
 

 
Melanchthon Business School nieuwsbrief (september 2021) 
 

Startbrief voor ouders en leerlingen van Melanchthon Business School  
 

Welkom terug op school 2021-2022  
Wij zijn blij dat -voor zover bekend- alle leerlingen weer heelhuids zijn teruggekeerd van hun 
zomervakantie. Geen vanzelfsprekendheid in deze (corona)tijd.  
 
De openstelling van de middelbare scholen blijft ook na de zomervakantie gelukkig gehandhaafd. 
In het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen weer op school les. We hopen dat we dit het 
gehele schooljaar met elkaar kunnen volhouden. De openstelling brengt een grote 
verantwoordelijkheid met zich mee om de hygiënische maatregelen zo goed mogelijk uit te 
voeren. Alle medewerkers van MBS zetten zich hiervoor in. Ook de leerlingen spelen hierin een 
belangrijke rol. Alleen samen, ook op MBS, krijgen we corona onder controle. 
Belangrijk is te weten dat onze gebouwen voldoen aan alle veiligheidseisen, die de overheid stelt. 
Ons beluchtingssysteem is nogmaals getest in de vakantie en is volledig in orde bevonden. Via 
Co2-metingen houden we de ventilatie in onze lokalen continue in de gaten.  
 
Door corona blijft het evenwel onzeker hoe het schooljaar gaat verlopen. Om u goed op de 
hoogte houden spreken we af, dat we u minimaal maandelijks (of zoveel als nodig is) informeren 
over alle maatregelen  en regels op school en eventuele wijzigingen.  
 
We starten het nieuwe schooljaar met 575 vmbo-leerlingen (en ruim 140 mbo-studenten) en ca. 
80 personeelsleden. Omdat in het nieuwe schooljaar de hygiënische maatregelen voor vmbo en 
mbo gelijk zijn geschakeld, kunnen we ook gebruik maken van elkaars lokalen. Om die reden kan 
het voorkomen dat uw kind ook les krijgt in de tijdelijke mbo-huisvesting met 4 extra lokalen die 
vorig jaar is geplaatst op de parkeerplaats en dat mbo-studenten les krijgen in het hoofdgebouw. 
Op deze wijze benutten we de lesruimten optimaal. 
 

Voor de leerlingen uit Zevenhuizen en Nesselande is het belang te weten dat de fietsbrug over 
de Rotte van 2 t/m 17 september is afgesloten.  
 

 

MBS en Corona  
MBS houdt zich aan de hygiënische richtlijnen, die de overheid aan de scholen stelt. Wij stellen 
het zeer op prijs als u de onderstaande afspraken onder de aandacht brengt bij uw zoon of 
dochter. 
 
Afspraken: 



-bij binnenkomst school: handen ontsmetten en mondkapje op  
-in de school tijdens bewegingen is een mondkapje verplicht  
-onderling hoeven leerlingen geen afstand te houden 
-leerlingen houden wel 1 ½ meter afstand naar hun docenten en andere personeelsleden 
-zelftesten blijven in deze overgangsfase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te  
 signaleren en daarmee verspreiding te voorkomen. Daarom is het nodig om de zelftesten  
 te blijven gebruiken. Zelftesten zijn op school gratis beschikbaar voor alle collega’s en alle leerlingen, of ze  
 nu (volledig) gevaccineerd zijn of niet. Wij maken daarin geen onderscheid, niet alleen vanuit privacy  
 overwegingen. Immers ook gevaccineerde personen kunnen besmet raken en het virus verspreiden.  
 De mentor zal tijdens de eerste mentorles(sen) aandacht besteden aan de zelftesten. 
-als school hopen we, dat steeds meer leerlingen zich laten vaccineren 
-bij (corona) klachten adviseren we altijd om uw zoon of dochter direct te laten testen 
-als een leerling positief is getest, verzoeken we om dat direct aan ons te melden en uiteraard blijft de  
 leerling dan in quarantaine thuis.  
-de collega’s houden onderling en naar leerlingen 1 ½ meter afstand  
-afspraken met ouders en externen vinden zoveel mogelijk telefonisch, per mail of via Teams plaats 
-ventilatie blijft van toepassing in alle lokalen, evenals continue Co2- metingen  
 

