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Bleiswijk, donderdag 27 mei 2021, 
 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
 
  
Vandaag sturen wij u onze volgende corona nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we u graag 
informeren over: 
 

• Besluit openstelling middelbaar onderwijs 

• Zelftesten 

• Rooster vanaf 31 mei a.s.  

• Corona op MBS 
 
Besluit openstelling voortgezet onderwijs 
Net voor Pinksteren heeft demissionair minister Arie Slob aangekondigd dat vanaf komende week de 
middelbare scholen weer open gaan, vanaf 31 mei vrijwillig en vanaf 7 juni verplicht.  
Afgelopen week is dit besluit intern besproken binnen onze scholengroep en bestuur.  
Wij beseffen dat de openstelling voor veel leerlingen van belang is. Tegelijkertijd willen we aan alle 
betrokkenen binnen de school een veilige omgeving bieden. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als 
voor onze medewerkers.  
 
Het OMT heeft voor de openstelling als belangrijke randvoorwaarde gesteld dat alle medewerkers 
en leerlingen (onder begeleiding thuis) twee keer per week een zelftest uitvoeren. Er is geen 
verplichting tot het uitvoeren van de zelftesten. Er zijn hierbij geen randvoorwaarden ingesteld en 
ook hebben de scholen geen mogelijkheid om te controleren of de zelftesten door de leerlingen en 
medewerkers zijn uitgevoerd.  
Bij onze medewerkers is er bezorgdheid over het kabinetsbesluit met betrekking tot hun 
persoonlijke veiligheidssituatie. Ons bestuur biedt de vrijheid aan de scholen te bepalen wat  
organisatorisch en praktisch mogelijk is in dit opzicht. Daarbij houden we rekening met de wensen 
van onze collega’s.  
 
Preventief zelftesten leerlingen 
Bij het loslaten van de 1 1/2 meter maatregel voor leerlingen komen zelftests voor leerlingen 
beschikbaar. Voor hen is de richtlijn zichzelf tweemaal per week te testen. Door preventief te 
testen kunnen we besmettingen eerder opsporen. Met preventief testen kan goed zicht worden 
gehouden op de eventuele aanwezigheid van corona binnen de school. Hiermee wordt de kans op 
verdere verspreiding of een uitbraak sterk verkleind.  
Preventief zelftesten gebeurt thuis, onder de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers.  
De preventieve zelftest is niet bedoeld voor leerlingen en personeelsleden die klachten hebben, uit 
bron- en contactonderzoek komen, uit het buitenland komen of een melding hebben ontvangen van 
de coronamelder-app. In deze gevallen laat je je testen bij een GGD-locatie. Ook kan de zelftest 
onder geen beding worden gebruikt door leerlingen die in quarantaine zitten om de 
quarantaineperiode te bekorten. Neem bij een positieve preventief gebruikte zelftest altijd contact 
op met de GGD en maak een afspraak voor een officiële test. 
 
 
 
 
Rooster vanaf 31 mei a.s. 
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Op MBS hebben we steeds binnen onze mogelijkheden een groot aantal lesuren op school aan 
kunnen bieden. Zelfs tijdens de periode dat de leerlingen ook onderling 1 1/2 meter afstand 
moesten houden.  
Er zullen vanaf maandag 31 mei kleine roosterwijzigingen komen voor een aantal klassen. Dit 
rooster ontvangen de leerlingen morgen (via de mail). De meeste lessen zullen voor de klassen weer 
in één lokaal worden aangeboden. Een beperkt aantal collega’s maakt gebruik van de mogelijkheid 
om een klas te splitsen over twee lokalen. De aula wordt ook weer gebruikt als pauzeruimte ,dus er 
zal niet meer gepauzeerd hoeven te worden in de lokalen. We zijn blij dat de leerlingen ook op 
deze wijze weer contact kunnen hebben met elkaar. Tenslotte maken we de keuze om weer wat 
meer praktische vakken (zoals muziek, gym en techniek) aan te bieden in het rooster.  
 
Corona op MBS  
In vergelijking met de stand van zaken zoals uiteengezet in de laatste coronabrief in april is nog 
steeds sprake van een klein aantal besmettingen onder onze leerlingen en collega’s. Op dit moment 
zijn 2 collega’s en 2 leerlingen positief getest en in thuisquarantaine.  
We zien dat de pandemie in een fase komt waarin er stap voor stap weer steeds meer mogelijk is. 
Tegelijkertijd laat de toekomst zich niet voorspellen. Het aantal gevaccineerde collega’s neemt per 
week gestaag toe, maar we zijn nog lang niet op het goede niveau. Vooral onze jongere collega’s 
zijn nog in afwachting van hun vaccinatie. Dit betekent dat voorzichtigheid nog steeds geboden is 
en dat het belangrijk blijft dat we ons aan de afgesproken hygiënische maatregelen houden. 
Nog steeds gelden de volgende maatregelen voor alle gebruikers van ons gebouw: handen 
ontsmetten bij binnenkomst, een mondkapje dragen bij verplaatsing, elkaar geen handen geven, 
niezen in de elleboog, regelmatig hun handen wassen en steeds anderhalve meter afstand in acht 
nemen naar de docenten. In het gebouw zijn – zij het beperkt - looproutes aangegeven, die moeten 
worden opgevolgd. 

 
NPO (Nationaal Programma Onderwijs)   
Voor de meivakantie hebben we als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs de ouders 
van leerjaar 1 t/m 3 enkele vragen gesteld in hoeverre leerlingen achterstanden hebben opgelopen. 
Ruim 80 % van alle ouders heeft de vragen beantwoord. Dank voor dit prachtige resultaat. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie over NPO en welke keuzes we op MBS zullen maken. Leuk 
weetje: op de vraag 'Met welk cijfer zou u het welbevinden (‘zit hij/zij goed in z’n vel’) van uw 
zoon/dochter willen scoren? (1-10) kwam een prachtige 7,6 uit de bus.  
 
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,  
namens het team MBS, 
 
 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
 
 
 
 
 


