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1. Inleiding 
 
Eind september 2020 hebben de directeuren van de scholen van Melanchthon samen met hun 
algemene directie gereflecteerd op de ontwikkelingen rondom COVID-19 van de eerste weken van 
het schooljaar. Vanuit die reflectie is vooruit gekeken op wat er eventueel op de scholen af gaat 
komen in en na de herfstperiode. 
 
Uit verschillende bronnen is toen informatie opgehaald, waarmee een adequaat beeld is opgebouwd 
over de actuele stand van zaken van COVID 19 en wat er leeft onder personeel, leerlingen, ouders 
en stagebieders. 
Naast het optimisme dat de scholen weer open zijn gegaan na de zomervakantie en we weer fysiek 
onderwijs mogen geven op onze vestigingen, waren er ook zorgen. Zorgen om collega’s, om hun 
welbevinden. Zorgen om leerlingen, hun eventuele leerachterstanden en hun welbevinden. Zorgen 
om het onderwijs, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. 
 
Vlak voor de zomervakantie, in de zomervakantie en net na de zomervakantie liet het ons aanzien 
dat we Corona redelijk onder controle hadden. Het vertrouwen dat we dit schooljaar zonder grote 
aanpassingen les konden gaan geven op de scholen was groot.  
De werkelijkheid had ons inmiddels snel ingehaald. Al spoedig bleek dat we als we ons goed aan de 
regels van het RIVM houden, bij klachten thuisblijven en laten testen, we niet ontkwamen aan 
(veel) lesuitval. Lesuitval die we niet willen ! We willen juist eventuele achterstanden (die zijn 
ontstaan in het voorjaar) wegwerken, ons lesprogramma normaal draaien en niet nog meer 
mogelijke achterstanden laten ontstaan. Met ‘man en macht’ draaien we de school alsof er geen 
Corona is. De eerste besmettingen kwamen echter toch echt de scholen binnen, waardoor we de 
organisatie van onze school vrijwel dagelijks moesten aanpassen.  
 
De druk van ouders en leerlingen, die graag willen dat de school open blijft groot, evenals de druk 
die we onszelf opleggen om er te zijn voor elkaar en de leerlingen. Maar het moment dat we andere 
keuzes moesten maken over hoe we ons onderwijs aanbieden kwam steeds dichterbij of was soms al 
werkelijkheid als er bijvoorbeeld ca. 10 collega’s thuis waren in afwachting van een testuitslag. Op 
allerlei manieren werd met elkaar onderwijs gegeven aan onze leerlingen met behoud van ons 
lesprogramma, groot respect hiervoor! Maar we ontkwamen er niet aan dat er een moment was, dat 
we ons volledige lesprogramma los moesten laten en echt helemaal terug moesten naar de kern.  
 
Alle extra’s die lesgeven zo mooi maken parkeren en zorgen voor rust bij onze leerlingen en 
collega’s, met een overzichtelijk basisprogramma. Met een basisprogramma bedoelen we wat er 
minimaal gegeven moet worden in de lessen om te voldoen aan de wettelijke eisen en de 
eindexamenprogramma’s. We kunnen dan indien dit nodig is nog blijven schakelen tussen 
verschillende vormen van onderwijs.  
 
Plan B en piketpalen 
Tijdens de bijeenkomst van het MT Melanchthon is besloten over te schakelen op ‘plan B’. Een ‘plan 
B’ dat weerstand biedt aan de omstandigheden van COVID-19 die onze scholen treffen en het 
onderwijs schaden. Een ‘plan B’ dat is gebaseerd op een aantal  gemeenschappelijke 
uitgangspunten of piketpalen. Een ‘plan B’ , waarbij elke school zelf bepaalt welke maatregelen het 
beste passen bij de invulling en uitvoering van de piketpalen binnen de aanpassingen van het 
lesprogramma. Een ‘plan B’ vanuit het besef dat onze vmbo-leerlingen veel baat hebben bij de 
fysieke lessen op school en het dagelijks contact met hun mentor en docenten. Een ‘plan B’ dat in 
korte tijd met veel energie is geconcretiseerd met medewerking van en input door collega’s, 
ouders, leerlingen en MR.  
 
Het Melanchthon MT heeft de volgende piketpalen vastgesteld: 
 

 Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 

 Zicht op ontwikkeling, zicht op achterstanden 

 Inlopen en voorkomen achterstanden 

 Waarborgen SE en CE en continuïteit 

 Sociaal welbevinden leerlingen en personeel 
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In het voorliggende ‘Plan B tegen Corona beschreven’ geven we tekst en uitleg hoe wij deze 
piketpalen hebben uitgewerkt en welke maatregelen wij hebben genomen om Plan B op MBS te 
realiseren. 
 
 
Bleiswijk, 13 november 2020, 
 
 
 
 
 
 
Marianne van Eck, Caro Heetland, Arjan van ’t Land en Jaco Speksnijder 
Cees de Jong en André Molenaar, VMT en directie MBS 
 
 
 
 
 

NB: na ‘plan B’ voorbereidingen voor ‘plan C’ 
 
In week 45 is MBS gestart met de werkgroep zich voor te bereiden op een mogelijke tweede ‘lock 
down’, waarbij de school overschakelt naar volledig online onderwijs. De situatie die dan 
ontstaat wordt samengevat als ‘plan C’. Dezelfde werkgroep van ‘plan B’ bereidt nu ‘plan C’ 
voor. 
 
De school zet daarvoor  het softwareprogramma ‘Ms Teams for Education’ in, waar al eerder 
ervaring mee is opgedaan in de eerste lock down. In september jl. heeft een integraal 
studiemoment plaatsgevonden, waarbij de mogelijkheden van Teams nader zijn bekeken.  
Binnenkort vinden aanvullende scholingen van het team plaats. 
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2. Piketpalen en uitgangspunten       
 

 
2.1 Piketpalen ingevuld 
Het MT van Melanchthon heeft begin oktober voor een ‘plan B tegen Corona’ de volgende piketpalen 
vastgesteld. Tevens is afgesproken dat de scholen van Melanchthon binnen de mogelijkheden van 
hun eigen vestiging deze piketpalen vertalen naar uitgangspunten die de basis vormen voor de 
invulling van eigen ‘plan B’. De piketpalen vormen het verantwoordingskader van deze operatie. 
  

 Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 

 Zicht op ontwikkeling, zicht op achterstanden 

 Inlopen en voorkomen achterstanden 

 Waarborgen SE en CE en continuïteit 

 Sociaal welbevinden leerlingen en personeel 
 
Het managementteam van MBS Bleiswijk heeft de piketpalen met elkaar ingevuld en vertaald op de 
onderstaande wijze.  
In 2.2 wordt deze vertaling omgezet naar uitgangspunten voor ‘plan B’ van MBS. 
In 2.3 is aangeven welke communicatie is ingezet voor ‘plan B’ en op welke wijze wordt 
geëvalueerd.  
 

 Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 
Door de maatregelen (zoals quarantaine en wachttijden rondom testen), gezondheidseffecten en 
uitval (van zieke collega’s) door COVID-19 zijn we genoodzaakt de inhoud van ons lessenpakket in te 
dikken tot een basisprogramma. We kunnen simpelweg niet meer alle lessen aanbieden onder de 
huidige Corona-omstandigheden. Met het basisprogramma voldoen we wel aan de wettelijke eisen 
en de eindexamenprogramma’s van het vmbo. Dit basisprogramma is hoofdzakelijk gericht op de 
kwalificatie van onze leerlingen dat wil zeggen gericht op de ontwikkeling van vooral kennis op weg 
naar hun eindexamen. Sommige onderdelen in de onderbouw hebben we helaas moeten laten 
vallen. Voordat Corona een willekeurige ‘gatenkaas’ maakt van het rooster van de leerlingen en 
daarmee het aanbod van de lessen nemen wij zelf de regie in handen en bepalen we zelf welke 
lessen doorgaan en welke niet. 
Door niet alles meer aan te bieden ontstaat er meer capaciteit in het lesprogramma en -rooster. De 
ruimte die vrijkomt wordt benut om elders in de opleiding -met name in de eindexamenklassen- in 
te zetten. Met dit beleid zetten we in op kwaliteit. MBS kiest  waar mogelijk voor kleinere groepen 
in de eindexamenklassen, waarmee leerlingen meer aandacht en meer maatwerk ontvangen. Op 
deze wijze werken we met de leerlingen toe naar het eindexamen.  
De lessen in het basisprogramma die we aanbieden voldoen aan de kwaliteit die u van ons mag 
verwachten. Vakdocenten en mentoren werken hierin eendrachtig samen. Voor de praktijklessen in 
de onder- en bovenbouw worden in de situaties, waarin de anderhalve meter tussen docent en 
leerlingen minder goed kan worden bewaakt, extra hygiënische maatregelen (zoals mondkapjes) 
ingezet  
  

 Zicht op ontwikkeling, zicht op achterstanden 
Vakdocenten en mentoren werken samen aan het monitoren van de ontwikkeling en leerresultaten 
van de leerlingen. Hiertoe worden adequate maatregelen genomen. Gesignaleerde achterstanden 
kunnen tijdens standaard extra ingeroosterde RT- en huiswerkuren begeleid worden ingehaald. 
Eventuele achterstanden worden door de vakdocent steeds genoteerd in het leerlingvolgsysteem. 
Bij elke leerling wordt daartoe met een kleur (groen, oranje, rood) aangegeven wat de stand van 
zaken is. De mentor inventariseert de gegevens en onderhoudt steeds de contacten met de 
leerlingen en hun ouders over de actuele stand van zaken van de onderwijsresultaten.  
 

