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Bleiswijk, donderdag 1 april 2021, 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen,  
 
Vandaag sturen wij u onze corona nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren 
over: 
 

• Corona op MBS / nog even volhouden met hygiënische maatregelen 

• Plan F: gemiddeld 3 dagen per week naar school 

• Vragenlijst Vensters voor Verantwoording  
 
Corona op MBS / nog even volhouden met hygiënische maatregelen 
We zijn erg blij dat nog steeds het aantal besmettingen onder onze leerlingen en collega’s laag 
blijft. Na de kerstvakantie zijn er geen collega’s en slechts 3 leerlingen positief getest.  
 
Gelukkig neemt sinds vandaag het aantal gevaccineerde collega’s toe. Om ook de komende weken 
het coronavirus zo min mogelijk kans te geven, is het belangrijk dat we ons aan de afgesproken 
hygiënische maatregelen blijven 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 beperkt - 
looproutes 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. Fijn al u deze regels met uw 
zoon of dochter regelmatig bespreekt én ook checkt.  
 
Plan F: kleine wijzigingen binnen plan E 
Vanaf volgende week dinsdag 6 april start plan F met een klein aantal wijzigingen ten opzichte van  
plan E. Deze hebben deels te maken met de evaluatie van plan E en met de voorbereiding van klas 4 
op de examenperiode. Het basisrooster voor alle leerlingen is nog steeds het rooster waar we na de 
herfstvakantie mee zijn gestart. Gemiddeld gaan de leerlingen in de niet-examenklassen 3 dagen 
per week naar school, hebben 1 dag online les en 1 thuiswerkdag. Let op: dit verschilt per klas. 
  
De belangrijkste wijzigingen in plan F zijn: 
 

• Alle onderbouwklassen krijgen 2 uur beeldende vorming. 

• Kleine wijzigingen in de roosters van klas 4 i.v.m. de proefexamens en het schoolexamen 
Groen in april en de centrale examens in mei. Dit houdt in dat deze klassen de komende 4 
weken met een weekrooster gaan werken. Via de mentoren is dit reeds gecommuniceerd. 

• Door bij enkele klassen een of twee lessen minder te geven, worden docenten ingezet voor 
ondersteuning bij ‘gesplitste klassen’ of voor extra huiswerkbegeleiding.  
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De aula is nog steeds gereserveerd als toets- en instructieruimte voor grote(re) groepen. De aula 
wordt niet gebruikt als pauzeruimte. Leerlingen pauzeren in de lokalen of buiten op het plein. We 
zijn blij dat we de cateringservice (bestellingen via de QR-code) nog steeds in stand kunnen houden.  

 
Vragenlijst Vensters voor Verantwoording  
Op dinsdag 6 april ontvangt u een brief met het verzoek een (korte) vragenlijst (digitaal) in te 
vullen. Het betreft de vragenlijst die alle scholen voor voortgezet onderwijs jaarlijks afnemen aan 
ouders en leerlingen. Afgelopen cursusjaar is i.v.m. corona deze vragenlijst niet afgenomen. De 
vragen kunnen ingevuld worden vanaf dinsdag 6 t/m vrijdag 9 april. Leerlingen vullen komende 
week een vragenlijst in op school. Alvast dank voor de medewerking.  
 
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 goede paasdagen toegewenst, 
namens het team MBS, 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
 
 
 
 
 


