
 
    

Melanchthon Business nieuws (september 2020) 
 

Startbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School 
     

Start cursus 2020-2021  
Wij zijn blij dat (voor zover we weten) alle leerlingen en personeelsleden weer 
heelhuids zijn teruggekeerd van de zomervakantie. Geen vanzelfsprekendheid in deze 
Coronatijd. 
 
Voor de vakantie hadden we gehoopt iets meer uitzicht te hebben omtrent het verloop 
van COVID 19. Landelijk is bepaald dat de scholen weer open gaan. Het blijft echter nog 
onzeker hoe het schooljaar gaat verlopen. We spreken met u af dat we minimaal 
maandelijks (of zoveel als nodig is) u een update sturen over alle maatregelen en 
eventuele wijzigingen.  
Belangrijk is te weten dat onze gebouwen voldoen aan alle veiligheidseisen, die de 
overheid stelt. Ons beluchtingssysteem is getest in de vakantie en is volledig in orde.  
  
We starten het nieuwe schooljaar met ruim 600 leerlingen/studenten (537 vmbo-
leerlingen en bijna 100 mbo-studenten) en ca. 65 personeelsleden. Via deze brief 
ontvangt u de startinformatie over het nieuwe schooljaar. Onder Agenda staat vermeld 
wanneer de leerlingen per klas en leerjaar weer op school komen deze week. 
 
Dit schooljaar telt MBS in totaal 25 klassen en MBO Oostland 5 klassen, die les krijgen in 
ons nieuwe, moderne gebouw aan de Wilgenlei. Om de groei van het aantal mbo-
studenten op te vangen is in de vakantie een tijdelijke huisvesting met 4 extra lokalen 
geplaatst op de parkeerplaats van de school. Hiermee is de capaciteit weer op orde. 
 
MBS en Corona  
U heeft vorige week via een aparte brief met informatie ontvangen rondom het 
Coronavirus. Wij vragen u deze brief aandachtig te lezen. Speciale aandacht gaat uit 
naar de afgelopen vakantieperiode. Is uw zoon of dochter naar een ‘oranje’ of ‘rood’ 
gebied geweest, dan vragen we u met klem om hem of haar 10 dagen in quarantaine te 
houden. Dit heeft geen gevolgen wat betreft de leerplicht. U kunt in overleg met de 
mentor afspreken op welke manier het schoolwerk bijgehouden kan worden. Ook willen 
we hier nogmaals benadrukken dat leerlingen met (milde) klachten thuis moeten 
blijven.  
 

Personeel   
M.i.v. dit cursusjaar verwelkomen we de volgende collega’s: 
 
Dhr. B. Bossché, ICT/economie 
Dhr. M. van der Burch, MBO agro       
Dhr. R. Burggraaf, Nask (natuurkunde) 
Mevr. D. Flink, Groen, D&P, MBO Dier  
Dhr. H. Faro, Nask (natuurkunde) 
Mevr. D. Hoogenboezem, Nederlands 
Dhr. J. Schouten, Techniek en Groen 



Mevr. K. Vasse, Groen, D&P, MBO Dier 
Mevr. D. Verschoor, Groen, D&P, MBO Dier 
Mevr. A. van Wijngaarden, Groen, D&P, MBO Dier 
 
We zijn blij met deze nieuwe collega’s en wensen hen veel succes en plezier in het 
komend schooljaar. 
 

Website MBS   
Voor veel praktische zaken verwijzen we graag naar onze site: 
www.melanchthon.nl/mbs 
U vindt daar o.a. informatie over: 
 

• Schooltijden 

• Contactgegevens school, mentoren, afdelingshoofden en directie 

• Activiteiten MBS (agenda 2020-2021) 

• Rapporten 

• Vakantierooster en lesvrije dagen  

• Verzuim en te laat komen 

• Financiën 

• Kluisjes 

• Belangrijke data (agenda 2020-2021) 
 

Informatieavonden en excursies 
Normaal gesproken ontvangen wij de ouders van alle leerlingen in het begin van het 
cursusjaar voor een kennismakingsavond op school. U krijgt dan algemene informatie 
over het leerjaar waar uw zoon of dochter in zit en maakt kennis met de mentor. 
Vanwege het Coronavirus moeten we dit jaar voor een andere werkwijze kiezen. U 
ontvangt daar binnenkort meer informatie over.  
 