 Inlopen en voorkomen achterstanden  
Het basisprogramma behandelt alle onderdelen die nodig zijn voor de opbouw van de kennis gericht 
op het eindexamen. Dit programma is compleet en sluit uit dat achterstanden kunnen ontstaan. 
Individuele leerlingen die achterstanden opbouwen door bijvoorbeeld uitval of niet maken van 
huiswerk zijn duidelijk zichtbaar in het leerlingvolgsysteem. Na overleg met de vakdocent(en) 
neemt de mentor actie naar de leerlingen en ouders toe. In het rooster zijn standaard extra uren 
opgenomen om systematisch te werken aan het inlopen en wegwerken van achterstanden. 
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Daarnaast heeft de school in het kader van het Inloop- en OndersteuningsProgramma (IOP) extra 
mogelijkheden voor maatwerk kunnen faciliteren voor leerlingen die al voor de zomervakantie 
achterstanden hebben opgelopen (de zogenaamde ‘oranje groep’). 
 

 Waarborgen SE en CE en continuïteit 
Met ‘Plan B’ is weliswaar een aantal lessen in de onderbouw vervallen, maar door het vrijspelen van 
collega’s is er voldoende capaciteit gecreëerd om het basisprogramma altijd door te laten gaan.Het 
‘Plan B’ van MBS waarborgt een goede voorbereiding op het eindexamen, zowel in kwantiteit als in 
kwaliteit van de lessen. Met name de kleinere groepsgrootte, de standaard extra  en ‘IOP-lessen’ in 
het rooster (gericht op inhaallessen, huiswerk en RT) maken maatwerk voor de leerlingen mogelijk.  
Deze extra mogelijkheden is voor alle leerlingen toegankelijk, niet alleen voor de 
examenleerlingen. De extra mogelijkheden zijn niet vrijblijvend maar vormen verplichte onderdelen 
in het wekelijkse rooster van de leerlingen. Ook wordt in de eindexamenklassen met een buddy-
systeem gewerkt zodat leerlingen elkaar kunnen ondersteunen om de lesstof onder  de knie te 
krijgen. 
 

 Sociaal welbevinden leerlingen en personeel 
Onze school is een leefgemeenschap en vervult voor onze leerlingen als zodanig een belangrijke 
functie in hun leven. Ons ‘plan B’ is er juist op gericht deze rol van de school te continueren. In 
‘plan B’ Leerlingen komen zoveel als mogelijk naar school, krijgen fysiek lessen in de klas en 
hebben veel contact met de mentor tijdens de wekelijkse mentoruren. Tijdens de lesdagen kunnen 
de leerlingen elkaar blijven ontmoeten in de pauzes en ook zorgen we ervoor dat de catering in de 
aula blijft werken. Een aantal kinderen die door specifieke omstandigheden tot de kwetsbare groep 
behoort wordt tijdens Corona extra hard geraakt. Mentoren bieden deze leerlingen extra 
ondersteuning. In de standaard extra ondersteuningslessen is voor deze groep extra aandacht door 
de docenten. Juist voor deze groep hebben de extra lessen een verplicht karakter. De voortgang van 
de ontwikkeling en leerresultaten van deze leerlingen krijgen extra aandacht. Het MBS-
ondersteuningsteam bespreekt het wel en wee van deze leerlingen wekelijks. De 
ondersteuningscoördinator organiseert daartoe extra overleg met de betreffende mentoren.   
Daarnaast is ook in ‘Plan B’ de ondersteuning door SMW- en BPO-professionals gewaarborgd, met 
name voor de kwetsbare leerlingen binnen MBS. 
 
‘Plan B’ wordt regelmatig met de vertegenwoordigers van het leerlingparlement besproken. De 
input van de leerlingen wordt benut om de kwaliteit van ‘plan B’ steeds te verbeteren. De invoering 
van ‘Plan B’ is voorzien van extra communicatie door de mentor in de klas. Met deze reden worden 
voor elke klas startlessen georganiseerd en ingevuld door de mentor.  
 
In het ‘plan B’ is ook het welbevinden van onze collega’s een belangrijk uitgangspunt. In september 
jl. zijn tijdens een PV signalen over de effecten van Corona op de werkdruk (h)erkend en vertaald 
binnen de brede Melanchthon organisatie en algemene directie. ‘Plan B’ is tot stand gekomen met 
de (grote) inzet van een brede werkgroep uit het gehele personeel. Steeds worden tijdens (extra) 
PV’s  onderdelen van ‘plan B’ met elkaar voorbereid, besproken, geëvalueerd en vervolgens 
bijgesteld. ‘Plan B’ voorziet in extra capaciteit door collega’s (met name in de onderbouw) vrij te 
spelen en vervolgens in te zetten om de ‘gaten in het basisrooster’ te dichten. Op die wijze wordt 
de gemeenschapszin in het team versterkt. Door met elkaar de werkzaamheden te verdelen werken 
we samen aan de best mogelijke oplossing en verdelen we de werkdruk onderling. 
‘Plan B’ wordt in de voorbereiding en uitvoering wekelijks besproken met de MR-vertegenwoordiger 
van de school. Bij de evaluatie en daaruit voortkomende verbeterplannen is de MR betrokken. 
De afdelingshoofden hebben in hun teambijeenkomsten extra aandacht voor de verzwaarde 

werkomstandigheden op de werkvloer. 

 

 

 

 

 



Plan B tegen Corona omschreven (versie 3, 13-11-2020) 

  Melanchthon Business School Bleiswijk                                                            Pagina 7 van 24 
 

2.2 Uitgangspunten plan B MBS 
Het VMT heeft vervolgens de invulling van de piketpalen voor MBS vertaald in de volgende 
uitgangspunten voor een vestigingseigen ‘plan B’.  
 
Deze uitgangspunten zijn door de werkgroep omgezet in een passende organisatie, die o.a. met de 
feedback van het team en gesprekken met leerlingen, ouders en MR  uiteindelijk heeft geleid tot de 
eerste versie van ‘plan B’ 
 
 
Uitgangspunten MBS 
 

 MBS neemt regie in handen met ‘plan B’ 
Uitval van collega’s door Corona slaat op willekeurige wijze ‘gaten in het lesrooster’. Hierdoor kan 
de continuïteit van een (examen)vak in gevaar komen. De kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs 
staat onder druk, waardoor onder meer leerachterstanden bij leerlingen kunnen ontstaan. Ook de 
individuele werkdruk van docenten loopt op in deze situatie. De uitval door Corona veroorzaakt een 
grote mate van onvoorspelbaarheid.  
‘Plan B’ maakt een duidelijke keuze voor een basisprogramma, dat de kwaliteit van het onderwijs 
garandeert. ‘Plan B’ laat namelijk niet alle lessen doorgaan (met name in de onderbouw) en speelt 
daarmee een aantal collega’s vrij. Deze extra inzetcapaciteit wordt benut om de gaten in het 
rooster te dichten. Op deze wijze wordt een duurzame aanpak van het basisprogramma 
gerealiseerd. Met het basisprogramma in ‘plan B’ heeft MBS weer de regie in handen. Er vallen nog 
steeds fysieke lessen uit, maar nu de lessen die MBS zelf heeft bepaald.   
 

 Basisprogramma, dat kan (blijven) doorgaan tijdens crisis 
‘Plan B’ realiseert een basisprogramma dat bestand is tegen de uitval van lessen door Corona. Ook 
het basisprogramma kent een uitval van lessen. ‘Plan B’ maakt echter het verschil door gericht 
lessen te laten uitvallen en die ruimte te gebruiken om in ieder geval de essentiële lessen voor de 
doorlopende leerlijnen van de (examen)vakken te laten doorgaan. De lessen in de examenklassen 
gaan zelfs allemaal door dankzij ‘plan B’. 
 