Personeel  
Helaas is dhr. V.d. Ven in de zomervakantie opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels gaat het 
beter met hem. Voorlopig verwachten we hem niet op school en gelukkig hebben we een 
vervanger gevonden voor zijn lessen natuurkunde.  
 
M.i.v. dit cursusjaar verwelkomen we de volgende nieuwe collega’s:  
- Mevr. B. v.d. Berg   wiskunde  - Dhr. J. Magnée bewegingsonderwijs 
- Mevr. S. Bitter  natuurkunde  - Mevr. K. Markus  bv, gd&p, vz 
- Mevr. A. v.d. Burg   tekenen  - Mevr. L. Minnaar  nask 
- Mevr. L. van Drielen  stagebeheer  - Dhr. D. Neves  ak/gesch 
- Mevr. N. Geurink  Engels   - Dhr. J. Sikkens  biologie 
- Mevr. M. Hoekstra  ak/gesch  - Mevr. M. Slikkerveer Du/mbo 
- Dhr. A. Kantouj  techniek/ict   
- Mevr. C. de Kool  Nederlands  - Dhr. Y. Zonneveld  gd&p 
- Mevr. J. v.d. Kolk  biologie  - Dhr. R. Visser   muziek,  

godsdienst 
 

We zijn blij met deze nieuwe collega’s en wensen hen veel succes en plezier in het komend 
schooljaar.  
 

Ziekmeldingen  
Verzoek om ziekmeldingen altijd telefonisch (010 – 52 128 22) tussen 08.00 en 08.30 uur door te 
geven. Al de leerling ziek blijft graag na 2 dagen een telefonische update.  
 

MBS en NPO  
Om eventuele achterstanden met de leerlingen in te lopen, heeft de overheid extra middelen via 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter beschikking gesteld aan het onderwijs. MBS heeft 



in samenspraak met MR een NPO-programma opgesteld. Het grootste deel van het extra geld is 
besteed aan verkleining van de klassengrootte. Hierdoor zijn 3 extra klassen ontstaan, waar 
gelukkig ook alle benodigde docenten voor zijn gevonden. Daarnaast investeert MBS in het 
programma ‘Kracht In Controle’ (KIC), dat de leerlingen extra ondersteunt in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Ook voorziet het NPO-programma in extra ondersteunings- en 
begeleidingslessen in alle leerjaren. Ook ouders worden (o.a. via filmpjes van secties) betrokken 
bij dit programma.  Niet alleen is het programma samen met een brede werkgroep tot stand 
gekomen, ook het leerlingparlement heeft meegedacht. Op de informatieavonden die binnenkort 
plaatsvinden, hoort u meer over ons NPO-programma.  
 

Website MBS  
Voor veel praktische zaken verwijzen we graag naar onze site en de MBS-schoolgids die op de site 
staat.  
U vindt daar o.a. informatie over:  
- Schooltijden  
- Contactgegevens school, mentoren, afdelingshoofden en directie  
- Vakantierooster en lesvrije dagen  
- Verzuim en te laat komen  
 

Informatieavonden en excursies  
Normaal gesproken ontvangen wij de ouders van alle leerlingen in het begin van het cursusjaar 
voor een kennismakingsavond op school. U krijgt dan algemene informatie over het leerjaar waar 
uw zoon of dochter in zit en maakt kennis met de mentor. Vanwege de corona-maatregelen 
passen we de organisatie van deze avonden aan. U ontvangt daar binnenkort meer informatie 
over. We zijn blij dat de wendagen doorgaan en ook de excursies worden dit schooljaar weer 
opgepakt binnen de mogelijkheden. We houden u via onze nieuwsbrieven steeds op de hoogte 
van eventuele wijzigingen.  
 

