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Bleiswijk, donderdag 18 februari 2021, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
 
Vandaag sturen wij u onze volgende corona nieuwsbrief. In deze korte nieuwsbrief willen we u graag 
informeren over: 
 

 Start lessen vanaf dinsdag 2 maart a.s. 

 Wijziging wachtwoorden voor alle leerlingen 
 
Start lessen vanaf dinsdag 2 maart a.s. 
Zoals bekend horen we dinsdagavond 23 februari op de persconferentie van premier Rutte en 
minister de Jonge meer over de opening van de middelbare scholen na de voorjaarsvakantie.  
Binnen diverse scenario’s hebben we ons al voorbereid met een volgend plan E. Inmiddels heeft 
onze werkgroep een rooster gemaakt, waar we op dinsdag 2 maart mee kunnen starten.  
Of we inderdaad kunnen starten is op dit moment echter nog niet zeker. Op woensdag 24 februari 
ontvangt u een volgende nieuwsbrief, waarin we u en uw zoon/dochter informeren over de start van 
de lessen op dinsdag 2 maart. Het lesrooster zelf volgt dan later in deze week.  
Om het lesrooster te kunnen ontvangen is het van groot belang dat uw zoon/dochter zijn/haar 
wachtwoord heeft gewijzigd. 
 
Wijziging wachtwoorden alle leerlingen 
Door werkzaamheden aan onze ICT-omgeving in de voorjaarsvakantie worden de wachtwoorden van 
alle leerlingen gereset. Het nieuwe wachtwoord heeft de leerling nodig om in te kunnen loggen op 
het schoolnetwerk, E-mail, OneDrive, Student en It’s Learning.  
Dit nieuwe wachtwoord wordt tijdens de voorjaarsvakantie via de post aan het huisadres van de 
leerling verstuurd. Naar verwachting wordt het nieuwe wachtwoord uiterlijk dinsdag 23 februari 
2021 bezorgd. Bewaar deze brief met het nieuwe wachtwoord svp goed.  
 
Tijdens de voorjaarsvakantie vervalt het oude wachtwoord. Zodra dit is gebeurd, moet de leerling 
het nieuwe wachtwoord gaan gebruiken voor alle schooltoepassingen behalve Learnbeat. Omdat nu 
nog niet bekend is wanneer het nieuwe wachtwoord precies ingaat, versturen wij tijdens de 
voorjaarsvakantie nog een e-mailbericht aan ouders/verzorgers en leerlingen, met daarin de datum 
waarop het nieuwe wachtwoord gebruikt moet gaan worden. In dat e-mailbericht geven wij  
verdere informatie over de stappen. die de leerling moet uitvoeren.  
Zodra het oude (huidige)  wachtwoord is vervallen, ontvangen de leerlingen geen e-mail meer, 
totdat zij inloggen met het nieuwe wachtwoord. Hierdoor bestaat de kans dat zij na de 
voorjaarsvakantie niet direct kunnen meedraaien in hun lessen. Zeker in deze coronatijd is dat 
ongewenst. Om deze reden betrekken wij de ouders/verzorgers bij deze overgang, zodat deze 
soepel zal verlopen.  
 
Mocht u vragen hebben dan stellen wij natuurlijk uw reactie op prijs.  
Onze gegevens kunt u vinden op de website van MBS.  
 
Hartelijke groeten, blijf gezond en een fijne voorjaarsvakantie,  
namens het team MBS,  
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
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