
  
In de bijlage vindt u het protocol voor leerlingen. Om zo veilig mogelijk met elkaar op school te 
werken zijn hierin alle regels duidelijk uitgelegd voor de leerlingen.   
  
Komende week starten we met de lessen op school. De binnenkant van de school ziet er compleet 
anders uit dan wij gewend zijn. Overal zijn pijlen, waarschuwingsbordjes en heel veel flesjes met 
desinfecterende middelen te vinden. Het is een veilige leeromgeving voor uw kinderen en onze 
collega’s. 
  
Voor de nieuwe fase na 2 juni is door de schoolleiding een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het 
is duidelijk dat anderhalve meter onderwijs grote beperkingen oplegt aan de fysieke lessen op 
school.  
  
Belangrijk is om u te realiseren dat de school beperkt open gaat voor maximaal ca. 30 %, in 
overeenstemming met de regels van het RIVM. De oorzaak hiervan ligt in het maximale aantal van 
10 leerlingen, dat tegelijk -op veilige anderhalve meter afstand- in een lokaal aanwezig kan zijn. De 
klassen worden namelijk gesplitst in twee of drie groepen. Behalve dat er minder leerlingen in het 
gebouw tegelijk aanwezig mogen zijn, is het hierdoor ook niet mogelijk alle vakken aan te bieden. 
  
De volgende keuzes zijn gemaakt: 
•                     Alle leerlingen komen fysiek op school  
•                     Leerlingen van leerjaar 1 komen op dinsdag, van leerjaar 2 op donderdag en de leerlingen 
van het 3e leerjaar zijn op maandag en woensdag op school  
•                     We prioriteren de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 
•                     Op school krijgen de leerlingen een mix van theorie- en praktijklessen 
•                     We bieden ondersteuning voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: zij komen 
dus meer op school, naast hun vaste dagen ook op woensdag en/of vrijdag 
•                     Iedere groep van maximaal 10 leerlingen heeft een vast lokaal  
  
We willen met deze brief niet alleen een indruk geven van onze nieuwe werkwijze en de 
weekindeling, maar ook van de planning de komende weken: 
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.vbgscholen.nl/melanchthon-business-school-bleiswijk-opent-gloednieuw-schoolgebouw/&psig=AOvVaw2VnCnYtX3kAC-mFTjFz-_s&ust=1590589194561000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi7qdHc0ekCFQAAAAAdAAAAABAE


  
Week 23 - di 02/6         fysieke lessen op school en onderwijs op afstand 
Week 24 - ma 08/6       fysieke lessen op school en onderwijs op afstand 
Week 25 - ma 15/6       fysieke lessen op school en onderwijs op afstand 
Week 26 - ma 22/6       fysieke lessen op school en onderwijs op afstand 
Week 27 - ma 29/6       toetsweek leerjaar 1 t/m 3 (beperkt aantal vakken) 
Week 28 - ma 06/7       inhaaldagen leerjaren 1 t/m 3 
Week 29 - ma 13/7       laatste schoolweek, afronden schooljaar, rapport leerjaren 1 t/m 3 
Week 30 – ma 20/7       start zomervakantie 
  

 
Eind van deze week ontvangen alle leerlingen en ouders het aangepaste rooster van hun 
zoon/dochter.  
  
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en kijken er naar uit om onze 
leerlingen weer te verwelkomen.  
  
Bij vragen stellen wij het op prijs als u contact met ons legt. 
  
  
Met hartelijke groet,  
  
Cees de Jong en André Molenaar 
directie Melanchthon Business School 
  
  
  
  
bijlage: protocol leerlingen ‘anderhalve meter onderwijs’ op MBS 
  


