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Nieuwsbrief MBS (juli ’22)  
 
Nieuwsbrief voor ouders en 
leerlingen van Melanchthon 
Business School  
 

Afsluiting cursusjaar 
2021 – 2022 
 
 

 
 
Een bijzonder exemplaar 
omdat wij per 1 augustus 
stoppen met werken en dit 
daarmee onze laatste 
nieuwsbrief is.   
 
Ook dit jaar zal verbonden 
blijven met ‘corona’. 
Gelukkig zijn de lessen 
zoveel als mogelijk 
doorgegaan en was er weer 
meer mogelijk dat vorig 
schooljaar. Maar er werd 
veel van leerlingen, 
personeel en ouders 
gevraagd. We zijn blij dat 
we het jaar goed af hebben 
kunnen ronden en zijn trots 
op de leerlingen, collega’s 
en willen ook de ouders 
bedanken voor het 
vertrouwen en steun.  
 
De leerlingen van leerjaar 1 
t/m 3 hebben gisteren hun 
rapport ontvangen. We 
hopen dat u tevreden bent 
met de resultaten van uw 
zoon/dochter. We wensen 
de leerlingen (en u) alvast 
een goede zomervakantie 
toe en we hopen dat we 
komend schooljaar zo 

normaal als mogelijk zal 
verlopen en de scholen 
open blijven.  

 
Corona – maatregelen - 
verzoek 
We zijn blij dat de 
besmettingscijfers op MBS 
voor leerlingen en collega’s 
dit jaar beperkt zijn 
gebleven. Zoals u weet zijn 
alle maatregelen vanuit de 
overheid fors afgeschaald.  
Vanuit de overheid zijn er 
voor het onderwijzend 
personeel en leerlingen 
preventieve zelftests 
geleverd op de scholen en 
voor MBS is er ruim 
voldoende voorraad voor de 
start van het nieuwe 
schooljaar. We weten niet 
hoe de situatie bij de start 
straks eind augustus is, 
maar ons algemene advies 
is om jezelf te testen bij 
terugkeer van het 
vakantieadres en voordat 
uw zoon/dochter weer naar 
school gaat. Van harte 
aanbevolen.  
 

 
 

NPO-schoolprogramma 
Zoals u weet is er geld 
beschikbaar gekomen van 
de overheid om eventuele 
achterstanden van 
leerlingen zo goed mogelijk 
weg te werken. Afgelopen 
jaar hebben de maatregelen 
die we eind vorig schooljaar 
met de NPO-werkgroep 
hebben ingevoerd 
geëvalueerd. De 
maatregelen zijn – soms na 

een kleine aanpassing – ook 
van toepassing voor het 
nieuwe schooljaar. Onze 
deelraad MR met daarin 
vertegenwoordiging namens 
ouders, leerlingen en 
personeel heeft ingestemd 
met de plannen.  
 

 

Personeel 
Aan het eind van dit school-
jaar nemen we afscheid van 
een flink aantal collega’s. 
Het zijn: 
Mevr. B. van den Berg 
(wiskunde), dhr. A. El-
Ghalbzouri (natuurkunde), 
dhr. T. Dagli (economie), 
mevr. M. Hoekstra 
(aardrijkskunde), dhr. L. 
Prins (Nederlands), dhr. 
H.J. Steenwijk (begeleider 
passend onderwijs), dhr. R. 
Taekema (wiskunde), dhr. 
E. Verstoep (biologie), dhr. 
R. Visser 
(godsdienst/muziek). 
Gelukkig blijven zij allen 
werkzaam in het onderwijs.  
 
Dhr. I. Baspinar en onze 
conciërge dhr. M. Vonk zijn 
in de loop van het 
schooljaar vertrokken.  
Ons afdelingshoofd Jaco 
Speksnijder komt per 1 
augustus in dienst van 
Lentiz onderwijsgroep en 
wordt eindverantwoordelijk 
voor Lentiz mbo Oostland. 
Hij blijft dus werkzaam op 
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onze locatie. Er gaat ook 
een aantal collega’s met 
pensioen: 
dhr. R. van Grondelle en 
mevr. W. van Vliet (beiden 
wiskunde).   
 
We danken al deze collega’s 
voor hun inzet en 
betrokkenheid voor MBS en 
wensen hen veel succes in 
hun verdere loopbaan.  
 
Collega’s BEDANKT!! 
 

