
 

 
  
Bleiswijk, 10 februari 2022 
  
 
  
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
  
Regelmatig sturen wij u nieuwsbrieven vanuit school en dit exemplaar is reeds de 9e in het lopende 
schooljaar 2021-2022. 
Deze korte nieuwsbrief wijkt af van alle voorgaande edities vanwege het persoonlijke karakter. Graag 
uw aandacht voor het volgende. 
  
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de directie van MBS met pensioen. Zowel Cees de Jong 
en André Molenaar hebben, onafhankelijk van elkaar, de beslissing genomen, om na ca. 40 jaar te 
stoppen met hun onderwijscarrière.  
  
André stopt als adjunct-directeur en Cees als directeur van MBS Bleiswijk.  
Zoals u bekend is Cees ook directeur van Lentiz mbo Oostland, dat is gestart op 1 augustus 2018 en 
tot nu toe is gehuisvest op hetzelfde adres als MBS.  
Met ingang van het komende schooljaar stopt Cees ook als directeur van Lentiz mbo Oostland.  
De motivatie om nu te stoppen is voor beiden verschillend. maar voor allebei van geheel persoonlijke 
aard.  
  
Het valt ons zwaar afscheid te gaan nemen van ons (beroeps)onderwijs. Wat hebben we samen met 
veel plezier en passie leiding mogen geven aan ons geweldige team, leerlingen en studenten van een 
van de mooiste scholen van onze regio. Persoonlijk hebben we een grote toegevoegde waarde 
mogen ervaren in het beroepsonderwijs in Bleiswijk. 
André heeft een lange geschiedenis op MBS, met enkele uitstapjes op de andere 
Melanchthonscholen in Lansingerland, sinds 1984 en Cees is als directeur gestart in 2015 en neemt 
dus na 7 prachtige jaren afscheid. Met allerlei tussenpozen kent hij vanuit een andere rol beide 
scholen echter als sinds 2002.  
  
Het managementteam, team en onze MR zijn al enige tijd op de hoogte van onze beslissing.  
  
We hebben deze beslissing weloverwogen genomen. Stoppen biedt voor ons beiden de mogelijkheid 
om zoveel andere prachtige zaken op te gaan pakken in ons leven, waar we nu niet genoeg aan 
toekomen. Het is dus een positieve keuze. We blijven actief in het leven staan. Voor ons beiden geldt 
dat we mensen zijn, die ‘aan of uit’ staan, parttime werken is voor ons in deze functie geen optie. Als 
straks school niet meer alle aandacht zal opeisen, ontstaat tijd en aandacht voor andere zaken, zoals 
vrijwilligerswerk, reizen, hobby’s en familiezaken. Teveel om op dit moment te benoemen.  
 
We willen benadrukken dat we enorm veel vertrouwen hebben in het team en het 
vestigingsmanagement. Er staat een prachtige nieuwe en sterke school met veel perspectief voor de 
komende jaren, zowel voor vmbo als voor mbo. 
We hebben veel vertrouwen in de toekomst van het (beroeps)onderwijs aan de Wilgenlei 2B. MBS 
staat goed op de kaart, niet alleen bij de onderwijsinspectie, maar ook bij onze ouders en leerlingen 



en bij ons regionale netwerk van bedrijven en scholen. MBS is al geruime tijd verbonden door een 
zeer goede samenwerking met Lentiz  mbo Oostland, dat de komende jaren vanuit een vergelijkbare 
kwaliteitsbasis als MBS uitgroeit tot dé mbo-school en kenniscentrum van het Oostland.  
  
We willen u nu al bedanken voor het vertrouwen dat u in de school en in ons heeft gesteld. 
 
Binnen de directiestructuur van Melanchthon is de afgelopen jaren een wijziging ingezet met als doel 
de organisatie te verplatten, waardoor verantwoordelijkheden dichter bij de betrokken processen en 
collega’s komen te liggen. Deze beweging heeft als gevolg dat het aantal directieleden wordt 
teruggebracht, terwijl het middenmanagement wordt versterkt op de scholen. Op alle 
Melanchthonscholen wordt sinds 2020 stapsgewijs toegewerkt naar één vestigingsdirecteur.  
  
Ook MBS is op weg naar één directieplaats. Vrijdag 11 februari start de werving voor de functie van 
de nieuwe vestigingsdirecteur. De beoogde startdatum is 1 juli 2022 of zoveel eerder als mogelijk. 
Mocht deze datum niet haalbaar blijken te zijn dan blijven we in dienst totdat onze opvolger is 
benoemd. 
De te volgen procedure is zorgvuldig en gericht op continuïteit. U kunt ervan verzekerd zijn dat we 
gaan voor de beste kandidaat!  
Bij de werving en benoeming zijn personeel (onderwijsgevend + ondersteunend) en de 
medezeggenschapsraad vertegenwoordigd in de Benoemings Voorbereidings Commissie.  
  
Uiteraard houden we u op de hoogte over het verloop van de werving en benoeming van de nieuwe 
vestigingsdirecteur.  
  
Zoals altijd eindigen we onze brief, dat bij vragen en/of opmerkingen u ons steeds kunt bereiken. 
Onze contactgegevens kunt u vinden op de MBS-website.  
  
Met hartelijke groeten,  
namens het VMT en alle collega’s,  
  
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
  
  
  
 