 Basisprogramma ontziet collega’s en verdeelt werkdruk ! 
Door de onvoorspelbare lesuitval ontstaan risico’s. De werkdruk van individuele collega’s is 
onvoorspelbaar en neemt toe. Door de extra capaciteit in de onderbouw zijn vrijgespeelde collega’s 
in staat vakcollega’s in de onderbouw te vervangen, waardoor zij op hun beurt bij uitval van hun 
vakcollega’s in de bovenbouw de vaklessen kunnen invullen. Door deze opzet verdeelt ‘Plan B’ de 
werkdruk bij uitval onder de collega’s in plaats van individuele collega’s dit moet opvangen. De 
uitval wordt dus systemisch en als collectief bestreden. In de docentroosters is ieders aandeel 
duidelijk en voor elkaar op transparante wijze weergegeven. In het docentrooster is tevens een 
aantal wekelijkse uren geblokt als ‘tijd voor jezelf’ om daarmee alle collega’s te legitimeren 
inderdaad even afstand te nemen van de school in crisistijd.  
 

 Basisprogramma biedt voldoende kwaliteit en kwantiteit voor de leerlingen 
Docenten hebben in hun vaksecties keuzes gemaakt voor de doorlopende leerlijnen van hun 
(examen)vakken van onder- naar bovenbouw. Enige ‘franje’ in het lesprogramma is 
noodzakelijkerwijs weggehaald. In hoofdstuk 4: Rooster plan B geeft het schema op pagina … een 
overzicht van alle lessen op hoofdlijnen in ‘plan B’. In de onderbouw en in voor een deel in leerjaar 
3 worden niet meer alle lessen aangeboden, terwijl de lessen in de overige 3e klassen en in alle 4e 
examenklassen allemaal kunnen doorgaan. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat elke klas minimaal 22-
24 lessen fysiek op school volgen gedurende 4 dagen per week. Een aantal 3e klassen en alle 
examenklassen volgen het gehele lesrooster fysiek op school. 
 

 Minder lessen in leerjaren 1, 2 en 3 (wekelijkse thuiswerkdag) 
Het basisprogramma omvat iets minder lessen dan het normale programma. Er is gekozen om niet 
alle lesuren te handhaven en een basisprogramma af te spreken. Er is de keuze gemaakt om met 
name fysieke lessen te schrappen in de onderbouw. Vooral een aantal creatieve praktijklessen 
(bijvoorbeeld beeldende vorming en muziek) is hierdoor komen te vervallen. Daarnaast zijn voor de 
klassen niet alle praktische vakken vervallen; als muziek is vervallen gaat algemene techniek 
bijvoorbeeld wel door. De lessen BO gaan ook in ‘plan B’ nog steeds door, zolang de maatregelen 
rondom COVID-19 dat toestaan. De ruimte die ontstaat stelt collega’s in staat om hun vakcollega’s 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vbgscholen.nl%2Fmelanchthon-business-school-bleiswijk-opent-gloednieuw-schoolgebouw%2F&psig=AOvVaw381ZLt91N3CRpFdsjK3r0l&ust=1605474407262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjcurH4gu0CFQAAAAAdAAAAABAD
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te vervangen in het geval dat zij vaklessen moeten opvangen in de bovenbouw. Ook vakken zoals 
wiskunde, Nederlands e.d. hebben een uur afgestaan om de vakcollega’s vrij te maken om lessen in 
de bovenbouw te kunnen opvangen. In hoofdstuk 4 is in de tabel op pagina ….  aangegeven hoeveel 
fysieke lessen op school elk klas volgt op school.  
 

 Lessen examenklassen lopen door 
Een belangrijk uitgangspunt van ‘plan B’ is de realisatie van de continuïteit van het lesaanbod in de 
examenklassen. De extra capaciteit van het ‘plan B’ wordt met name voor dit onderdeel benut. Bij 
uitval van vakdocenten in de bovenbouw worden de vaklessen tevens steeds gegeven door 
vakdocenten uit de onderbouw, die op hun beurt weer worden opgevangen door de collega’s die 
zijn vrijgespeeld in de onderbouw. Op sectieniveau hebben vakcollega’s uit onder- en bovenbouw 
daartoe overleg gevoerd en afspraken gemaakt.  
Tegelijkertijd is het PTA van de vakken kritisch onderzocht op ‘overtollige franje’.  Dit bleek 
overigens in vrijwel alle gevallen niet meer het geval door eerdere afslankingen van de 
programma’s gedurende de zomer.  ‘Plan B’ voorziet ook in een aantal gevallen in kleinere  
 

 Eenduidige weekplanners (leerlingtaal) geven houvast aan leerlingen/ouders 
Voor het monitoren van de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen zijn binnen een nieuw 
format eenduidige, uniforme weekplanners afgesproken, die schoolbreed voor alle vakken in ‘plan 
B’ worden toegepast. Binnen ‘plan B’ zijn twee collega’s belast net de coördinatie ervan.  
Met het team wordt gezocht naar de meeste duidelijke en eenvoudige vorm, die enerzijds bij de 
collega’s past en anderzijds duidelijk communiceert naar de leerlingen en hun ouders. De 
weekplanners en het resultatenoverzicht zijn steeds onderwerp in de evaluaties. 
Er wordt gekozen voor een ‘verkeerslichtmodel’ waarbij de kleur in het resultatenoverzicht 
duidelijk aangeeft wat de status is van het vakonderdeel in die week per leerling. Er wordt gestart 
met eenvoudige weekplanners waarin het wat en het waar zijn omschreven. Als uitgangspunt wordt 
gestreefd om op termijn de weekplanners uit te breiden met leerdoelen in leerlingtaal. Door alle 
vakken in hetzelfde planinstrument te vatten ontstaat uniformiteit, die de communicatie ten goede 
komt. Bovendien is schoolbreed afgesproken op welke momenten de weekplanners en het 
resultatenoverzicht zijn ingevuld. Daarnaast blijven Som (leerlingadministratie) en Student 
(huiswerk) functioneren.  
De weekplanners en het bijbehorende ingekleurde (groen, oranje, rood) resultatenoverzicht maken 
ingrijpen bij leerachterstanden mogelijk in ‘plan B’.  
 

 Vakdocenten maken centrale rol mentor mogelijk 
Ook in ‘plan B’ vervult de mentor de belangrijkste communicatierol naar leerlingen en hun ouders. 
Als eerste aanspreekpunt is een (wekelijks geupdate) duidelijk overzicht van de stand van zaken van 
de ontwikkeling en leerresultaten van elke leerling noodzakelijk. Voor dit inzicht zijn schoolbreed 
wekelijks in te vullen instrumenten afgesproken. De planners en het daarbij horende 
resultatenoverzichten (in groen, oranje en/of rood) bieden houvast.  Daarnaast geven Som 
(leerlingadministratie)  en Student (overzicht huiswerk) extra informatie. Op deze wijze maken 
vakdocenten de rol van de mentor mogelijk. Regelmatig georganiseerde leerlingbesprekingen bieden 
mogelijkheid de ontwikkeling en leerresultaten nader te bespreken. 
 

 Leerlingen minimaal 4 dagen naar school 
Onze vmbo-leerlingen zijn voor hun ontwikkeling, leerresultaten en sociaal welbevinden enorm 
gebaat bij het aanbod van fysieke lessen op school, regelmatig contact met hun mentor en 
docenten en de dagelijkse omgang met hun klas- en schoolgenoten. In de gesprekken met de 
ouderklankbordgroep en met vertegenwoordigers van het leerlingparlement is dit onderstreept. 
‘Plan B’ genereert voor alle leerlingen een constant aanbod op minimaal 4 dagen per week. De 
school biedt niet alle lessen meer aan (met name in de onderbouw), maar realiseert door het 
vrijspelen van collega’s in de onderbouw een duurzaam fysiek lesaanbod voor alle klassen. In de 
onderbouw en voor een aantal 3e klassen wordt een thuiswerkdag ingevoerd. Deze thuiswerkdag 
kent eenzelfde lesstructuur als de andere schooldagen van de leerlingen. De thuiswerkdag wordt 
samen met de leerlingen voorbereid (planuur) door en tijdens de thuiswerkdag is er online contact 
met de mentor. De weekplanners en het (groen, oranje en/of rood ingevulde) resultatenoverzicht 
geeft houvast aan de mentor, maar vooral aan de leerlingen en hun ouders. In hoofdstuk 4 geeft het 
schema op pagina …. duidelijk weer hoeveel fysieke lesuren elke klas krijgt aangeboden en  
‘Plan B’ creëert extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen in het rooster. Wekelijks zijn voor 
deze ‘oranje groepen’ extra begeleidingsuren opgenomen. 
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 Extra begeleiding en verplichte huiswerkuren 
De ruimte die ‘plan B’ biedt wordt wekelijks voor een deel besteed aan verplichte huiswerkuren en 
extra begeleiding. Op deze wijze faciliteert het plan mogelijkheden die gericht zijn op het 
voorkomen van leerachterstanden. ‘Bijblijven is het devies’. Ter voorbereiding van de wekelijkse 
thuiswerkdag plant de mentor de werkzaamheden samen met de leerlingen. In de onderbouw is 
tevens voorzien in een online contact moment door de mentor op deze dag. 
Al eerder noemden wij de extra begeleiding voor kwetsbare leerlingen (in de zogenoemde ‘oranje 
groepen’) waarmee maatwerk wordt geleverd. Via de mentor is steeds bekend waar achterstanden 
zitten en vragen leven. De school voorziet in begeleiding door SMW en BPO, juist voor deze 
leerlinggroep.  
 

