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Bleiswijk, vrijdag 11 december 2020, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
 
Vandaag sturen wij u de volgende coronanieuwsbrief. Wij willen u graag informeren over: 
 

 Stand van zaken corona op MBS 

 Evaluatie plan B  

 Studiedag 4 januari 2021 

 Open dagen 
 
 
Stand van zaken corona op MBS 
Zoals ook aangegeven in de laatste landelijke persconferentie stijgt het aantal besmettingen door 
het coronavirus, ook in onze regio Rijnmond, waar Bleiswijk onder valt. We zien dit beeld ook terug 
in het aantal besmettingen op school, zowel bij collega’s als bij leerlingen. Deze week zijn 7 
collega’s getest op corona. Op dit moment is evenwel geen enkele leerling positief getest, terwijl 
één collega met corona is besmet. Deze week zijn in totaal 59 leerlingen afwezig, van wie er 9 uit 
voorzorg (niet besmet) of door corona-omstandigheden van familieleden thuisblijven.  
Vanaf 12 oktober is het dragen van het mondkapje op onze scholen voor leerlingen en collega’s 
verplicht gesteld. Sinds 1 december is er een landelijke verplichting van toepassing. Complimenten 
voor onze leerlingen, die voor 100 % voor deze maatregel gaan. 
Onze school is gelukkig nog steeds open. Op de laatste persconferentie van 8 december jl. hebben 
we echter te horen gekregen, dat bij stijgende en hoog blijvende besmettingsgraad andere 
maatregelen kunnen worden afgekondigd. Dit kan betekenen dat op de volgende persconferentie op 
22 december ook voor het onderwijs strengere maatregelen worden aangekondigd 
 
Evaluatie ‘plan B tegen corona’ 
Afgelopen week hebben we ons plan geëvalueerd met het leerlingparlement, met de 
ouderklankbordgroep en met ons team. Zeker tegen de achtergrond van de zorgelijke ontwikkeling 
van COVID 19 in de afgelopen weken, zijn wij tevreden met de positieve uitkomsten van deze 
evaluatie. In het kader hieronder is het plan kort samengevat. Dankzij het plan heeft MBS sinds de 
invoering ervan vrijwel geen lesuitval meer gehad, op een enkel eerste of laatste lesuur na.  
 

Met ‘plan B tegen corona’ pakken we als school de regie weer terug en bepalen wij welke lessen 
uitvallen en laten we dit niet van corona afhangen. Kenmerk van het plan is dat wij ons 
basisprogramma kunnen blijven aanbieden. Om dit te realiseren bieden we niet alle lessen meer 
aan en spelen we collega’s vrij die de door corona veroorzaakte gaten in het rooster van het 
basisprogramma steeds opvullen. Plan B voorziet in uniforme weekplanners en (volgens de 
kleuren van een verkeerslicht ingevulde) resultaatoverzichten voor alle leerlingen per vak en per 
week, waardoor  inzicht in de vorderingen is geborgd.  
 
Ons plan B is gebaseerd op 5 piketpalen. We noemen ze nog even:  

 Voldoende kwaliteit van het lesprogramma met voldoende lessen per week 

 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  
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In het gesprek met het leerlingparlement gaven de leerlingen aan dat ze de uitgangspunten van het 
plan B begrijpen. De leerlingen zijn blij dat dankzij het plan de lessen doorgang blijven vinden en 
dat de school open blijft. Wel kwam naar voren dat ze de geschrapte praktijklessen in de 
onderbouw missen, hetgeen natuurlijk zeer begrijpelijk is. 
 
De ouderklankbordgroep met ouders uit de leerjaren 1, 2 en 3 staan positief t.o.v. het plan. Als 
advies gaven zij aan voorlopig op deze voet door te gaan. De klankbordgroep waardeert de 
hoeveelheid en geboden continuïteit van de lessen op MBS. 
 
Met het team is plan B afgelopen donderdagmiddag tegen het licht gehouden. Alle plussen en 
minnen zijn genoteerd. Steeds is met elkaar gekeken of plan B voldoet aan de uitgangspunten. De 
aanbevelingen zoals meer maatwerk bij huiswerkbegeleiding en urenverdeling bij de kernvakken  
worden op dit moment besproken door de werkgroep en de directie. Afgesproken is eind januari 
2021 een volgende evaluatie uit te voeren. Conclusie is dat ons plan B (met eventueel kleine 
bijstellingen) voorlopig wordt gecontinueerd.    
 
Studiedag 4 januari 2021 
Op maandag 4 januari, aansluitend op de kerstvakantie is een studiedag gepland. De leerlingen 
hebben op deze dag geen les. De lessen starten op dinsdag 5 januari.  
 
Open Dagen  
Dit jaar zien onze open dagen door de coronamaatregelen er anders uit. Er is al een digitale 
informatieavond gehouden op 7 december jl. Om voldoende informatie te geven vindt u op onze 
website extra digitale bijdragen. Wij hopen dat het ondanks corona toch mogelijk is om eind januari 
ouders en toekomstige leerlingen te verwelkomen in onze school. Houdt u onze website in de gaten 
 
Zoals gezegd houden wij de datum van 22 december in de gaten met het oog op eventuele 
aanscherping van de coronamaatregelen.  
 
Mocht u vragen hebben dan stellen wij natuurlijk uw reactie op prijs.  
Onze gegevens kunt u vinden op de website van MBS. 
 
Ten slotte wensen wij u en onze leerlingen een ontspannen kerstperiode toe. 
 
Hartelijke groeten, blijf gezond en tot volgend jaar, 
namens het team MBS, 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


