
 
 
 
Melanchthon Business School nieuwsbrief                                               Bleiswijk, 5 november  
 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u een update geven over de coronamaatregelen voor de leerlingen 
van Melanchthon Business School na de laatste persconferentie van afgelopen dinsdag.  
 
Voor de vmbo-leerlingen wijzigt er (vooralsnog) niets. Vanaf maandag 8 november moeten alle mbo-
studenten een mondkapje dragen tijdens verplaatsingen op school. Zoals u weet, is volgende week 
vrijdag een volgende persconferentie gepland. Wellicht dat er dan maatregelen worden genomen die 
ook voor uw zoon/dochter op het vmbo gelden. Uiteraard zullen we u dan in een volgende 
nieuwsbrief hiervan op de hoogte stellen.  
 
Anderhalve meter 
Meer collega’s hebben aangegeven in hun lokaal en/of werksituatie 1,5 meter in acht te willen 
nemen. Wij vragen u dit met uw zoon of dochter te bespreken. Ventilatie blijft van toepassing in alle 
lokalen, evenals continue CO2-metingen. 
 
Vaccinatie  
In het onlangs gepubliceerde overzicht per gemeente blijkt dat in Lansingerland een meerderheid 
van de jongeren zich inmiddels heeft laten vaccineren. Als school hopen we dat steeds meer 
leerlingen dit voorbeeld volgen. 
 
Zelftesten  
De zelftesten blijven in deze fase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te signaleren en 
daarmee verspreiding te voorkomen. Daarom is het dringende schooladvies 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. Immers, ook 
gevaccineerde personen kunnen besmet raken en het virus verspreiden.  De mentor zal tijdens de 
mentorles(sen) aandacht blijven besteden aan de zelftesten.  
 
Verantwoordelijkheid  
Nog steeds brengt de openstelling van de scholen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
Indien uw kind (corona) klachten heeft, 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 thuis quarantaine.  
 
We zien de besmettingen weer oplopen en dat de R-waarde ruim boven de 1 zit. Dit gegeven maakt 
het voorspellen van de effecten voor onze school erg lastig.  
 
Studiedag maandag 15 november + Business workshops woensdag 17 november 
Maandag 15 november is een studiedag voor het personeel en op woensdag 17 november vinden de 
Business workshops voor leerlingen van groep 8 plaats. Klas 4 + 3 HGL loopt deze week stage en deze 
gaat de gehele week gewoon door. De overige leerlingen van klas 1 t/m 3 zijn 15 + 17 november 
lesvrij uitgezonderd de leerlingen die meehelpen bij de workshops op 17 november.  



We wachten de ontwikkelingen m.b.t. corona af. Mochten de workshops op 17 november 
onverhoopt niet doorgaan dan zullen wij u tijdig informeren over een eventuele wijziging in het 
programma. 
 
Met hartelijke groet,  
namens het team MBS  
 
 
 
André Molenaar & Cees de Jong, directie 
 
 
 
 


