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Afronden	cursus	
2019-2020			

 

Wat een bijzonder schooljaar. Dit jaar zal 
altijd verbonden blijven met ‘Corona’. Alles 
werd anders. De volledige ‘lockdown’ 
vanaf 16 maart en de gedeeltelijke 
openstelling vanaf 2 juni zijn in ons 
geheugen gegrift. De 2e helft van het 
cursusjaar is anders verlopen dan we ons 
hadden voorgesteld. Samen met ouders 
en leerlingen hebben we het cursusjaar 
afgerond met hulp van elkaar waarvoor 
onze dank.  

Leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3 
ontvangen vandaag hun rapport. We 
hopen dat u tevreden bent met de 
resultaten van uw zoon/dochter. We 
wensen de leerlingen (en u) alvast een 
heel goede vakantie toe en hopen dat we 
een zo normaal mogelijk schooljaar 
tegemoet gaan.  

Scenario’s		20-21		
Landelijk is bekend gemaakt dat de 
middelbare scholen na de zomervakantie 
weer open gaan, uiteraard binnen de 
regels van RIVM. Dit betekent dat de 
anderhalve meter maatregel niet meer 
geldt voor leerlingen onderling, maar nog 
wel voor onze collega’s op school. We 

hebben alle ervaringen van de afgelopen 
periode en de uitkomsten van de enquêtes 
op een rijtje gezet en zijn uitgekomen op 3 
scenario’s voor komend schooljaar.   

In scenario 1 gaan de leerlingen elk dag 
naar school en volgen lessen volgens het 
rooster, zoveel mogelijk binnen hun eigen 
stamlokaal. De docenten wisselen van 
lokaal. Er zijn regels mbt de hygiëne. In 
scenario 2 is er sprake van een ‘lock down’ 
vanwege het opspelen van het 
Coronavirus. De klas wordt in groepen 
verdeeld en steeds heeft één groep op 
school les in hun stamlokaal terwijl de 
klasgenoten thuis via Teams meedoen. 
Het aantal fysieke lessen op school is dan 
lager en is te vergelijken met het aantal 
lessen van de afgelopen periode sinds 2 
juni. In scenario 3 is de school van 
overheidswege gesloten bij een ernstige 
uitbraak van het virus en verlopen alle 
lessen online. Binnen het komend 
schooljaar hebben onze 
examenkandidaten in het 4e leerjaar 
voorrang wanneer dit nodig is. Uiteraard 
houden wij u via berichten en komend jaar 
ook via vlogs op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Laten we hopen dat er nu 
snel een werkend vaccin beschikbaar 
komt. 

Personeel			
Aan het eind van dit cursusjaar nemen we 
afscheid van een aantal collega’s. De 
volgende collega’s gaan naar een andere 
school of hebben een baan buiten het 
onderwijs gevonden: 

Mevr. S. Lindhout (Nederlands), mevr. D. 
Mariën (natuurkunde), dhr. van Veen 
(Duits), dhr. D. Baart (beroeps + mbo 
dier) en dhr. M. Arkoubi (economie). 
Halverwege dit jaar namen we al afscheid 
van mevr. N. van Ommen (beroepsgericht 
Groen) en mevr. S. v.d. Bulk (Beeldende 
Vorming).  

We danken al deze collega’s voor hun 
inzet en betrokkenheid voor MBS en we  
wensen ze alle goeds in hun loopbaan en 
leven. Op de personeelsdag (do. 16 juli) 
nemen we officieel afscheid. Collega’s 
BEDANKT!!! 

Speciaal noemen we het afscheid van 
Joke van Rijt. Zij gaat met pensioen. Vele 
jaren was Joke afdelingshoofd en was 
sinds 1991 werkzaam op MBS/De Kring. 
Zij heeft de geschiedenis van de school 
de laatste 25 jaar volledig meegemaakt 
(o.a fusie Melanchthon, ontstaan De 
Blesewic + Berkroden vanuit De Kring en 
uiteraard de verhuizing naar ons 
prachtige nieuwe schoolgebouw). We zijn 
Joke enorm dankbaar voor haar bijdrage 

aan MBS en wensen haar alle goeds voor 
de toekomst samen met haar man en 

(klein) kinderen.  

Examens		

2019	-	2020		
Wij zijn blij met op-
nieuw uitstekende 

examenresultaten 
voor onze examen-
kandidaten. Zij heb-
ben geschiedenis 
geschreven als 
eerste lichting sinds 

de Tweede Wereldoorlog, waarvoor het 
centraal examen is vervallen ivm COVID 
19. De waarde van het diploma is niet 

minder dan in andere jaren en alle 
leerlingen studeren verder in het mbo. 
Voor alle leerwegen (LWT, BBL, KBL en 
GL) zijn alle leerlingen 100% geslaagd. Wij 
feliciteren leerlingen en ouders/verzorgers 
van harte en zijn enorm trots op de 
kinderen en onze collega’s. Veel succes 
op het MBO!  



