
 

	

	
 
Bleiswijk, woensdag 16 december 2020, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
 
Afgelopen vrijdag stuurden wij u onze laatste nieuwsbrief over corona.  
In deze brief informeren wij u over het besluit van het kabinet dat vanaf vandaag de scholen ‘dicht’ 
gaan tot maandag 18 januari en de betekenis daarvan voor onze school.   
 
De examenklassen worden ontzien in het besluit, evenals de ‘oranje groep’ leerlingen, die extra 
ondersteuning krijgen in kleinere groepen om hun achterstanden weg te werken. Voor onze school 
betekent dit dat alle examenklassen in de aangekondigde periode fysiek lessen blijven volgen op 
school. Dit betreft dus niet alleen de leerlingen van de 4e klassen vmbo, maar ook de leerlingen van 
de 3e en 4e klas HGL. 
Alle leerlingen van het 1e, 2e en 3e leerjaar vmbo krijgen online lessen. Hiervoor is plan C 
ontwikkeld. 
 
Rooster plan C 
Onze ‘werkgroep plan B’ heeft zich voorbereid op deze stap en vanuit plan B het volgende plan C 
opgesteld. Het rooster van plan C is nagenoeg hetzelfde als het rooster van plan B. Er vinden dus 
geen grote overschakelingen plaats. Op deze wijze bieden we continuïteit in onze aanpak, ook als 
we na de komende online periode weer terugschakelen naar de fysieke lessen op school. Het rooster 
plan C is gereed en wordt vandaag door de mentor aan de leerlingen uitgelegd. 
 
De belangrijkste verschillen met plan B zijn dat plan C voorziet in extra begeleiding tijdens de 
online lessen en een extra mentormoment ter ondersteuning van het maken van huiswerk. Alle 
mentoren van de niet-examenklassen krijgen in plan C structurele ondersteuning door een vaste 
collega. De extra lessen van het Inhaal- en OndersteuningsProgramma (IOP) worden digitaal 
gegeven. Ten slotte worden ook de praktijklessen in de onderbouw digitaal gegeven in plan C.  
 
Laatste week 2020 
Tijdens deze laatste week bereiden de collega’s zich voor op de online periode in januari. Alle 
weekplanners voor de online periode worden ingevuld. Op woensdag 16-12 werken de leerlingen aan 
opdrachten en op donderdag 17-12 vinden eindgesprekken plaats, waarbij de behaalde resultaten 
voor elke leerling worden besproken. De kerstactiviteiten die waren gepland op vrijdag 18-12 
vervallen. 
 
Mentoren en weekplanners 
Mentoren vervulden al de belangrijkste rol in de contacten van school met leerlingen en ouders. In 
de komende online periode wordt deze rol cruciaal. Zoals aangekondigd nemen de mentoren 
vandaag en morgen contact op met hun leerlingen.  
In de weekplanners (onderdeel van de MBS-website) is voor u en de leerlingen te lezen wat op het 
programma staat en waar ze het huiswerk moeten inleveren.  
 
Open dagen 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de digitale informatieavond waar ruim 150 ouders en 
leerlingen aan hebben meegedaan. Inmiddels hebben we een tweede digitale informatieavond 
gepland op 27 januari a.s. Het is nog maar de vraag of de traditionele fysieke open avonden op 22 
januari en 4 februari doorgang kunnen krijgen. Op de website zijn om die reden tal van filmpjes 
over MBS toegevoegd. 



 

Studiedag 4 januari 2021 
Zoals in de vorige brief ook genoemd vindt op maandag 4 januari 2020 een studiedag plaats voor het 
gehele personeel. De lessen starten op dinsdag 5 januari. 
 
Brief voor de online periode 4-18 januari 2021 
Ten slotte kunt u op maandagochtend 4 januari de volgende nieuwsbrief tegemoet zien. In deze 
brief staat vermeld op welke wijze de eerste twee schoolweken zijn georganiseerd en welke 
afspraken daarbij gelden. De school blijft open en is bereikbaar ook in de komende ‘lock down’ 
periode. Vanzelfsprekend wordt de bezetting door het personeel teruggebracht. 
 
We hopen dat de afgekondigde ‘lock down’ voldoende resultaten zal opleveren en dat we spoedig 
daarna weer stappen kunnen zetten richting het normale schoolleven. 
 
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 nog steeds een ontspannen kerstperiode toe en alle 
goeds in een gezond nieuwjaar! 
 
Hartelijke groeten,  
namens het team MBS, 
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 


