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Betreft: ’plan B tegen Corona’  
 
Bleiswijk, woensdag 14 oktober 2020 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
Bij dezen ontvangt u onze derde Corona nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief hadden we 
aangegeven u voortaan tweewekelijks op de hoogte te houden van de effecten en maatregelen van 
het virus op onze school. Dat is geen overbodige luxe gebleken, want de ontwikkelingen rondom 
Corona volgen elkaar in rap tempo op. Nog maar afgelopen maandag bijvoorbeeld is voor iedereen 
op school het mondkapje verplicht gesteld.  
 
Allereerst hopen wij dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren. Op dit moment bevinden we 
ons in de laatste week voor de herfstvakantie (week 43) en sluiten we de eerste periode van het 
schooljaar 2020-2021 af.  
 
Als we terugkijken op de afgelopen weken, zien we de besmettingen door het virus in onze regio 
sterk toenemen. Wat we in de samenleving zien, zien we natuurlijk ook op onze school: meer 
collega’s en leerlingen, die worden getest en bij een positieve uitslag in quarantaine gaan. Het gaat 
overduidelijk niet goed in de strijd tegen het coronavirus. De laatste persconferentie op 13 oktober 
was daar duidelijk over. De regering had ook geen andere keuze dan stevige maatregelen te nemen, 
die de samenleving (weer) sterk zullen veranderen. Wat we ook op de persconferentie hebben 
gehoord is dat de middelbare scholen voorlopig open blijven en daar zijn wij, naar wij aannemen 
ook u en vooral onze leerlingen heel blij mee. Tijdens het gesprek vorige week met het 
leerlingparlement hebben onze leerlingen dat nog eens bevestigd. Als MBS willen wij er alles aan 
doen om een ‘lock down’ van onze school te voorkomen. 
  
Wij zien echter dat het virus onze school sinds midden september weer in toenemende mate 
binnendringt en lesuitval veroorzaakt. Sinds een aantal weken hebben we door de lange wachttijden 
op testen, testuitslagen en quarantaine te maken met 5-10 % lesuitval van onze collega’s. Lesuitval 
die we niet willen! We willen juist ons lesprogramma draaien en achterstanden voorkomen.  
 
Natuurlijk zien we toe op het naleven van de (standaard) hygiëne maatregelen op school, maar dat 
is niet genoeg om het virus te keren. We zien dat het virus de school binnenkomt, ‘gaten in ons 
rooster slaat’, waardoor willekeurig lessen uitvallen. Als tegenactie hebben wij als team nagedacht 
op welke wijze wij de school op een goede wijze open kunnen houden én naar behoren kunnen 
laten functioneren. Belangrijk is voor MBS de vraag hoe wij de regie weer meer in eigen hand 
kunnen nemen en een organisatie kunnen neerzetten die meer bestand is en blijft tegen het virus. 
Als er dan lessen moeten uitvallen, dan willen we zelf bepalen welke lessen dat zijn. Hierdoor 
kunnen wij de kwaliteit van het lesprogramma zo hoog mogelijk houden. 
Alle bruikbare ideeën over een weerbare schoolorganisatie zijn nu uitgekristalliseerd en omgezet in 

maatregelen die tezamen ons ‘plan B tegen Corona’ vormen. In de nieuwsbrief van 1 oktober jl. 
hebben wij dit moment al aangekondigd en het is nu tijd voor ons plan! 
 
Plan B tegen Corona 
Niet alleen MBS heeft een plan B gemaakt, alle 8 scholen van Melanchthon zijn er mee bezig. De 
directies van de scholen hebben met elkaar 5 piketpalen benoemd waaraan alle plannen moeten 
voldoen. Op die wijze kunnen wij ons blijven verantwoorden naar de leerlingen, naar u, naar de 

inspectie, ons bestuur en naar onze collega’s.  
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De volgende piketpalen zijn meegenomen en ingevuld in ons ‘plan B tegen Corona’: 

• Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 

• Zicht op ontwikkeling en op eventuele achterstanden  

• Inlopen en voorkomen van achterstanden 

• Waarborgen van school- en centraal examen 

• Zorgen voor sociaal welbevinden van leerlingen en collega’s  
 
Bij het opstellen van ons plan B is onze ouderklankbordgroep en ook onze MR-vertegenwoordiger 
betrokken. 
 