 Regelmatige evaluatie: aanpassing basisprogramma tussentijds mogelijk 
‘ Plan B’ is gebaseerd op de Melanchthonbreed vastgestelde piketpalen en samen met de collega’s, 
leerlingen en ouders ingevuld en vertaald naar de best mogelijke opzet voor MBS. Met alle partijen 
is afgesproken dat we ‘plan B’ zo lang inzetten als noodzakelijk is. Behalve deze eindigheid is het 
belangrijk zeer regelmatig het plan te evalueren. Voor de evaluatie gebruiken we de ‘checklist 
piketpalen’, die is opgenomen in de bijlage.  
 

 Stage zo lang het kan  
MBS is een vmbo-school met een groot netwerk aan bedrijven in de regio en beschikt derhalve over 
een groot stagebestand. De school heeft een rijke historie en is sterk verbonden aan de regio 
Oostland. Nogal wat ondernemers in de regio kennen de school of hebben een deel van hun 
schooltijd in Bleiswijk doorgebracht. Van oudsher is er een traditionele sterke band met 
ondernemers in alle sectoren. Daarnaast is een grote groep van ‘groene’ ondernemers, die ook met 
de Corona-maatregelen nog volop mogelijkheden voor stage hebben. Terwijl bij andere scholen de 
stage wordt stopgezet, kiest MBS ervoor de stage zo lang mogelijk doorgang te laten vinden. Daarbij 
spelen de afspraken met de bedrijven en instellingen een rol, maar ook voor de leerlingen vormt 
stage een onmisbare bron voor zelfontplooiing (sociaal welbevinden) en LOB. 
 

 Pauzes blijven onderdeel in het rooster 
‘Plan B’ kiest ook voor het laten doorgaan van de pauzes van de leerlingen. MBS realiseert zich dat 
de schoolgemeenschap een belangrijke functie voor de leerlingen invult. 
 

 Balans theorie- en praktijklessen 
Een belangrijk uitgangspunt voor het basisprogramma van ‘plan B’ is dat voor onze vmbo-leerlingen 
er een zekere balans blijft tussen theorie en praktijk. Natuurlijk vinden ook in de theorielessen 
praktische oefeningen plaats. Hier worden met name de creatieve en praktische vakken bedoeld in 
de onderbouw. Een deel daarvan is binnen ‘plan B’ vervallen om collega’s vrij te spelen en extra 
docentcapaciteit te realiseren. Steeds is het echter mogelijk gebleken om voor elke klas nog een 
deel van deze praktische vakken (zoals beeldende vorming, muziek, algemene techniek en tekenen) 
te ‘behouden’ in het rooster. Het aanbod van bewegingsonderwijs is ook in ‘plan B’ onveranderd 
voor alle klassen. 
 
 
2.3 Communicatie, verantwoording en evaluatie 
Bij de voorbereiding en uitvoering van ‘plan B’ is extra aandacht voor de communicatie naar de 
collega’s, ouders en leerlingen. De ouders en leerlingen ontvangen tweewekelijks de ‘Corona 
Nieuwsbrief’ van MBS. Er vinden extra bijeenkomsten door de directie met het leerlingparlement 
plaats, waarop de invoering en uitvoering van de onderdelen van ‘plan B’ worden besproken.  
‘Plan B’ is een standaard onderdeel van het wekelijks managementoverleg van de school.  
Er zijn extra PV’s voor de collega’s en (ook) in hun teamvergaderingen houden de afdelingshoofden 
constant de ‘vinger aan de pols’. 
 
De piketpalen en de vertaling daarvan worden samengevat in een beschrijving door de scholen van 
Melanchthon. De beschrijving voldoet aan de checklist piketpalen (zie bijlage), die door de 
algemene directie is opgesteld. De beschrijving wordt gedeeld binnen CVO en ook met de Inspectie 
van het Onderwijs. 
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Voorbereiding 
‘Plan B’ van MBS is voorbereid in de eerste twee weken van oktober, voorzien van een nieuw rooster 
en is direct na de herfstvakantie ingevoerd. Tijdens de voorbereiding is door de directie gesproken 
met de ouderklankbordgroep en met het leerlingparlement van MBS. Ook is wekelijks overleg 
gepleegd met de vertegenwoordiger van de MR. In (extra) PV’s is overlegd met de collega’s over de 
onderdelen van ‘plan B’. Op 12 oktober is door de speciaal voor ‘plan B’ samengestelde werkgroep 
een uitgebreide presentatie verzorgd voor de collega’s (zowel fysiek als online) ter voorbereiding 
van de invoering ervan na de herfstvakantie. Steeds hebben de collega’s feedback kunnen leveren 
en is deze feedback ook weer verwerkt door de werkgroep in de eerste uitvoeringsversie van ‘plan 
B’, die is gepresenteerd op 26 oktober. Inmiddels staan we voor een tweede -op een aantal punten-
verbeterde uitvoeringsversie van ‘plan B’ die eind november zal worden ingevoerd en wordt dit 
proces van communicatie en evaluatie uiteraard continue voortgezet. 
 
Evaluatie 
Bij de evaluatie van ‘plan B’ zijn de volgende partijen betrokken: 

 collega’s MBS 

 leerlingen, vertegenwoordigd in het leerlingparlement 

 ouders in de ouderklankbordgroep (en vanaf 1-2-2021 tevens de ouder van de vestiging-MR) 

 MR-vertegenwoordiger (en vanaf 1-2-2021 de vestiging-MR) 

 algemene directie en MT van Melanchthon 
 
Naast de uitganspunten MBS vormt de ‘checklist piketpalen’ (zie bijlage) een belangrijk kader bij de 
evaluaties van ‘plan B’.  
Steeds wordt bij evaluaties in de verschillende doelgroepen aandacht besteed aan: 
 

 Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 

 Zicht op ontwikkeling, zicht op achterstanden 

 Inlopen en voorkomen achterstanden 

 Waarborgen SE en CE en continuïteit 

 Sociaal welbevinden leerlingen en personeel 
 
De evaluaties vinden plaats door gesprekken en enquêtes. De resultaten van de evaluaties worden 
vastgelegd in puntsgewijze verslagen, die voor een ieder toegankelijk zijn. Behalve dat met de MR-
vertegenwoordiger  inhoudelijke evaluaties plaatsvinden wordt met name gesproken over de wijze  
(het proces van evalueren. 
 
Het team MBS wordt steeds betrokken bij de uitkomsten van hun evaluaties in de PV’s en 
teamvergaderingen met de afdelingshoofden.  De ouderklankbordgroep en het leerlingparlement 
worden geïnformeerd door de directie over uitkomsten van evaluaties. 
In de communicatie met ouders en leerlingen (Corona nieuwsbrieven) worden de bevindingen uit de 
evaluaties gedeeld en op deze wijze verantwoord. 
 
De vestigingsdirecteur verantwoordt zich aan de hand van evaluaties aan de algemene directie en 
het MT van Melanchthon terwijl de algemeen directeur van Melanchthon regelmatig aanschuift bij 
het VMT van de vestiging.   
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3. Werkwijze           
 
Inleiding 
Direct na de zomervakantie bevond ook MBS zich in een fase, waarin vooral het optimisme ‘alle 
leerlingen op school te hebben’ en door de aanpassing van de ‘anderhalve meter regels’ voor onze 
leerlingen weer volledig te kunnen starten met het normale programma, de boventoon voerde. Om 
het in verkeerslichten te vertalen hadden we een ‘groen’ gevoel na de ‘rode lock down’ in het 
voorjaar en de ‘oranje’ tussenfase in de zomer.  
Al gauw bleek dat we ons hadden vergist met onze kleurstelling. In september was het ‘groene’ 
gevoel al gauw weg om plaats te maken voor een ‘oranje/rode’ werkelijkheid. Op school kwam dit 
vooral tot uiting door de grote uitval van de collega’s en het grote aantal leerlingen, dat niet in de 
lessen verscheen. De maatregelen rondom COVID-19 eisten hun tol. Door de lange wachttijden voor 
Coronatesten en de bijbehorende uitslagen, de quarantaineweken en het stijgend aantal zieke 
collega’s en leerlingen ontstond een onhoudbare situatie. De school dreigde de regie te verliezen. 
De omstandigheden vroegen om drastische maatregelen, die samengevat in een ‘plan B’, weer grip 
zouden bieden op de situatie rondom COVID-19 en de regie terug zouden geven aan MBS. 
 
