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Nieuwsbrief MBS (juli ’21)  
 
Nieuwsbrief voor ouders en 
leerlingen van Melanchthon 
Business School  
 

Afsluiting cursusjaar 
2020 – 2021 
 
 

 
 
Ook dit jaar zal verbonden 
blijven met ‘corona’. 
Opnieuw een jaar waar 
alles anders was. Vanaf de 
herfstvakantie werken we 
met ons plan B en tot aan 
de zomervakantie hebben 
we met 7 verschillende 
roosters gewerkt. Wat werd 
er veel van leerlingen, 
personeel en ouders 
gevraagd. We zijn blij dat 
we het jaar goed af hebben 
kunnen ronden en zijn trots 
op de leerlingen, collega’s 
en willen ook de ouders 
bedanken in het gestelde 
vertrouwen en steun. De 
leerlingen van klas 1 t/m 3 
hebben afgelopen dinsdag 
hun rapport ontvangen. We 
hopen dat u tevreden bent 
met de resultaten van uw 
zoon/dochter. We wensen 
de leerlingen (en u) alvast 
een goede zomervakantie 
toe en we hopen dat we 
komende cursusjaar een zo 
normaal mogelijk schooljaar 
tegemoet gaan.  
 

 

Corona – maatregelen - 
verzoek 
 
We zijn blij dat de 
besmettingscijfers op MBS 
voor leerlingen en collega’s 
beperkt zijn gebleven, ook 
nu door de Deltavariant 
corona weer de kop 
opsteekt. Bijna alle 
collega’s zijn inmiddels 
gevaccineerd. We hopen 
dat bij de start van het 
nieuwe cursusjaar ook de 
meeste leerlingen zullen 
zijn gevaccineerd. Vanuit 
de overheid zijn er voor het 
onderwijzend personeel en 
leerlingen preventieve 
zelftests geleverd op de 
scholen. Uw zoon/dochter 
ontvangt deze mee voor 
gebruik in de 
zomervakantie. De richtlijn 
hierbij is om jezelf te 
testen bij terugkeer van het 
vakantieadres en voordat 
uw zoon/dochter weer naar 
school gaat. Van harte 
aanbevolen.  
 

 
 

Start schooljaar 2020 – 
2021 & NPO-
schoolprogramma 
 
Zoals u weet is er geld 
beschikbaar gekomen van 
de overheid om eventuele 
achterstanden van 
leerlingen zo goed mogelijk 
weg te werken. We hebben 
op MBS met een werkgroep 
een aantal maatregelen 
genomen waar we komende 
cursusjaar mee aan de slag 

gaan. Het doel is extra te 
investeren in het onderwijs 
waarbij we structurele 
maatregelen nastreven. Het 
NPO-schoolprogramma voor 
MBS (NPO – Nationaal 
Programma Onderwijs) 
heeft afgelopen week 
instemming gekregen van 
onze deelraad MR; in de 
deelraad zijn personeel, 
ouders en leerlingen 
vertegenwoordigd. Komend 
cursusjaar zult u steeds op 
de hoogte worden gehouden 
wat precies de inhoud van 
het programma is; ook bij 
de evaluatie(s) wordt u 
uiteraard betrokken. Een 
paar belangrijke punten uit 
het NPO-plan voor MBS:   

- Verkleining 
klassegrootte in de 
leerjaren 1 t/m 3. 

- Extra ondersteuning 
voor leerlingen met 
achterstanden (ljr. 
1 t/m 4) in kleine 
groepen. 

- Extra maatregelen 
om het welbevinden 
van leerlingen en 
collega’s te vergro-
ten.  

- (Klein) deel digitale 
lessen in klas 2 + 3.  

- Huiswerkbegelei-
ding, extra examen-
training  en -
begeleiding en een 
hulpuur voor de 
vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde 
in leerjaar 4. 

Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar ontvangt 
u meer informatie over het 
(NPO) schoolprogramma van 
MBS.  
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Personeel 
 
Aan het eind van dit 
cursusjaar nemen we 
afscheid van een aantal 
collega’s. De volgende 
collega’s vertrekken: 
Mevr. Flink (beroeps) – dhr. 
Borgers (mbo) – dhr. 
Bossché (eco) – mevr. 
Compeer (bio + beroeps) en 
mevr. Wieten 
(bewegingsonderwijs). Ook 
Shannon Kraaijenbos die 
een van de conciërges heeft 
vervangen stopt aan het 
einde van het cursusjaar. 
 
