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Bleiswijk, maandag 4 januari 2021, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
 
Vandaag sturen wij u zoals afgesproken onze volgende Corona nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief 
willen we u graag informeren over: 
 

• Stand van zaken Corona op MBS 
• Plan C in werking vanaf 5 januari  
• Studiedag 4 januari 2021 
• Open dagen digitaal 
• MBS blijft open 

 
 
Gelukkig Nieuwjaar 
Allereerst willen we gebruik maken van deze nieuwsbrief 
door u en uw familie namens het gehele team MBS van 
harte een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toe te 
wensen. Met de start van 2021 gaan we een periode van 
vaccineren en sneltesten tegemoet. We hopen samen met u in de loop van het jaar zo snel als 
mogelijk weer stapsgewijs terug te keren in de meer normale gang van zaken. Hoe eerder, hoe 
beter. 
 
Stand van zaken Corona op MBS 
Het team van MBS is niet helemaal ongeschonden door de kerstvakantie gekomen. Vandaag starten 
we met de studiedag, waarin helaas twee collega’s nog ontbreken vanwege corona. De online 
situatie voor de komende weken geeft onze leerlingen van de niet-examenklassen extra 
mogelijkheden om de lessen via Teams bij te wonen, ook al zijn zij bijvoorbeeld thuis in 
quarantaine. Wij hebben wel van een aantal leerlingen bericht gekregen dat zij (en hun ouders) 
opzien tegen de komende twee weken online onderwijs. 
 
Geheel anders is de situatie op de Willibrordschool in Bergschenhoek, waar al voor Kerst 
besmettingen van de ‘Britse variant’ van corona zijn aangetroffen. Tot overmaat van ramp is tevens 
een leerkracht onverwacht overleden in de kerstvakantie. Een relatie met corona is niet gelegd. 
Directie en team MBS leven vanzelfsprekend mee met de collega’s in Bergschenhoek. Ons bestuur 
heeft afgelopen week contact gehad met landelijke organen over deze situatie. VO Raad en RIVM 
geven aan dat onze school gewoon kan starten met plan C zoals voor de kerstvakantie aan u 
doorgegeven. Vanwege de ‘Britse variant’ van corona heeft het kabinet het testbeleid voor kinderen 
tot en met 12 jaar aangescherpt. 
 
Zoals u heeft opgemerkt wil het aantal besmettingen door het coronavirus, ook in onze regio 
ondanks de strengere maatregelen nog niet voldoende zakken. Dit gegeven maakt dat de 
aangekondigde ‘lock down’ van het onderwijs waarschijnlijk zal doorgaan. Voorlopig is aangegeven 
dat deze periode loopt tot 18 januari a.s. Gezien de tegenvallende besmettingscijfers houden wij er 
echter rekening mee dat de ‘lock down’ voor het voortgezet onderwijs langer zal gaan duren. We 
houden u natuurlijk steeds op de hoogte van de ontwikkelingen. Voorlopig kijken wij uit naar de 
eerstvolgende persconferentie van Rutte & de Jonge, die is gepland op 12 januari a.s. 
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Plan C in werking vanaf 5 januari 
Vanaf morgen 5 januari start het onderwijs op MBS volgens plan C. In de nieuwsbrief van 16-12 is de 
betekenis van plan C voor MBS beschreven. In plan C blijven alle examenklassen op school de lessen 
volgen. 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. 
Gelukkig verandert het rooster nauwelijks omdat het rooster van plan C uit het rooster van plan B 
voort komt. Ook als we binnenkort weer terugschakelen naar plan B met lessen op school voor alle 
leerjaren is de overgang naar het nieuwe rooster gering. Het rooster plan C is door de mentor nog 
voor de kerstvakantie aan de leerlingen uitgelegd. 
 
Mentoren vervulden al de belangrijkste rol in de contacten van school met leerlingen en ouders. In 
de komende online periode wordt deze rol cruciaal. Heeft u vragen neem dan svp contact op met de 
mentor van uw zoon/dochter.  
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.  
 
Studiedag 4 januari 2021 
Zoals in de vorige brief ook genoemd vindt vandaag op 4 januari 2021 een studiedag plaats voor het 
gehele personeel. De lessen starten op dinsdag 5 januari. 
 
Open dagen digitaal 
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 op 
aangepaste wijze doorgang kunnen vinden. Op de website van MBS kun u daarover steeds de laatste 
informatie vinden. Neem een kijkje om ook al onze informatieve filmpjes te kunnen bekijken. Van 
harte aanbevolen. 
Ten slotte wordt ook de traditionele scholenmarkt in Lansingerland voor leerlingen van groep 8 en 
hun ouders op digitale wijze georganiseerd. De digitale scholenmarkt is gepland op 28 januari a.s. 
 
MBS blijft open 
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 een goede start toe van 2021. 
 
Hartelijke groeten, en blijf gezond, 
namens het team MBS, 
 
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 