Team MBS 
Eind september tijdens een PV werd besloten om in te grijpen. Al eerder was dit in het VMT aan de 
orde gesteld. We vonden de algemene directie aan onze zijde en een Tweedaagse met het MT van 
Melanchthon werd ingezet om direct te starten met de fundering van een ‘plan B’. Op deze 
Tweedaagse ontstonden de ‘piketpalen voor plan  B’, waardoor nog diezelfde week ruimte kwam 
om op vestigingsniveau te acteren. Het VMT van MBS werd vanaf het alle allereerste begin 
betrokken en maakte een invulling van de piketpalen, waarna op een extra PV nog diezelfde week 
en werkgroep werd opgericht om vanuit uitgangspunten een passend antwoord te maken voor MBS. 
Op die wijze is ‘plan B’ geboren. Duidelijk is dat de signalen in de organisatie tijdig zijn opgepikt en 
adequaat zijn vertaald en omgezet naar een aangepast organisatie in ‘plan B’’. 
 
Werkgroep MBS 
De werkgroep bestaat uit 5 collega’s en het complete VMT en heeft aangevoerd door de directie de 
uitgangspunten opgesteld, uitgewerkt en uitgevoerd in een kort tijdsbestek van twee weken, terwijl 
de school doorging. Het team werd regelmatig geïnformeerd en om feedback gevraagd tijdens PV’s 
(op anderhalve meter en met een online verbinding).  De oplevering van het ‘plan B’ vond plaats 
net voor de herfstvakantie 
 
MR 
Met onze MR-vertegenwoordiger is wekelijks contact waarbij de schoolzaken, ook op gebied van de 
maatregelen rondom COVID-19, worden doorgenomen. ‘Plan B’ en de PV-activiteiten met de 
collega’s, werkgroep, leerlingen en ouders hebben steeds hoog op de agenda gestaan. Vooral het 
proces van de totstandkoming van ‘plan B’ is onderwerp van gesprek geweest. MBS heeft op dit 
moment nog een vestiging-MR. Vanaf 1-2-2021 na de installatie van d vestiging-MR vindt het overleg 
plaats in dit verband. 
 
Leerlingen en ouders  
Leerlingen zijn vooraf betrokken bij het proces door een gesprek met de directie in het 
leerlingparlement.  
Het open blijven houden van de school werd als zeer belangrijk uitgangspunt door de leerlingen 
naar voren gebracht. De leerlingen verlangen absoluut niet terug naar de ‘lock down’ periode in het 
voorjaar 2020. 
Binnenkort vinden evaluaties plaats via enquêtes met een veel grotere groep , waarbij speciaal 
wordt gevraagd naar sociaal welbevinden, de thuiswerkdag (voor leerlingen in de onderbouw en een 
aantal 3e klassen), weekplanners en het ‘verkeerslichtmodel’, achterstanden, 
huiswerkbegeleidingslessen, praktijklessen en eventuele online lessen. Uitkomsten worden gedeeld 
en indien mogelijk en gewenst vertaald naar aanpassingen van ‘plan B’. 
 
Met de ouderklankbordgroep is vooraf overleg geweest over ‘plan B’. Ouders waren unaniem 
akkoord met de uitgangspunten en positief over de aanpak van MBS om met het plan weer de regie 
in handen te krijgen en daarmee een duurzaam antwoord te geven op de effecten van COVID-19 op 
het onderwijs op MBS.  
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4. Rooster 
 

Inleiding 
De uitgangspunten van ‘plan B’ zijn binnen de mogelijkheden van de organisatie van MBS omgezet 
naar het rooster. De volgende uitgangspunten hebben daarbij nog extra aandacht gekregen: 

 Prioriteit op doorgang lessen klas 3 en 4 i.v.m. examens 

 Voldoende kwaliteit in het basisprogramma 

 Voldoende kwantiteit in het basisprogramma 

 Balans theorie- en praktijklessen in de onderbouw 

 Voorbereiding en ondersteuning thuiswerkdag in onderbouw 

 Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen 

 Verlichten van de werkdruk 
 
Aanpassingen leerjaar 4 
Alle lessen blijven gehandhaafd in ‘plan B’. Op deze wijze bieden we voldoende kwaliteit en 
kwantiteit in het lesprogramma met het oog op de voorbereiding van het examen. Hieruit komt 
voort dat het PTA niet hoeft te worden aangepast. 
Ook alle beroepsgerichte lessen in de bovenbouw gaan door. Wel zijn er extra hygiënische 
maatregelen nodig (bijvoorbeeld mondkapjes) wanneer de anderhalve meter tussen leerlingen en de 
vakdocent niet kan worden gehandhaafd. Ook is de groepsgrootte iets aangepast. 
Voor biologie en economie in basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen worden de 
examenklassen steeds gesplitst in twee les groepen, mede op verzoek van de docenten. Het aantal 
lesuren per lesgroep wordt daarbij verminderd van 3 naar 2 lesuren.  
Huiswerkbegeleiding (HWB) vindt in de bl-klassen en kl-klassen begeleid  klassikaal plaats, terwijl 
bij de gl-klas en de HGL-klas dit onbegeleid klassikaal is ingeroosterd. Alle HWB-uren zijn verplicht 
voor iedere leerling.  
Voorbeelden van leerlingroosters uit het 4e leerjaar zijn opgenomen in de bijlage. 
 
Aanpassingen leerjaar 3 
Alle lessen bewegingsonderwijs zijn vervallen in het rooster van ‘plan B’ voor het 3e leerjaar.  
Ongeveer 30 % van de beroepsgerichte lessen (profiel Groen) vervallen in de basisberoeps- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen. 
Het HWB-uur is voor alle 3e klassen klassikaal ingeroosterd en voor iedere leerling verplicht.  
De leerlingen van de klassen 3A t/m 3D hebben een wekelijkse thuiswerkdag. Mentor en docent 
HWB onderhouden ‘korte lijntjes’ over wat er voor een leerling nodig is en waar een leerling thuis 
mee aan de slag kan. Er is per klas een aparte HWB-docent betrokken bij de coördinatie en invulling 
van het programma van de thuiswerkdag voor elke leerling (maatwerk).  
Voorbeelden van leerlingroosters uit het 3e leerjaar zijn opgenomen in de bijlage. 

Aanpassingen onderbouw  
Alle kernvakken (zoals Engels, Nederlands, biologie, wiskunde) leveren een lesuur in om daarmee 
ruimte te maken voor de vakcollega’s in te kunnen vallen bij vaklessen in de bovenbouw. Alle uren 
bewegingsonderwijs gaan door.  
 
In verband met de balans theorie en praktijk worden combinaties gemaakt van de vakken beeldende 
vorming en techniek en de vakken beeldende vorming en muziek. Steeds geeft een docent 
afwisselend beide vakken.  
 
Op de Thuiswerkdag (TWD) werken de leerlingen zelfstandig aan de kernvakken Nederlands, Engels, 
wiskunde, biologie, nask 1 (leerjaar 2 en 1HGL) en economie (leerjaar 2). De vakken aardrijkskunde, 
godsdienst, geschiedenis en de praktijkvakken geven alleen les op school en geven voor de 
thuiswerkdag geen huiswerk mee.  
 
Elke onderbouwklas heeft een PLAN-uur in het rooster staan. Dit is een extra mentoruur (naast het 
standaard mentoruur en LOB-uur) om met de leerlingen het werk voor de thuiswerkdag in te 
plannen. Dit uur vindt plaats op de dag voorafgaand aan de thuiswerkdag op school of op het 1e 
lesuur van de thuiswerkdag online (via Teams). 
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Elke onderbouwklas heeft 2 uur verplicht huiswerkbegeleiding (HWB). Deze uren worden ingevuld 
met huiswerk voor alle vakken, extra begrijpend lezen (via de docent lezen) en extra rekenen (via 
de docent wiskunde/rekenen). De invulling van de huiswerkbegeleiding wordt voor elke klas steeds 
besproken door een vast duo docenten, die beide lesgeven aan de betreffende klas. 
 
Hieronder staat een voorbeeld van het leerlingrooster uit het 1e leerjaar. In de bijlage zijn nog 
meer voorbeelden te vinden uit de onderbouw.  
 