We danken deze collega’s 
voor hun inzet en 
betrokkenheid voor MBS en 
wensen hen veel succes in 
hun loopbaan.  
Collega’s BEDANKT!! 
 

 
 

Examens 2020 - 2021 
 
Gelukkig hebben alle 
leerlingen dit jaar ‘gewoon’ 
examen kunnen doen en we 
zijn trots op de prachtige 
resultaten. Op alle niveaus 
zijn 100% van de leerlingen 
geslaagd waarbij 2 
leerlingen zelfs Cum Laude. 
We zijn trots op dit 
prachtige resultaat. We 
feliciteren onze ouders en 
leerlingen van harte met dit 
prachtige resultaat. Veel 
succes op het MBO! Op 
dinsdag 6 juli was de 
gezellige ‘drive inn’ 

diploma uitreiking op de 
parkeerplaats bij ’t Zeeltje.  

 

 
 
Start schooljaar 2021 – 
2022 
 
We starten het nieuwe 
cursusjaar met een (studie) 
driedaagse, die in het teken 
staat van NPO. Alle 
leerlingen worden op 
donderdag 2 september op 
school verwacht voor het 
ophalen van hun rooster en 
boeken. De tijden zijn: 
 
Leerjaar 1: 09.00–11.30 uur 
Leerjaar 2: 12:00–13.00 uur 
Leerjaar 3: 10.00-11.00 uur  
Leerjaar 4: 11.00-12.00 uur  
 
NB: maandag 30 augustus 
t/m woensdag 2 september 
zijn nog lesvrije dagen voor 
de leerlingen i.v.m. 3 
studiedagen voor het 
personeel. 
  
De i-Pads voor de 1e jaars 
en instromers worden in de 
eerste lesweek meegegeven 
aan de leerlingen.  
De lessen voor de klassen 1 
t/m 4 starten op vrijdag 3 
september.  
 

i-Pad (vervanging)  
 
Soms krijgen we de vraag 
van leerlingen of het 
mogelijk om een nieuwe i-
Pad aan te schaffen. In 
principe is dat niet nodig 
omdat alle i-Pads in 
principe 4 jaar meegaan. 
Toch is het mogelijk voor 
de leerlingen die dat echt 
willen. Via deze webshop is 
het mogelijk een nieuwe i-
Pad te bestellen indien 

ouders/leerlingen dit echt 
wensen. Via de webshop 
kun je een iPad bestellen 
voor de reguliere prijs 
(weliswaar met 
educatiekorting). Deze 
korting kan al gauw oplopen 
tot zo'n 10% tegenover de 
reguliere marktprijs. 
 

Vakantierooster 
schooljaar 2021 – 2022 
 
Voor volgend cursusjaar 
geldt het onderstaande 
vakantierooster. Ook op 
onze MBS-site is dit rooster 
geplaatst. Naast de 
vakanties hebben de 
leerlingen een aantal 
lesvrije dagen. Deze dagen 
worden ingevuld als 
studiedag voor het 
personeel en 
rapportvergaderingen. Aan 
het begin van het 
cursusjaar worden deze 
dagen bekend gemaakt en 
ook op de site geplaatst. 
 
Herfstvakantie: maandag 18 
t/m vrijdag 22 oktober 
 
Kerstvakantie: maandag 27 
december t/m vrijdag 7 
januari 
 
Voorjaarsvakantie: maandag 
28 februari t/m vrijdag 4 
maart 
 
2e Paasdag 
Maandag 18 april 
 
Meivakantie: 25 april t/m 
vrijdag 6 mei 
 
2e Pinksterdag 
Maandag 6 juni 
 
Zomervakantie: 9 juli t/m  
21 augustus 2022 
 
 
 

 

http://www.smart2scool.nl/melanchthon-algemeen
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Goede zomervakantie 
Namen het team van MBS 
wensen wij u en uw 
zoon/dochter een goede 
zomervakantie en danken 
wij u voor het in onze school 
en ons team gestelde 
vertrouwen.  
 
Hartelijke groeten,  
namens alle collega’s 
 
André  Molenaar en Cees de 
Jong (directie MBS) 
 
 
 
 