 

 

Op donderdag 2 juli jl. was de alternatieve 
‘drive inn diploma uitreiking’ op de 
parkeerplaats bij ‘t Zeeltje. Een gezellige 
en originele afsluiting van een bewogen 
examenjaar voor de 4e jaars leerlingen 
van MBS.  

 

Het	 Groene	 Lyceum	
(HGL) 

Ook dit jaar zijn 
er HGL-
leerlingen ge-
slaagd die hun 
opleiding vervol-

gen bij het Hoger Beroeps Onderwijs. 
Wederom een prachtig resultaat vanuit 
een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. 

 

Lentiz	mbo	Oostland 

 
‘Ons’ mbo ‘Lentiz [ MBO Oostland kent ook 
dit jaar weer een flinke groei. Ruim 20 
studenten halen hun diploma in 
september, terwijl bijna 50 studenten 
starten en daardoor groeien we naar 
ongeveer 100 studenten. In het nieuwe 
schooljaar starten we met een niveau 1-2 
BBL-opleiding hovenier, waardoor het 
aantal opleidingen van mbo Oostland in 
totaal op 10 komt. Op 9 juli jl. is de 
opleiding feestelijk gestart door de 
burgemeester Pieter van der Stadt 
(gemeente Lansingerland) en wethouder 
Margreet van Driel (gemeente 
Zoetermeer).  Door de groei wordt de 
huisvesting te krap. Vanaf september 
worden er 4 tijdelijke lokalen geplaatst op 
de parkeerplaats van onze school. De 
ambitie van ‘Lentiz [ MBO Oostland is 
groot en de verwachting is dat we op weg 
zijn naar een mbo-vestiging over 3 a 4 jaar 

in een apart gebouw in de gemeente 
Lansingerland. 
 
Voor meer informatie: 
https://www.lentiz.nl/mbo-oostland 
 

Start	schooljaar	
2020-2021  

Op donderdag 3 september worden alle 
leerlingen verwacht voor het ophalen van 
het rooster, boeken e.d. De tijden zijn: 

Leerjaar 1: 09.00 - 11.30 uur   

Leerjaar 2: 12.00 - 13.00 uur  

Leerjaar 3: 10.00 uur  

Leerjaar 4: 11.00 uur  

Let op: maandag 30 augustus en dinsdag 
1 + woensdag 2 september zijn nog 
lesvrije dagen voor de leerlingen i.v.m. 3 
studiedagen voor het personeel. 

De iPads voor de 1e jaars en instromers 
worden tijdens de eerste lesweek in 
gebruik genomen.  

De lessen voor de klassen 1, 2, 3 en 4  
starten op vrijdag 4 september, voorlopig 
volgens scenario 1 (zie Scenario’s MBS 
20-21). 

Vakantierooster		

2020	-	2021 
Voor volgend cursusjaar geldt het 
onderstaande vakantierooster. Naast deze 
vakanties hebben de leerlingen een aantal 
(vrije) lesdagen. Op deze dagen zijn de 
leerlingen vrij en is het een werkdag voor 
het team. Deze dagen worden ingevuld 
met studiedagen en 
rapportvergaderingen. M.b.t. de verplichte 
onderwijstijd is rekening gehouden met 
deze lesvrije dagen voor uw zoon/dochter. 
Aan het begin van het cursusjaar worden 
deze dagen bekend gemaakt.  

Vakantieregeling 2020-2021  
 
Herfstvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 
23 oktober 2020 
 
Kerstvakantie: maandag 21 december t/m 
vrijdag 01-01-2021 

 
Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m 
vrijdag 26 februari 2021 
 
Meivakantie:  
Maandag 03 t/m vrijdag 14 mei 2021 
 
2e pinksterdag: maandag 24 mei 2021 
 
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m 
vrijdag 27 augustus 2021 
 

Goede	
zomervakantie 
We brengen de RIVM richtlijn onder de 
aandacht dat bezoek aan zgn. ‘oranje 
landen’ als gevolg heeft dat u 14 dagen in 
quarantaine moet wat gevolgen kan 
hebben voor de start van de lessen op 
school. Zie voor de actuele informatie op 
www.nederlandwereldwijd.nl of   
onderstaande link Namens het team van 
MBS wensen wij u en uw zoon/dochter een 
goede zomervakantie en danken wij u voor 
het in de school en het team gestelde 
vertrouwen. 

Hartelijke groeten,  

Namens alle collega’s, 

André Molenaar en Cees de Jong                                
(directie MBS) 
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