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Bleiswijk, vrijdag 15 januari 2021, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
  
Vandaag sturen wij u onze volgende Corona nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we u graag 
informeren over: 
 

 Uitbraakonderzoek ‘Britse variant’ coronavirus in de gemeente Lansingerland 

 Lockdown (tenminste) 3 weken verlengd & anderhalve meter onderwijs 

 Stand van zaken corona op MBS 

 Signaleringssysteem eventuele achterstanden 

 Open dagen (digitaal) 

 Absentie melden in coronatijd 
 
Uitbraakonderzoek gemeente Lansingerland 
Aan het begin van deze week is door de burgemeester van Lansingerland het grootschalige 
onderzoek in zijn gemeente naar de uitbraak van de ‘Britse variant’ van het coronavirus 
aangekondigd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GGD Rijnmond samen met Erasmus MC.  
Na een week hoopt men over de eerste resultaten te beschikken en al wat meer zicht te hebben op 
de verspreiding van deze besmettelijke ‘Britse variant’ en welke rol kinderen daarbij spelen. Over 
twee weken wordt een meer definitief rapport verwacht. 
Vanuit onze school steunen wij de oproep van de burgemeester en willen wij u vragen mee te doen 
aan dit onderzoek in de verwachting dat de resultaten meer inzicht zullen geven in deze nieuwe 
variant van het virus en daarmee in de bestrijdingsmogelijkheden. De gezondheid van de leerlingen 
en de medewerkers van MBS (ook degenen die niet in Lansingerland wonen) is ons erg veel waard. 
 
Lockdown (tenminste) 3 weken verlengd & anderhalve meter onderwijs 
Afgelopen dinsdag is door het kabinet besloten dat de lockdown (tenminste) 3 weken is verlengd tot 
en met 9 februari. Ook is in deze persconferentie aangekondigd dat het ‘anderhalve meter 
onderwijs’ weer wordt ingevoerd in het voortgezet onderwijs voor de leerlingen, die fysiek de 
lessen op school volgen. We begrijpen het besluit, maar realiseren ons dat er veel in korte tijd 
wordt gevraagd van de leerlingen, ouders en onze collega’s.  
 
Direct na de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we woensdagmorgen vroeg het 
schoolgebouw ingericht op anderhalve meter onderwijs. De kleine groep leerlingen, die nog op 
school komt, krijgt instructie op één van de pleinen (of aula). Daarna hebben de leerlingen les 
hebben in de lokalen die ingericht zijn op anderhalve meter onderwijs. Vooral voor de docenten die 
deze examenklassen lesgeven, betekent een fikse omschakeling, omdat ze na de instructie in de 
aula of pleinen de klassen in groepen lesgeven. In de lokalen is nu nog plaats voor maximaal 12 
leerlingen. Omdat maar een beperkte groep leerlingen op school komt, hebben we nu gelukkig nog 
voor iedereen een plek. We hebben de kantinefunctie in stand kunnen houden, dat wil zeggen dat 
broodjes en dergelijke kunnen worden besteld per klas. De leerlingen waarderen de aanpak, komen 
graag naar school en zijn gebaat bij de lessen. Wij hebben veel waardering voor onze collega’s die 
ook deze draad weer hebben opgepakt. 
 
Stand van zaken corona op MBS  
De afgelopen week zijn gelukkig beide positief besmette collega’s weer aan de slag gegaan. Het 
aantal leerlingen dat positief is getest blijft laag; deze week betrof het 1 leerling die in de online 
situatie al thuis de lessen volgde.  
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Daarnaast hebben zich 6 leerlingen gemeld, die moeten thuisblijven door de coronamaatregelen.  
We hebben als school wekelijks contact met de GGD m.b.t. corona. 
 
Signalering eventuele achterstanden   
Naar aanleiding van de eerste lockdown en de opgedane ervaringen hebben we een 
signaleringssysteem ingesteld, waarin we eventuele achterstanden van leerlingen in één oogopslag 
kunnen zien. In de praktijk bleek dit echter onevenredig extra werk op te leveren. Daarom is er 
een aanpassing bedacht die minstens zo effectief is en veel meer aansluit bij de normale werkwijze 
van de docenten. Bijkomend voordeel is dat deze werkwijze ook inzichtelijk is voor ouders en 
leerlingen, hetgeen de transparantie ten goede komt.  
 
De vakleerkracht gaat als volgt te werk: 

 de vakdocent maakt in SOM kolommen aan voor het huiswerk 

 de vakdocent gebruikt de afkorting PO (Praktische Opdracht) en hanteert vervolgens het  
 OVG-systeem (Onvoldoende, Voldoende, Goed) 
 
Wanneer er sprake lijkt te zijn van achterstanden komt eerst de vakdocent in actie. Bij geen 
verbetering of opstapeling van diverse vakken neemt de mentor dit over door telefonisch contact te 
zoeken met ouders. Als laatste is het afdelingshoofd aan zet. Deze kan bepalen of een leerling 
bijvoorbeeld extra naar school moet komen om zaken in te halen of de leerling te plaatsen in een 
oranje groep. 
 
Open dagen (digitaal) 
Zoals u zult begrijpen, zijn al onze open dagen digitaal. Er is erg veel belangstelling voor onze 
digitale voorlichtingsavond op 27 januari. Op 28 januari zijn we aanwezig op de digitale 
scholenmarkt, waar ruim 30 scholen zich presenteren. Zie voor meer info: 
https://www.dedigitalescholenmarkt.nl/regio-blauw-lansingerland-lekstreek/  
 
Het is nog steeds de vraag of de traditionele fysieke open avonden na de lock down nog door kunnen 
gaan. Via onze site is de actuele situatie terug te vinden.  
 
Absentie melden in coronatijd 
Voor de goede orde wijzen we u erop, dat leerlingen altijd gewoon op tijd in de (digitale) les 
aanwezig moeten zijn, met de camera aan. Mocht uw kind om een bepaalde reden (denk aan 
tandartsbezoek, problemen met de wifi of door ziekte) niet aanwezig kunnen zijn, dan vragen we u 
om dit net als anders door te geven aan de administratie. Alvast bedankt! 
 
MBS blijft open 
De school blijft open en is bereikbaar ook in de ‘lockdown’ periode. De bezetting door het 
personeel teruggebracht. 
 
We hopen dat de afgekondigde ‘lockdown’ 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. 
 
Hartelijke groeten en blijf gezond, 
namens het team MBS, 
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
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