
 
 
Bleiswijk, 19 december 2021 
 
 
 
Geachte ouders en leerlingen, 
Zoals u gisteren tijdens de ingelaste persconferentie van de rijksoverheid is aangekondigd, gaan alle 
scholen tot en met de kerstvakantie dicht. 
Het kabinetsbesluit betekent, dat ook de middelbare scholen hun deuren de komende week moeten 
sluiten, met eventueel mogelijke uitzonderingen op gebied van examens, praktijkgericht onderwijs en 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Verder geeft de richtlijn aan dat het voor de scholen 
voor de komende week tot de kerstvakantie niet verplicht is om online onderwijs te verzorgen.  
In de kerstvakantie (waarschijnlijk op de volgende persconferentie op 3 januari a.s.) wordt beslist of de 
scholen weer open gaan, dan wel vanaf 10 januari online onderwijs gaan verzorgen. Wij houden er 
nadrukkelijk rekening mee dat het afstandsonderwijs weer zijn intrede zal doen en bereiden ons 
hierop voor. 
 
De directie heeft besloten de school na aankomende woensdag (22 december a.s.) te sluiten. 
Leerlingen die voor dit moment nog spullen uit hun kluisje willen halen of iets willen inleveren, kunnen 
dit op maandag en dinsdag komen doen. Om drukte op school te vermijden komt hiervoor nog een 
rooster per klas. Ook als leerlingen hun spullen komen ophalen, verblijven ze zo kort als mogelijk in het 
gebouw en houden zich uiteraard aan alle geldende hygiënische afspraken (zoals dragen mondkapje, 
afstand houden, handen wassen/ontsmetten, niezen in je elleboog, geen handen geven, looproutes 
volgen). Bespreek dit nog even vooraf met hen svp. 
De docenten zetten hun tijd tot aan woensdag vooral in voor het ontwikkelen van online onderwijs, 
dat zeer waarschijnlijk direct na de kerstvakantie (op 10 januari) zal starten. Hiervoor verzetten we de 
twee ontwikkeldagen van 8 en 9 februari naar 21 en 22 december in de aankomende week, waardoor 
we 8 en 9 februari kunnen inzetten als reguliere lesdagen.  Op die wijze ontstaat een win-win situatie 
voor de leerlingen en voor de docenten. 
 
Afspraken MBS deze week op een rijtje 
Vandaag hebben wij overlegd met de schoolleiding, de stagecoördinator en de MR van onze vestiging 
en zijn tot de volgende afspraken gekomen: 
 

• leerlingen en docenten zijn vrij na aankomende woensdag 

• alle lessen vervallen tot aanstaande woensdag 

• docenten maken de online lessen voor de week (vanaf 10 januari 2022) direct na de 
 kerstvakantie 

• leerlingen van de examenklassen krijgen van de examendocenten huiswerk op voor de 
 aankomende week 

• stage gaat wel door, uiteraard in overleg met het stagebedrijf; de leerlingen ontvangen 
 hierover nog een aparte brief van onze stagecoördinator 

• elke leerling heeft komende week online contact met de mentor over de stand van zaken 

• leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen een afspraak maken met hun mentor 
 voor een eventueel gesprek op school 



• kluisjes svp leeghalen (bijvoorbeeld boeken, iPad) op maandag of dinsdag (volgens rooster, je 
 krijgt hierover nog een bericht van je mentor 

• neem je device mee naar huis in verband met de online lessen! 

• de kerstviering van de bovenbouw vervalt en de kerstviering van de onderbouw wordt verzet 
 naar een online kerstviering aankomende woensdag (let op de mail van je mentor)  
 
 NB:  mochten er in uw situatie naar aanleiding van deze afspraken problemen ontstaan, 
  neem dan svp contact op met de mentor en/of afdelingshoofd 
 
Heropening 
De school heeft de bovenstaande keuzes genomen, gebaseerd op de verplichtingen van de 
Rijksoverheid. We realiseren ons zeer, dat in deze crisis, de informatie snel kan veranderen. Het is tot 
op heden onbekend, welke gevolgen de maatregelen gaan hebben voor het onderwijs vanaf 10 
januari. Zoals gezegd zal dit in de laatste vakantieweek op 3 januari a.s. meer duidelijkheid over 
komen. U kunt erop rekenen dat we u zo snel als de informatie bij ons bekend is weer op de hoogte 
zullen stellen.  
 
Kerstwens 
Wij hadden, net zoals u, ons de afronding van dit jaar op een andere wijze voorgesteld. Het tweede 
coronajaar heeft wederom een grote impact op het leren en het welzijn van onze leerlingen en van 
ons team. Privé hebben we allemaal het nodige te verduren gehad. In de huidige omstandigheden 
hebben we nog geen zicht op een situatie, die een beter perspectief biedt op de epidemie. Wat ons 
echter blijft binden is de zorg voor onze leerlingen en onze collega’s. Steeds weer vinden we met 
elkaar oplossingen, waardoor we weer door kunnen. 
Ook in deze bijzonder coronatijden zien we om naar elkaar. U kunt op ons rekenen als MBS. 
 
Namens het team en de schoolleiding van onze school wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 
en gezond nieuwjaar toe.  
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken. Onze gegevens kunt u vinden op de MBS 
website. 
 
Met hartelijke groeten, 
Namens het VMT en alle collega’s, 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
 
  



 