 
 

Examens 2021 - 2022 
Net zoals vorig jaar hebben 
alle leerlingen dit jaar 
‘gewoon’ examen kunnen 
doen. Op alle niveaus zijn 
100% van de leerlingen 
geslaagd (waarbij 1 leerling 
zelfs ‘cum laude’). We zijn 
trots op dit prachtige 
resultaat.  
We feliciteren onze 
leerlingen en ouders van 
harte met dit prachtige 
resultaat. Veel succes allen 
op het MBO! Op dinsdag 5 
juli was de gezellige 
diploma-uitreiking zoals 
vertrouwd weer ‘thuis’ op 
onze eigen MBS.  

 
Start schooljaar 2022 – 
2023 
We starten het nieuwe 
cursusjaar met een (studie) 
tweedaagse. Alle leerlingen 
worden op woensdag 24 
augustus op school 
verwacht voor het ophalen 
van hun rooster en boeken. 
De tijden zijn: 
Leerjaar 1: 13.00 uur 
Leerjaar 2: 11.00 uur 
Leerjaar 3: 12.00 uur  
Leerjaar 4: 13.00 uur  
 

De i-Pads voor de 1e jaars 
en instromers worden in de 
eerste lesweek meegegeven 
aan de leerlingen.  
De lessen voor de klassen 1 
t/m 4 starten op donderdag 
25 augustus. 
 

Nieuwe directeur MBS 

Zoals bekend wordt Dianne 
van den Berg de nieuwe 
vestigings-directeur van 
MBS. Zij volgt Cees de Jong 
op en vormt samen de 
afdelingshoofden Caro 
Heetland en Marianne van 
Eck de schoolleiding. Zij 
worden ondersteund door 
een aantal coördinatoren.  
We wensen Dianne (en haar 
team) enorm veel succes.  
 

Afscheid 

Zoals op 10 februari dit jaar 
al aangekondigd gaan wij 
aan het eind van dit 
schooljaar, na (bijna) 40 
jaar in het onderwijs met 
pensioen. Cees is vanaf 
2002 al verbonden aan onze 

school en vanaf 2015 
directeur van MBS en vanaf 
2018 is hij ook directeur 
van Lentiz mbo Oostland. 
André is in 1984 gestart op 
‘De Kring’ als lasdocent en 
is (op 2 jaar na) steeds 
werkzaam geweest op De 
Kring/MBS, waarbij vanaf 
2011 als adjunct directeur. 
We voelen ons enorm 
verbonden met deze 
prachtige school en danken 
het team, de ouders en de 
leerlingen/studenten in het 
in ons en het team gestelde 
vertrouwen. Donderdag 7 
juli is het officiële afscheid. 
Indien u ‘iets persoonlijks’ 
met ons wilt delen: onze 
contactgegevens staan op 
de site en voor de overige 
vertrekkende collega’s kan 
dat via de volgende link:  
mbs@melanchthon.nl.  
Er verschijnt ook vandaag 
een interview met ons in De 
Heraut. 
 

Vakantierooster 
schooljaar 2022 – 2023 

Voor volgend cursusjaar 
geldt het onderstaande 
vakantierooster. Ook op 
onze MBS-site is dit rooster 
geplaatst. Naast de 
vakanties hebben de 
leerlingen een aantal 
lesvrije dagen. Deze dagen 
worden ingevuld als 
studiedag voor het 
personeel en voor 
rapportvergaderingen. Aan 

het begin van het 
cursusjaar worden deze 
dagen bekend gemaakt en 
ook op onze site geplaatst. 
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Herfstvakantie: maandag 24 
t/m vrijdag 28 oktober 2022 
 
Kerstvakantie: maandag 26 
december 2022 t/m vrijdag 
6 januari 2023 
 
Voorjaarsvakantie: maandag 
27 februari t/m vrijdag 3 
maart 2023 
 
2e Paasdag: 
Maandag 10 april 2023 
 
Meivakantie: 24 april t/m 
vrijdag 5 mei 2023 
 
Hemelvaart ‘vakantie’: 18 + 
19 mei 2023 
 
2e Pinksterdag: 
Maandag 29 mei 2023 
 
Zomervakantie: 10 juli t/m 
16 augustus 2023 

 
Goede zomervakantie 

Namens het team van MBS 
wensen wij u en uw 
zoon/dochter een goede 
zomervakantie en een 
fantastische start in het 
nieuwe schooljaar. Laten 
we hopen dat corona  
het leerplezier voor onze 
leerlingen niet gaat 
bederven.  
 
Hartelijke groeten,  
namens al onze collega’s 
 
André  Molenaar en Cees de 
Jong (directie MBS) 
 
 
 
 