 

Legenda  
 
BOG  Begeleiding Oranje Groep (extra begeleiding)  
Toets  Inhalen gemiste toetsen 
Plan  Planuur met de mentor (tbv de planning van de thuiswerkdag) 
HWB  Huiswerkbegeleiding (klassikaal, verplicht, 2 uur per week) 
TWD Thuiswerkdag 

 

 
 
Toets inhaalmomenten 
Voor alle klassen in het de onderbouw en het 3e leerjaar is er wekelijks een vast inhaalmoment voor 
gemiste toetsen. Vrijgespeelde docenten uit de onderbouw coördineren dit en nemen de 
(schriftelijke) af. Op deze wijze is er voor leerlingen, die thuis zijn geweest vanwege Corona-
maatregelen, een efficiënte mogelijkheid de achterstanden in toetsen snel in te halen.  
 
Ondersteuning kwetsbare leerlingen (‘oranje groep’ en IOP) 
Vanuit alle klassen in de onderbouw kunnen leerlingen zijn ingedeeld bij de zogenoemde ‘oranje 
groepen’. Elke mentor deelt daartoe de betreffende leerlingen in. De lessen in de ‘oranje groep’ 
zijn verplicht en niet vrijblijvend. Veelal zijn dit leerlingen die thuis lastig aan de slag kunnen 
komen, weinig ondersteuning (kunnen) ontvangen van hun ouders en/of grote leerachterstanden 
hebben. Leerlingen van de ‘oranje groep’ hebben een vast begeleidende docent, die de leerlingen 
ook al kent vanuit de eigen lessen. In de ‘oranje groepen’ werken de leerlingen uitsluitend aan de 
kernvakken. De mentor maakt samen met de vakdocenten van de kernvakken afspraken over de 
onderwerpen waar de leerlingen aan werken. De mentor maakt vervolgens een overzicht voor de 
‘oranje groep’-docent. Ook kunnen de leerlingen aan de slag met huiswerk onder toezicht van de 
‘oranje groep-docent.  
Kwetsbare leerlingenuit het 3e en 4e leerjaar met achterstanden nemen verplicht deel aan de IOP-
lessen. De leerlingen worden geselecteerd door het afdelingshoofd bovenbouw ism de vakdocenten 
en mentoren. Ook voor deze leerlingen wordt door de betreffende mentoren afspraken gemaakt 
met de vakdocenten. Inhaal en OndersteuningsProgramma (IOP) worden gegeven door de OSR-
studenten die in 2020-2021 als stagiair op MBS werken olv de schoolopleider en het afdelingshoofd 
bovenbouw. 
 
Verlichten werkdruk collega’s 
Ten slotte zijn met de collega’s de onderstaande afspraken over verlichten van de werkdruk binnen 
‘plan B’ gemaakt. 
In elk docentenrooster is wekelijks een vast moment ingepland als ‘Tijd voor jezelf’. Het 
zogenoemde ‘stipurenrooster’(vervangen uitgevallen collega’s)  is ingevuld door collega’s die zijn 
vrijgespeeld door lesvermindering in de onderbouw. Bij langdurige (uitval) van een vakcollega in de 
bovenbouw valt een sectiegenoot in, terwijl de ‘stipper’ dan invalt in de onderbouw. 
Elke vakdocent van een kernvak heeft een buddy, waarmee afspraken zijn gemaakt over de 
vakinhoud en daarmee samenhangende praktische zaken voor het geval de betreffende docent 
langdurig mocht uitvallen (door Corona).  
Binnen het rooster van ‘plan B’ draait een docent nooit meer lessen dan in het normale rooster. 
 
  

K1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma GS, PRII, 109 AK, BAKA, 109 BI, BERS, 008 WI, BURT, 101 PLAN, BURT, 101

Di

Wo LO, ALBL LO, ALBL LO, ALBL HWB, VOOG, 113 EN, NUGT, 115 EN, NUGT, 115

Do HWB, ALBL, 107 GD, ALBL, 107 WI, BURT, 005 WI, BURT, 005 MTU, BURT, 005 TN/BV VERF, 004 TN/BV VERF, 004

Vr NE, VOOG, 113 NE, VOOG, 113 WI, BURT, 101 MTU, BURT, 101

BOG, MEIB, BURT, 101/102

TWD

TOETS, VELC, 101



Plan B tegen Corona omschreven (versie 3, 13-11-2020) 

  Melanchthon Business School Bleiswijk                                                            Pagina 14 van 24 
 

Rooster op hoofdlijnen 
In het schema hieronder is op hoofdlijnen aangegeven waar het plan B op neerkomt. Het schema 
omvat het aantal dagen per week en het aantal lessen op school. Per klas staan tevens de 
thuiswerkdagen vermeld met het aantal lessen (40 minuten). Uit het overzicht blijkt dat het is 
gelukt een rooster zonder uitval voor tenminste 4 dagen op school voor elke klas te realiseren.  
 
 

 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

 B/K/G/HGL B/K/G HGL B K G HGL B/K/G HGL 

Aantal fysieke 
lessen op school 

22-24 22-24 29 27 28 28 34 31-33 31 

Thuiswerken (*) 10 10 10 8 n.v.t. n.v.t. n.v.t
. 

n.v.t.  n.v.t. 

Aantal dagen op 
school  

4 4 4 4 4 5 5   4 (B/K) 
5 (G) (**) 

4 (**) 

 
(*) Thuiswerkdag (TWD) leerlingen werken zelfstandig thuis op maandag: 1D, 2B, 2F, 3B, 3D 
                                                                                          op dinsdag: 1B, 1C, 4C + 4D (stagedag) 
                                                                                          op woensdag: 1E, 1G, 2D, 2E 
                                                                                          op donderdag: 1F, 2C, 3C, 4A + 4B (stagedag) 
                                                                                           op vrijdag: 1A, 2A, 3A, 4F (stagedag)  
 
(**) 4 dagen op school en een stagedag: 4B/4K/4HGL en 5 dagen op school: 4GL  
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5. Weekplanners 
 

 
Inleiding 
Essentieel voor het welslagen van ‘plan B’ zijn de weekplanners en bijbehorende (volgens de 
kleuren van een verkeerlicht) ingevulde resultaatoverzichten. De weekplanners en de gekleurde 
resultaatoverzichten bevatten de info die vooral voor de thuiswerkdag (TWD) van de leerlingen van 
belang is.  
 
Met de weekplanner en het bijbehorende ingekleurde resultaatoverzicht ontstaat voor alle 
betrokkenen direct inzicht in de vorderingen van de betreffende leerling. Belangrijk is  de 
weekplanner en het resultaatoverzicht voor de leerling én zijn ouders. Door het ingekleurde 
resultaatoverzicht te bestuderen ontstaat inzicht welke taak nog niet af zijn (oranje) of nog niet 
zijn uitgevoerd (rood). Het resultatenoverzicht is voor elk vak en voor elke week ingevuld. Blijkt er 
een oranje of een rood vakje aanwezig te zijn, dan kan mbv het weeknummer en het vak eenvoudig 
in de weekplanner worden afgelezen wat (nog) moet worden gedaan.  
 
Ouders hebben in het voorgesprek gevraagd om een uniforme aanpak en niet per vak een aparte 
invulling hiervan. Met de uniforme weekplanner en het bijbehorende gekleurde resultaatoverzicht 
wordt aan dit verzoek gehoor gegeven.  
 
De weekplanners zijn op dit moment nog eenvoudig van opzet: het wat en het waar is ingevuld. We 
streven ernaar om de weekplanners aan te vullen met leerdoelen in leerlingtaal. Op termijn gaan 
we deze stap maken. 
 
De weekplanners worden geplaatst op de website van MBS onder zowel ‘ouders’ als ‘leerlingen’.  
De weekplanners worden steeds per 4 weken aangegeven, waardoor ook vooruitwerken door de 
leerlingen mogelijk is. 
 
 
 
 
Voorbeeld van een weekplanner 
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Voorbeeld van een ingekleurd resultaatoverzicht 

 

  



Plan B tegen Corona omschreven (versie 3, 13-11-2020) 

  Melanchthon Business School Bleiswijk                                                            Pagina 17 van 24 
 

6. Online lessen via Teams 
 
Inleiding 
Microsoft Teams worden vanaf de ‘lock down’ periode in het voorjaar van 2020 integraal ingezet 
voor de online lessen op MBS. De collega’s hebben Teams op verschillende wijzen ingezet, maar 
vooral voor ‘online videobellen’ om op die wijze les te geven aan hun klas. Gaandeweg zijn steeds 
meer mogelijkheden die het programma biedt verkend, waarbij de uniformiteit in het gebruik 
tussen de collega’s onderling nog ver te zoeken was. Tijdens de startdagen van het schooljaar 2020-
2021 heeft een teamscholing voor Ms Teams plaatsgevonden, waarbij geoefend is met diverse 
mogelijkheden van het programma. 
 