Concreet betekent dit dat wij door de gemiddeld 5-10 % wekelijkse lesuitval niet alle lessen kunnen 
blijven aanbieden en dat we kiezen voor de kern met een basisprogramma. Dit basisprogramma, 
voldoet aan de wettelijke eisen, aan de eindexamenprogramma’s en bij het maken van keuzes zijn 
steeds alle voorwaarden ingevuld die door de piketpalen worden genoemd. Door niet meer alle 
lessen aan te bieden spelen wij collega’s vrij, die de ‘gaten in het rooster’ door lesuitval helpen 
opvullen en er mede voor zorgen dat de kernlessen steeds door kunnen blijven gaan. We hebben de 
werkzaamheden van het basisprogramma onder de collega’s evenredig kunnen verdelen. Het 
basisprogramma biedt steeds voldoende kwaliteit, kwantiteit en ook afwisseling voor de leerlingen. 
We hebben er voor gekozen alle lessen in de examenklas steeds op school te laten doorgaan. Dit is 
mogelijk door iets minder lessen fysiek aan te bieden in de leerjaren 1, 2 en voor een deel in 
leerjaar 3. Dit wordt gecompenseerd met een wekelijkse thuiswerkdag voor deze leerlingen, die ook 
op school al wordt voorbereid. Daarnaast organiseren we het schoolwerk via eenduidige 
overzichtelijke weekplanners, die voldoende houvast geven aan de leerlingen en inzicht geven aan 
ouders. Een helder monitoringsysteem geeft steeds overzicht waar de leerling is met zijn lesstof en 
toont eventuele achterstanden direct en op heldere wijze aan. Plan B gebruikt de vrije ruimte 
tevens voor verplichte huiswerkuren op school voor elke klas. Plan B maakt ook de begeleiding van 
kwetsbare leerlingen mogelijk. In de bovenbouw bieden we stage aan, zo lang bedrijven daartoe 
bereid zijn in de crisis. Wij realiseren ons dat MBS een leefgemeenschap is en dat leerlingen elkaar 
willen ontmoeten. Om die reden blijven pauzes onderdeel van het rooster. Tenslotte hebben we 
erop gelet dat het programma voor elke klas voldoende afwisseling biedt en een balans tussen 
theorie en praktijk invult. 
 
In het schema hieronder is op hoofdlijnen aangegeven waar het plan B op neerkomt. Het schema 

omvat het aantal dagen per week en het aantal lessen op school. Per klas staan tevens de 
thuiswerkdagen vermeld met het aantal lessen (40 minuten). U ziet dat het is gelukt een rooster 
zonder uitval voor tenminste 4 dagen op school voor elke klas te realiseren. Naar verwachting 
kunnen we het hiermee als MBS een tijd volhouden.  
 

 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

 B/K/G/HGL B/K/G HGL B K G HGL B/K/G HGL 

Lessen op school 22-24 22-24 29 27 28 28 34 31-33 31 

Thuiswerken (*) 10 10 10 8 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t. 

Aantal dagen op 
school  

4 4 4 4 4 5 5   4 (B/K) 
5 (G) (**) 

4 (**) 

 
(*) Thuiswerkdag (TWD)  leerlingen werken zelfstandig thuis op maandag: 1D, 2B, 2F, 3B, 3D 
                                                                                          op dinsdag: 1B, 1C, 4C + 4D (stagedag) 
                                                                                          op woensdag: 1E, 1G, 2D, 2E 
                                                                                          op donderdag: 1F, 2C, 3C, 4A + 4B (stagedag) 
                                                                                           op vrijdag: 1A, 2A, 3A, 4F (stagedag)  
 
(**) 4 dagen op school en een stagedag: 4B/4K/4HGL en 5 dagen op school: 4GL  
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Rooster plan B vanaf dinsdag 27 oktober a.s. 
Het nieuwe rooster voor plan B is klaar en wordt ingevoerd vanaf 27 oktober a.s.  
De opzet verschilt sterk met het huidige rooster. In verband met de voorbereiding door de collega’s 
worden er op maandag 26 oktober nog geen lessen gegeven. De school start dus op dinsdag 27 
oktober na de vakantie.  
 
Het nieuwe rooster wordt op vrijdag 16 oktober uitgedeeld aan alle 4e klassen, 3E en 3F. Zij starten 
ook direct met de lessen op dinsdag 27 oktober. 
 
Vanwege de andere opzet van het rooster krijgen de leerlingen van alle andere klassen tekst en 
uitleg op dinsdag 27 oktober door de mentor volgens onderstaande tijden. 
 

Leerjaar 1 dinsdag 13.30 – 15.00 uur 
Leerjaar 2 dinsdag 11.30 – 13.00 uur 
Leerjaar 3 dinsdag 14.15 – 15.15 uur (behalve 3E en 3F) 

 
Onze leerlingen zijn zeer gebaat bij het open houden van onze school. Dat maken wij mogelijk met 
het plan. Ons ‘plan B tegen Corona’ maakt MBS beter bestand tegen de omstandigheden van de 
coronacrisis. Het basisprogramma realiseert onderwijskwaliteit voor alle klassen. Wij vertrouwen er 
dan ook op met deze opzet een duurzaam antwoord te geven op Corona en de leerlingen weer 
uitzicht te bieden op continuïteit, een kwalitatief goede en -weliswaar aangepaste maar- 
aantrekkelijke schooltijd.    
 
Mocht u vragen hebben dan stellen wij natuurlijk uw reactie op prijs.  
Onze gegevens kunt u vinden op de website van MBS. 
 
Tenslotte wensen wij u en onze leerlingen -voor zover de omstandigheden dat toelaten- een mooie 
en ontspannen herfstvakantie toe. 
 
 
Hartelijke groeten, en blijf gezond, 
namens het team MBS, 
 
 

Cees de Jong en André Molenaar, directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