De wendagen en excursies hebben wij moeten afgelasten. We houden u via onze 
nieuwsbrieven steeds op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

 
(Kostbaarheden) verzekering 
Uw kind neemt regelmatig (waardevolle) spullen mee naar school, wat een aantal 
risico’s met zich meebrengt. Eén van de risico’s is materiële schade aan kleding en 
andere eigendommen van uw kind. Zoals u waarschijnlijk weet, is school hiervoor niet 
verzekerd. Soms krijgen we de vraag of deze risico’s te verzekeren zijn. Via ons bestuur 
(CVO) kunnen wij u een passende verzekering aanbieden. U kunt alle informatie (zoals 
kosten, dekking, eigen risico, polisvoorwaarden) vinden op de website onder 
schooldocumenten of via de volgende link:  
https://www.melanchthon.nl/mbs/schooldocumenten/.  
Wellicht kunt u ook bij uw eigen verzekeringsmaatschappij deze verzekering afsluiten. 
De verzekering wordt rechtstreeks door ouders afgesloten en dus niet via school. De 
school is geen ‘tussenpersoon’.  
 

Ouderbijdrage 2020–2021 
Zoals bekend ontvangt u in september de informatie en het verzoek tot betaling van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt digitaal geïnd. U ontvangt binnenkort van ons een 
e-mail met daarin de inloggegevens, waarmee u via het programma ‘Wis Collect’ de 
ouderbijdrage voor uw zoon of dochter kunt bekijken en voldoen.  

http://www.melanchthon.nl/mbs
https://www.melanchthon.nl/mbs/schooldocumenten/


 

 
Mentor is aanspreekpunt  
De mentor van uw zoon/dochter is eerste aanspreekpunt voor schoolse zaken. Vooral in 
deze Coronatijden met maatregelen, die steeds kunnen wijzigen is het belangrijk stevig 
contact te houden met elkaar. Aarzelt u niet vragen te stellen aan de mentor. Zijn/haar 
emailadres staat op de site (link: https://www.melanchthon.nl/mbs/mentorenlijst/). 
 
Onze school heeft drie teams, die elk worden aangestuurd door een eigen 
afdelingshoofd:  
 

• Team onderbouw:        Caro Heetland 

• Team bovenbouw:        Marianne van Eck 

• Team Groen en Dienstverlening & Producten + mbo:  Jaco Speksnijder 
 

Agenda 
31 augustus: start schooljaar MBS – studiedag personeel 
1 september: studiedag personeel 
2 september: studiedag personeel    
3 september: ophalen rooster en boeken 
                      klas 1: 09.00 - 11.30 uur 
                      klas 2: 12.00 - 13.00 uur 
                      klas 3: 10.00 – 11.00 uur 
                      klas 4: 11.00 – 12.00 uur    
4 september: start lessen MBS volgens rooster  
7 september: start lessen MBO Oostland 
 
Zie voor de actuele agenda: http://www.melanchthon.nl/mbs/agenda/ 
 

Verzoek 
Namens de administratie vragen wij u om eventuele adreswijzigingen of wijzigingen van 
uw mailadres of telefoonnummer altijd direct door te geven (mbs@melanchthon.nl). 
Alvast hartelijk dank. 

 

Ten slotte  
Het team kijkt uit naar de leerlingen en studenten en staat in de startblokken.  
Het komend jaar zal ongetwijfeld een bijzonder schooljaar worden, waarin we er alles 
aan zullen doen het Coronavirus de baas te worden en te blijven. U kunt op ons rekenen. 
We wensen u en uw zoon/dochter een goed schooljaar toe.  
 
Met hartelijke groet, 
namens het team MBS,                             
 
André Molenaar en Cees de Jong, directie  

https://www.melanchthon.nl/mbs/mentorenlijst/
http://www.melanchthon.nl/mbs/agenda/
mailto:mbs@melanchthon.nl

