
 
 
Bleiswijk, 1 oktober 2020 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen,  
 
Op 27 augustus jl. stuurden wij u onze eerste brief van dit schooljaar. Wij gaven aan dit minimaal 
elke maand te zullen doen. In verband met alle ontwikkelingen rondom Corona voeren we de 
frequentie op en sturen u elke twee weken een update. Wij zijn inmiddels een 4-tal weken 
onderweg in het nieuwe schooljaar en ook bij ons op school zijn de eerste collega’s nu uitgevallen 
en blijven leerlingen ziek thuis.  
 
Een aantal zaken is sinds onze eerste brief nog steeds onveranderd. Wij houden ons aan het beleid 
van het RIVM. Ook de omgangs- en gedragsregels op school over afstand houden en hygiëne zijn 
onveranderd. Wij zien dat verreweg de meeste leerlingen de gebouw-, lokaal- en aularegels 
respecteren.  
Een groeiend aantal leerlingen en collega’s met verdachte verschijnselen heeft zich moeten 
opgeven voor een test. Helaas kregen de eerste leerlingen en ook een aantal collega’s een positieve 
uitslag. De school heeft intensief contact met de GGD-regio’s en bespreekt elke dag de stand van 
zaken.  
Inmiddels is in de meeste gevallen duidelijk wanneer leerlingen en collega’s wel of niet naar school 
en werk mogen. MBS volgt hierbij de beslisboom van de VO Raad en het ministerie van VWS. Bij 
twijfelgevallen beslist de directie. In de eerste bijlage vindt u de beslisboom (beslisschema) 
‘thuisblijven of naar school/werk?’. 
 
Mondkapjes 
Terwijl we deze brief schrijven, krijgen we de eerste berichten binnen over het dragen van 
mondkapjes op middelbare scholen. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u natuurlijk 
direct over deze maatregel en wat dit betekent voor onze school.  
Zoals bekend kunnen onze docenten al mondkapjes dragen in situaties tijdens praktijklessen en in 
andere lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet meer haalbaar is.  
 
Ventilatie  
Er is veel aandacht op dit moment voor de ventilatie in de schoolgebouwen. In de vorige brief 
hebben we gelukkig al kunnen berichten dat de installatie in ons schoolgebouw voldoet aan de 
daarvoor geldende richtlijnen en veilig is. Lokalen en ruimten op school worden gedurende de hele 
dag geventileerd. Wij hebben wel zorgen hoe dat verderop in het jaar zijn uitwerking zal hebben op 
het binnenklimaat. Aircosystemen en losse ventilatiesystemen staan uit. MBS beschikt over een 
nieuw schoolgebouw (2017), dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012. In de tweede bijlage treft u het 
actuele bericht aan over de ventilatie van de schoolgebouwen van Melanchthon. 
 
Planvorming: keuzes maken 
De afgelopen dagen hebben de directeuren van de scholen van Melanchthon samen met de 
algemene directie gereflecteerd op de afgelopen weken en vooruit gekeken op wat er eventueel op 
ons af gaat komen. 
Net na de zomervakantie leek het erop dat we Corona redelijk onder controle hadden. Al snel bleek 
dat het virus ook onze school weer binnenkomt. Ook wij ontkomen niet aan lesuitval. Lesuitval die 
we niet willen! We willen juist ons lesprogramma draaien en achterstanden voorkomen.  
 
Het moment dat we keuzes moeten maken over hoe we ons onderwijs aanbieden komt steeds 
dichterbij. Op allerlei manieren wordt met elkaar onderwijs gegeven aan onze leerlingen met 
behoud van ons lesprogramma. Maar we ontkomen er niet aan dat er een moment komt dat we ons 
volledige lesprogramma los moeten laten en terug moeten naar de kern met een overzichtelijk 



basisprogramma. Met het basisprogramma bedoelen we wat er geven MOET worden in de lessen om 
te voldoen aan de wettelijke eisen en de eindexamenprogramma’s.  
 
Uiteraard mag u van ons verwachten dat onderstaande uitgangspunten meegenomen worden in het 
aanpassen van het programma.  

• de kwaliteit van de lessen is gewaarborgd  

• ook in Coronatijd worden de wettelijke eisen en de eindexamenprogramma’s behaald   

• we hebben zicht op ontwikkeling van de leerlingen en communiceren hierover   

• we hebben zicht op eventuele achterstanden en communiceren hierover met een plan van  
 aanpak 

• we waarborgen de schoolexamens en de centraal examens 

• we monitoren het sociaal welbevinden van leerlingen en personeelsleden 
 
We betrekken collega’s, ouders en leerlingen, MR bij het uitwerken van de uitgangspunten. 
 
We kunnen ons voorstellen dat er, ondanks de genomen maatregelen, nog zorgen zijn. Bespreek 
indien nodig deze zorgen in eerste instantie ook weer met de mentor.  
Wij hebben afgesproken de contacten en gesprekken zoveel als mogelijk telefonisch of per mail te 
laten verlopen. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan staan ondergetekenden voor u klaar.  
Via de website kunt u onze gegevens vinden. 
  
 
Met hartelijke groeten en blijf gezond, 
namens het gehele team MBS, 
 
 
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
 
Bijlage:  (1) beslisschema Corona 
  (2) onderzoek ventilatie gebouwen Melanchthon 
 
 

 