(Kostbaarheden) verzekering  
Uw kind neemt regelmatig (waardevolle) spullen mee naar school, wat een aantal risico’s met 
zich meebrengt. Eén van de risico’s is materiële schade aan kleding en andere eigendommen van 
uw kind. Zoals u waarschijnlijk weet, is school hiervoor niet verzekerd. Soms krijgen we de vraag 
of deze risico’s te verzekeren zijn. Via ons bestuur (CVO) kunnen wij u een passende verzekering 
aanbieden. U kunt alle informatie (zoals kosten, dekking, eigen risico, polisvoorwaarden) vinden 
op de website onder schooldocumenten of via de volgende link: 
https://www.melanchthon.nl/mbs/schooldocumenten/. Wellicht kunt u ook bij uw eigen 
verzekeringsmaatschappij deze verzekering afsluiten. De verzekering wordt rechtstreeks door 
ouders afgesloten en dus niet via school. De school is geen ‘tussenpersoon’.  
 

Ouderbijdrage 2021–2022 
Zoals bekend ontvangt u in september de informatie en het verzoek tot betaling van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze wordt digitaal geïnd. U ontvangt binnenkort van ons een e-mail met daarin 
de inloggegevens, waarmee u via het programma ‘Wis Collect’ de ouderbijdrage voor uw zoon of 
dochter kunt bekijken en voldoen.  

https://www.melanchthon.nl/mbs/app/uploads/2021/07/Schoolgids-MBS-2021-2022_01-07-2021_MR.pdf


 
Mentor is aanspreekpunt  
De mentor van uw zoon/dochter is eerste aanspreekpunt voor schoolse zaken. Vooral in deze 
coronatijden met alle maatregelen (die steeds kunnen wijzigen) is het belangrijk stevig contact te 
houden met elkaar. Aarzelt u niet vragen te stellen aan de mentor. Zijn/haar e-mailadres staat op 
de site (link: https://www.melanchthon.nl/mbs/mentorenlijst/).  
 
Onze school heeft drie teams, die elk worden aangestuurd door een eigen afdelingshoofd:  
Team onderbouw:       Caro Heetland  
Team bovenbouw:       Marianne van Eck 
Team Groen en Dienstverlening & Producten    Jaco Speksnijder  
 

Agenda komende weken: 
- Donderdag 2 september: 

Alle leerlingen komen op school voor hun boeken en rooster.  
Schema:  

• 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  
 

- vrijdag 3 september: start alle lessen  
- donderdag 9 september   - voorlichtingsavond (digitaal) klas 1 + 2 (info  

  volgt) 
- woensdag 15 t/m vrijdag 17 september  - wendagen klas 1 
- donderdag 16 september ’21   - diploma uitreiking mbo 
- woensdag 22 september   - (her)opening van De Levende Tuin  

 

Zie voor de actuele agenda: http://www.melanchthon.nl/mbs/agenda/  
 

Verzoek  
Namens de administratie vragen wij u om eventuele adreswijzigingen of wijzigingen van uw 
mailadres of telefoonnummer altijd direct door te geven via (mbs@melanchthon.nl). Alvast 
hartelijk dank.  
 

Ten slotte  
Het team kijkt uit naar de leerlingen en studenten en staat in de startblokken. Het komend jaar 
zal ongetwijfeld een bijzonder schooljaar worden, waarin we er alles aan zullen doen het 
coronavirus de baas te worden en te blijven. U kunt op ons rekenen. We wensen u en uw 
zoon/dochter een goed schooljaar toe.  
 

Met hartelijke groet, namens het team MBS,  
 
André Molenaar & Cees de Jong, directie  

http://www.melanchthon.nl/mbs/agenda/


 