Met ‘plan B’ wordt in hoofdzaak ingezet op het behoud van de fysieke lessen op school voor onze 
vmbo-leerlingen. Het komt voor dat een collega, die thuis is in afwachting van testuitslagen e.d. 
wel in staat is online via Teams les te geven. Op dat moment biedt ook de opzet van ‘plan B’ 
genoeg mogelijkheden. Een van de ‘vrijgespeelde’ collega’s uit de onderbouw begeleidt in dat geval 
de leerlingenin de klas, terwijl de collega vanuit huis online les kan geven.  
 
Met de sterke toename aan infecties door Corona  de afgelopen tijd mede door de dreiging van een 
tweede ‘lock down’ is MBS vanaf week 45 gestart met de werkgroep zich voor te bereiden op een 
volgend scenario, waarbij de school overschakelt naar volledig online onderwijs. De situatie die dan 
ontstaat wordt samengevat als ‘plan C’. Dezelfde werkgroep van ‘plan B’ bereidt nu ‘plan C’ voor. 
De noodzaak voor de school weer alle aandacht te geven aan de inzet van het softwareprogramma 
‘Microsoft Teams for Education’ neemt daarmee sterk toe. Binnenkort vinden aanvullende 
scholingen van het team plaats. Alle aandacht zal daarbij worden gericht op een te ontwikkelen 
standaard die door alle collega’s die werken met Ms Teams zal worden gehanteerd. In de standaard 
zal aandacht worden geschonken aan 
 

 Klasteam maken 

 Communiceren met leerlingen 

 Online les plannen 

 Opdrachten klaarzetten 

 Quiz maken 
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Bijlagen 

 

 (1) directiebrief ouders en leerlingen 14-10-2020 

 (2) roostervoorbeelden ‘plan B’ uit alle leerjaren  

 (3) checklist piketpalen (Melanchthon) 
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Bijlage (1): directiebrief ouders en leerlingen 14-10-2020 

 

 

 
Betreft : ’plan B tegen Corona’  
 
Bleiswijk, woensdag 14 oktober 2020 
 
 
Geachte ouders en beste leerlingen, 
Bij dezen ontvangt u onze derde Corona nieuwsbrief. In de vorige nieuwsbrief hadden we 
aangegeven u voortaan tweewekelijks op de hoogte te houden van de effecten en maatregelen van 
het virus op onze school. Dat is geen overbodige luxe gebleken, want de ontwikkelingen rondom 
Corona volgen elkaar in rap tempo op. Nog maar afgelopen maandag bijvoorbeeld is voor iedereen 
op school het mondkapje verplicht gesteld.  
 
Allereerst hopen wij dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren. Op dit moment bevinden we 
ons in de laatste week voor de herfstvakantie (week 43) en sluiten we de eerste periode van het 
schooljaar 2020-2021 af.  
 
Als we terugkijken op de afgelopen weken, zien we de besmettingen door het virus in onze regio 
sterk toenemen. Wat we in de samenleving zien, zien we natuurlijk ook op onze school:  meer 
collega’s en leerlingen, die worden getest en bij een positieve uitslag in quarantaine gaan. Het gaat 
overduidelijk niet goed in de strijd tegen het coronavirus. De laatste persconferentie op 13 oktober 
was daar duidelijk over. De regering had ook geen andere keuze dan stevige maatregelen te nemen, 
die de samenleving (weer) sterk zullen veranderen. Wat we ook op de persconferentie  hebben 
gehoord is dat de middelbare scholen voorlopig open blijven en daar zijn wij, naar wij aannemen 
ook u en vooral onze leerlingen heel blij mee. Tijdens het gesprek vorige week met het 
leerlingparlement hebben onze leerlingen dat nog eens bevestigd. Als MBS willen wij er alles aan 
doen om een ‘lock down’ van onze school te voorkomen. 
  
Wij zien echter dat het virus onze school sinds midden september weer in toenemende mate 
binnendringt en lesuitval veroorzaakt. Sinds een aantal weken hebben we door de lange wachttijden 
op testen, testuitslagen en quarantaine te maken met 5-10 % lesuitval van onze collega’s. Lesuitval 
die we niet willen! We willen juist ons lesprogramma draaien en achterstanden voorkomen.  
 
Natuurlijk zien we toe op het naleven van de (standaard) hygiëne maatregelen op school, maar dat 
is niet genoeg om het virus te keren. We zien dat het virus de school binnenkomt,  ‘gaten in ons 
rooster slaat’ , waardoor willekeurig lessen uitvallen. Als tegenactie hebben wij als team nagedacht 
op welke wijze wij de school op een goede wijze open kunnen houden én naar behoren kunnen 
laten functioneren. Belangrijk is voor MBS de vraag hoe wij de regie weer meer in eigen hand 
kunnen nemen en een organisatie kunnen neerzetten die meer bestand is en blijft tegen het virus. 
Als er dan lessen moeten uitvallen, dan willen we zelf bepalen welke lessen dat zijn. Hierdoor wij 
kunnen wij de kwaliteit van het lesprogramma zo hoog mogelijk houden. 
Alle bruikbare ideeën over een weerbare schoolorganisatie zijn nu uitgekristalliseerd en omgezet in 
maatregelen die tezamen ons ‘plan B tegen Corona’ vormen. In de nieuwsbrief van 1 oktober jl. 
hebben wij dit moment al aangekondigd en het is nu tijd voor ons plan ! 
 
Plan B tegen Corona 
Niet alleen MBS heeft een plan B gemaakt, alle 8 scholen van Melanchthon zijn er mee bezig. De 
directies van de scholen hebben met elkaar 5 piketpalen benoemd waaraan alle plannen moeten 
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voldoen. Op die wijze kunnen wij ons blijven verantwoorden naar de leerlingen, naar u, naar de 
inspectie, ons bestuur en naar onze collega’s.  
 
De volgende piketpalen zijn meegenomen en ingevuld in ons ‘plan B tegen Corona’: 

 Kwaliteit en kwantiteit van de lessen 

 Zicht op ontwikkeling en op eventuele achterstanden  

 Inlopen en voorkomen van achterstanden 

 Waarborgen van school- en centraal examen 

 Zorgen voor sociaal welbevinden van leerlingen en collega’s  
 
Bij het opstellen van ons plan B is onze ouderklankbordgroep en ook onze MR-vertegenwoordiger 
betrokken. 
 
Concreet betekent dit dat wij door de gemiddeld 5-10 % wekelijkse lesuitval niet alle lessen kunnen 
blijven aanbieden en dat we kiezen voor de kern met een basisprogramma. Dit basisprogramma, 
voldoet aan de wettelijke eisen, aan de eindexamenprogramma’s en bij het maken van keuzes zijn 
steeds alle voorwaarden ingevuld die door de piketpalen worden genoemd. Door niet meer alle 
lessen aan te bieden spelen wij collega’s vrij, die de ‘gaten in het rooster’ door lesuitval helpen 
opvullen en er mede voor zorgen dat de kernlessen steeds door kunnen blijven gaan. We hebben de 
werkzaamheden van het basisprogramma onder de collega’s evenredig kunnen verdelen. Het 
basisprogramma biedt steeds voldoende kwaliteit, kwantiteit en ook afwisseling voor de leerlingen. 
We hebben er voor gekozen alle lessen in de examenklas steeds op school te laten doorgaan. Dit is 
mogelijk door iets minder lessen fysiek aan te bieden in de leerjaren 1, 2 en voor een deel in 
leerjaar 3. Dit wordt gecompenseerd met een wekelijkse thuiswerkdag voor deze leerlingen, die ook 
op school al wordt voorbereid. Daarnaast organiseren we het schoolwerk via eenduidige 
overzichtelijke weekplanners, die voldoende houvast geven aan de leerlingen en inzicht geven aan 
ouders. Een helder monitoringsysteem geeft steeds overzicht waar de leerling is met zijn lesstof en 
toont eventuele achterstanden direct en op heldere wijze aan. Plan B gebruikt de vrije ruimte 
tevens voor verplichte huiswerkuren op school voor elke klas. Plan B maakt ook de begeleiding van 
kwetsbare leerlingen mogelijk. In de bovenbouw bieden we stage aan, zo lang bedrijven daartoe 
bereid zijn in de crisis. Wij realiseren ons dat MBS een leefgemeenschap is en dat leerlingen elkaar 
willen ontmoeten. Om die reden blijven pauzes onderdeel van het rooster. Tenslotte hebben we 
erop gelet dat het programma voor elke klas voldoende afwisseling biedt en een balans tussen 
theorie en praktijk invult. 
 
In het schema hieronder is op hoofdlijnen aangegeven waar het plan B op neerkomt. Het schema 
omvat het aantal dagen per week en het aantal lessen op school. Per klas staan tevens de 
thuiswerkdagen vermeld met het aantal lessen (40 minuten). U ziet dat het is gelukt een rooster 
zonder uitval voor tenminste 4 dagen op school voor elke klas te realiseren. Naar verwachting 
kunnen we het hiermee als MBS een tijd volhouden.  
 
