
 
 
 
Bleiswijk, 19 november 2021 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en beste leerlingen, 
Vandaag sturen wij u onze volgende corona nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over: 
 

• Corona op MBS en invoeren mondkapjes  
• overzicht coronamaatregelen op school 
• bijzondere data cursusjaar 21-22 

 
De actuele situatie rondom COVID 19 baart ons grote zorgen. De besmettingscijfers blijven stijgen en de ingevoerde 
maatregelen na de laatste persconferentie tonen vooralsnog geen directe resultaten. Wij houden als school er 
rekening mee, dat de maatregelen ook voor het onderwijs worden aangescherpt. Wij willen als MBS onze school zo 
lang mogelijk open houden om onze leerlingen fysiek onderwijs te kunnen blijven bieden.  
Afgelopen weken hebben we als schoolleiding  en team nagedacht over wat we als MBS kunnen doen om het 
onderwijs zo goed  mogelijk door te laten gaan.   
 
Corona op MBS en invoeren mondkapjes 
De besmettingsgraad in de leeftijdsgroep van onze leerlingen is relatief hoog. Tot op dit moment vallen de 
besmettingscijfers op school nog mee. Tot op heden hebben we voor de herfstvakantie slechts een klas één week 
thuisonderwijs moeten aanbieden.   
Gezien alle ontwikkelingen nemen wij als MBS onze verantwoordelijkheid. Vanaf de start van het schooljaar 
hebben we de algemene maatregelen nageleefd, zoals afstand houden, ventileren, geen handen geven en niezen in 
de elleboog.  
In samenspraak met ons team, de MR en het leerlingparlement hebben we besloten om vanaf aankomende 
maandag 22 november ook op MBS het mondkapje toe te voegen aan de maatregelen.  
Het mondkapje wordt al weer een week gedragen  door de studenten en medewerkers van het mbo op ons 
schoolterrein. Vanaf komende week geldt het dragen van een mondkapje weer voor alle leerlingen, studenten en 
collega’s tijdens verplaatsingen in het schoolgebouw.  We vragen u om dit met uw zoon en dochter te bespreken.  
 
Overzicht coronamaatregelen op school 
Deze week hebben we met alle scholen van Melanchthon intensief gesproken over de te nemen maatregelen. Het 
huidige pakket aan maatregelen op onze school vatten we nog even voor u  samen: 

- handen ontsmetten bij binnenkomst van het gebouw  
- regelmatig handen wassen  
- gebruik 2 x per week de (preventieve) zelftest (gratis op school via de mentor of conciërge) 
- 1 ½ meter afstand tot volwassenen. Bij praktijklessen passen we maatwerk toe 
- ontsmettingsmaterialen overal  aanwezig 
- lokalen zijn veilig ingericht met kunststof schermen tussen docent en leerlingen  
- gebouw wordt maximaal geventileerd en tijdelijk zijn de jassen in de lokalen toegestaan 
- mondkapje op tijdens verplaatsingen in het gebouw vanaf maandag 22 november 
- contacten met ouders/verzorgers zoveel mogelijk digitaal 
- vergaderingen/bijeenkomsten voor personeel zoveel mogelijk digitaal 
- kerstviering op klas niveau 
- stages gaan in principe door via maatwerk 



 
Bijzondere data cursusjaar 21-22 
Een aantal malen per jaar zijn er studiedagen voor het personeel gepland waarbij de leerlingen lesvrij zijn.  
Het actuele overzicht van deze dagen staat op de site.  Zie: Lestijden en vakantieregelingen | Melanchthon Business 
School. 
 
MBS blijft open 
Indien uw zoon of dochter coronaklachten heeft adviseren wij nadrukkelijk uw zoon of dochter direct te laten 
testen. Wij vragen u de uitslag van de PCR-test met ons te delen. Uiteraard blijft de leerling bij een positieve uitslag 
thuis in quarantaine.  
 
Het belangrijkste doel van de beschreven maatregelen is het zo lang mogelijk open houden van onze school. Op 
deze wijze kunnen we fysiek onderwijs blijven bieden aan onze leerlingen.  
 
We hopen dat het bovenstaande duidelijk voor u is. Alvast bedankt voor de medewerking.  
Mochten er vragen zijn dan stellen wij uw reactie op prijs. Onze gegevens kunt u vinden op de website van MBS. 
 
Tijdens de epidemie blijven we u natuurlijk regelmatig informeren. 
 
Met hartelijke groeten en blijf gezond,  
namens het team MBS  
 
 
 
André Molenaar & Cees de Jong, directie  
 
 
 
 
 
 

https://www.melanchthon.nl/mbs/lestijden-en-vakantieregelingen/
https://www.melanchthon.nl/mbs/lestijden-en-vakantieregelingen/

