Bleiswijk, woensdag 24 februari 2021,

Geachte ouders en beste leerlingen,
In verband met de persconferentie van 23 februari sturen wij u vandaag onze volgende corona
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over:
•
•
•
•

Betekenis persconferentie 23 februari 2021 voor onderwijs MBS
Plan E: gemiddeld 3 dagen per week naar school
Studiedag 1 maart
Nieuw wachtwoord Melanchthon-account

Betekenis persconferentie 24 februari voor onderwijs MBS
Zoals verwacht heeft het kabinet gisteravond bekend gemaakt dat vanaf volgende week de
middelbare scholen weer open gaan voor alle leerlingen. De leerlingen gaan minimaal 1 dag (en
zoveel meer als mogelijk) per week fysiek naar school. Hiermee biedt het besluit perspectief aan
onze leerlingen, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties.
Volgens het OMT is dit veilig en verantwoord - voor leerlingen én docenten – onder de voorwaarde
dat iedereen in de school 1,5 meter afstand en zich aan de hygiënische maatregelen houdt.
Wij zijn blij dat de leerlingen elkaar weer buiten het scherm op school kunnen ontmoeten en samen
in de klas kunnen leren. We zien dit als een eerste stap op de weg terug naar een normaal
schoolleven. Naast de examenleerlingen en oranje groep leerlingen, komen nu alle leerlingen weer
op school. MBS grijpt de kans om binnen de nieuwe kaders maatwerk te leveren aan met de uitrol
van plan E. In de laatste nieuwsbrief hebben we dit plan al aangekondigd.
Plan E: gemiddeld 3 dagen per week naar school
Vanaf volgende week dinsdag 2 maart werkt MBS met een nieuw rooster volgens plan E. In dit
nieuwe rooster is het mogelijk dat naast de examenleerlingen en de ‘oranje groep’ leerlingen, alle
leerlingen weer fysiek les krijgen in het schoolgebouw. Dit geldt niet voor alle dagen, omdat door
de anderhalve meter maatregel te weinig lesruimte voorhanden is. Gemiddeld gaan de leerlingen in
de niet-examenklassen 3 dagen per week naar school, hebben 1 dag online les en 1 thuiswerkdag.
Voor a.s. zondag ontvangt u in een aparte mail het nieuwe rooster, waarin u kunt nalezen hoe de
week voor uw kind er precies uit ziet. In het rooster wordt gewerkt met:
-

in twee groepen les
De meeste (grote) klassen krijgen gesplitst in twee groepen les door twee collega’s.

-

stamlokaal
Leerlingen volgen de lessen zoveel als mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende de dag om
extra bewegingen in het gebouw te voorkomen.

-

pauze en catering
De aula heeft een nieuwe functie als toetsruimte gekregen. Leerlingen pauzeren in het
lokaal of buiten. De catering blijft ook in plan E in stand. Leerlingen kunnen uitsluitend via
een QR-code vooraf iets bestellen. De mentor licht het systeem met de QR-code nog toe.
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Hygiënische maatregelen
Het aantal besmettingen onder leerlingen en collega’s is de laatste weken erg laag gebleven. Om
ook de komende weken het coronavirus zo min mogelijk kans te geven is het belangrijk om ons aan
de afgesproken hygiënische maatregelen houden.
Dit betekent dat alle gebruikers, naast het handen ontsmetten bij binnenkomst in het gebouw, een
mondkapje dragen als zij zich verplaatsen door het gebouw en op het toilet, elkaar geen handen
geven, niezen in de elleboog, regelmatig hun handen wassen en anderhalve meter afstand in acht
nemen, niet alleen naar de docenten maar ook naar elkaar. In het gebouw zijn –zij het beperktlooproutes aangegeven, die moeten worden opgevolgd.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM/de GGD voor het wel of niet naar school kunnen komen bij
ziekteverschijnselen. Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of
docent positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet
persoon zijn geweest, in thuisquarantaine. Bij een positieve besmetting van een collega of
leerlingen, is er contact met de GGD en volgen we de richtlijnen op.
Wij stellen het op prijs als u deze regels met uw zoon of dochter regelmatig bespreekt én checkt.
Studiedag 1 maart en nieuw wachtwoord Melanchthon-account
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief vermeld vervallen op maandag 1 maart de lessen door een
studiedag voor de collega’s (vestigingsdag).
Op 1 maart wordt ook de retransitie van onze ICT-netwerkinfrastructuur afgerond. Een gevolg van
deze retransitie is dat alle gebruikers, dus ook alle leerlingen, een nieuw wachtwoord krijgen van
hun Melanchthon-account. Dit nieuwe wachtwoord (inclusief instructie) ontvangt u deze week per
brief.
Vragen
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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