 

 Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 

 B/K/G/HGL B/K/G HGL B K G HGL B/K/G HGL 

Lessen op 
school 

22-24 22-24 29 27 28 28 34 31-33 31 

Thuiswerken (*) 10 10 10 8 n.v.t. n.v.t. n.v.t
. 

n.v.t.  n.v.t. 

Aantal dagen op 
school  

4 4 4 4 4 5 5   4 (B/K) 
5 (G) (**) 

4 (**) 

 
(*) Thuiswerkdag (TWD)  leerlingen werken zelfstandig thuis op maandag: 1D, 2B, 2F, 3B, 3D 
                                                                                          op dinsdag: 1B, 1C, 4C + 4D (stagedag) 
                                                                                          op woensdag: 1E, 1G, 2D, 2E 
                                                                                          op donderdag: 1F, 2C, 3C, 4A + 4B (stagedag) 
                                                                                           op vrijdag: 1A, 2A, 3A, 4F (stagedag)  
 
(**) 4 dagen op school en een stagedag: 4B/4K/4HGL en 5 dagen op school: 4GL  
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Rooster plan B vanaf dinsdag 27 oktober a.s. 
Het nieuwe rooster voor plan B is klaar en wordt ingevoerd vanaf 27 oktober a.s.  
De opzet verschilt sterk met het huidige rooster. In verband met de voorbereiding door de collega’s 
worden er op maandag 26 oktober nog geen lessen gegeven. De school start dus op dinsdag 27 
oktober na de vakantie.  
 
Het nieuwe rooster wordt op vrijdag 16 oktober uitgedeeld aan de leerlingen alle 4e klassen, 3E en 
3F. Zij starten ook direct met de lessen op dinsdag 27 oktober. 
 
Vanwege de andere opzet van het rooster krijgen de leerlingen van alle andere klassen tekst en 
uitleg op dinsdag 27 oktober door de mentor volgens onderstaande tijden. 
 

Leerjaar 1 dinsdag 13.30 – 15.00 uur 
Leerjaar 2 dinsdag 11.30 – 13.00 uur 
Leerjaar 3 dinsdag 14.15 – 15.15 uur (behalve 3E en 3F) 

 
Onze leerlingen zijn zeer gebaat bij het open houden van onze school. Dat maken wij mogelijk met 
het plan. Ons ‘plan B tegen Corona’ maakt MBS beter bestand tegen de omstandigheden van de 
coronacrisis. Het basisprogramma realiseert onderwijskwaliteit voor alle klassen. Wij vertrouwen er 
dan ook op met deze opzet een duurzaam antwoord te geven op Corona en de leerlingen weer 
uitzicht te bieden op continuïteit, een kwalitatief goede en -weliswaar aangepaste maar- 
aantrekkelijke schooltijd.    
 
Mocht u vragen hebben dan stellen wij natuurlijk uw reactie op prijs.  
Onze gegevens kunt u vinden op de website van MBS. 
 
Tenslotte wensen wij u en onze leerlingen -voor zover de omstandigheden dat toelaten- een mooie 
en ontspannen herfstvakantie toe. 
 
 
Hartelijke groeten, en blijf gezond, 
namens het team MBS, 
 
 
Cees de Jong en André Molenaar, directie 
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Bijlage (2): roostervoorbeelden ‘plan B’ uit alle leerjaren  

 

  

K1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma GS, PRII, 109 AK, BAKA, 109 BI, BERS, 008 WI, BURT, 101 PLAN, BURT, 101

Di

Wo LO, ALBL LO, ALBL LO, ALBL HWB, VOOG, 113 EN, NUGT, 115 EN, NUGT, 115

Do HWB, ALBL, 107 GD, ALBL, 107 WI, BURT, 005 WI, BURT, 005 MTU, BURT, 005 TN/BV VERF, 004 TN/BV VERF, 004

Vr NE, VOOG, 113 NE, VOOG, 113 WI, BURT, 101 MTU, BURT, 101

K2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma EN, RODE, 101 EN, RODE, 101 BI, BERS, 008

Di BV/MU, MEIB, 002 BV/ MU, MEIB, 002 AK, BAKA, 109 WI, VLIE, 101 WI, VLIE, 101 MTU, ROTH, 107

Wo HWB, ROTH, 104 MTU, ROTH, 104 NS, BRAI, 006 LO, WIET LO, WIET LO, WIET NE, ROTH, 102 NE, ROTH, 102 EC, BOSB, 106

Do WI, VLIE, 101 GD, NICO, 114 PLAN, ROTH, 007 HWB, BOSB, 106

Vr

K3B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma

Di GRN GRN GRN EC, AKDE, 110 EC, AKDE, 110 BI, SMIL, 006 BI, SMIL, 006 KV1, RATA, 106 WI, WOUR, 104 MA, BELA, 111

Wo EN, RODE, 114 EN, RODE, 114 MTU, RODE, 114 GRN GRN GRN

Do MA, BELA, 111 WI, WOUR, 104 EN, RODE, 104 HWB, BAKA, 008 NE, LIES, 109 HWB, LIES, 109

Vr NE, LIES, 111 NE, LIES, 111 MTU, RODE, 105 NSK1, BASP, 007 NSK1, BASP, 007 WI, WOUR, 104 WI, WOUR, 104

K3E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma NSK1, BASP, 007 NSK1, BASP, 007 KV1, RATA, 106 EC, BOSB, 105 EC, BOSB, 105 MTU, STAL, 110 MA, ECKM, 107 AK, BAKA, 109 AK, BAKA, 109

Di NSK1, BASP NSK1, BASP, 007 HWB, BOSB, 105 GRN GRN GRN WI, APEL, 103 WI, APEL, 103 NSK2, FARH, 008 NSK2, FARH, 008

Wo GRN GRN GRN EN, MAVE, 115 EN, MAVE, 115 AK, BAKA, 109 NSK2, FARH, 008 MTU, STAL, 110 DU, STAL, 110 DU, STAL, 110

Do DU, STAL, 110 EN, MAVE, 104 NE, HOOD, 108 WI, APEL, 103 WI, APEL, 103

Vr MA, ECKM, 107 BI, SMIL, 006 BI, SMIL, 006 NE, HOOD, 110 NE, HOOD, 110 HWB, VOOG, 113

K4B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma GRN GRN GRN MTU, BAKA, 109 NE, BELA, 111 NE, BELA, 111

Di HWB, BAKA, 109 NE, BELA, 111 EN, MAVE, 114 MTU, BAKA, 109 WI, BURT, 108 NSK1, FARH, 008 NSK1, FARH, 008

Wo HWB, VEEZ, 005 EN, MAVE, 115 NSK1, FARH, 008 GRN GRN GRN WI, BURT, 101 WI, BURT, 101 ECO, AKDE, 105 ECO, AKDE, 105

Do

Vr GRN GRN GRN LO, RIJE LO, RIJE LO, RIJE BI, SMIL, 006 BI, SMIL, 006

K4E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ma AK, BAKA, 109 AK, BAKA, 109 BI, VRJO, 005 WI, APEL, 103 DU, STAL, 110 DU, STAL, 110

Di NSK1, FARH, 008 NSK1, FARH, 008 WI, APEL, 103 WI, APEL, 103 EN, MAVE, 114 NE, LIES, 105 NE, LIES, 105 MTU, AKDE, 110 AK, BAKA, 109 AK, BAKA, 109

Wo GRN GRN GRN EC, AKDE, 105 EC, AKDE, 105 NSK1, FARH, 008 LO, WIET LO, WIET LO, WIET

Do HWB, BAKA NE, LIES, 109 NE, LIES, 109 EC, AKDE, 105 WI, APEL, 103 DU, STAL, 110 DU, STAL, 110

Vr BI, VRJO, 006 BI, VRJO, 006 GRN GRN GRN EN, MAVE, 114 EN, MAVE, 114 MTU, AKDE, 105

BOG, MEIB, BURT, 101/102

TWD

TOETS, VELC, 101

TOETS, PAAK, 107

BOG, NICO, 107

TWD

TWD

TOETS, VELC, 101

TOETS, SCJE, 103
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Bijlage (3): Checklist Piketpalen Melanchthon 
 
Naam School: Melanchthon Business School Bleiswijk 
 

Piketpalen Doel In het plan wordt beschreven:  Afwezig/ 
onvoldoende 
benoemd   

Voldoende Uitgebreid  Opmerkingen:  

Algemeen 1 Hoe de school zich verantwoordt naar ouders en leerlingen.      

 2 Hoe en wanneer dit plan (tussentijds) wordt geëvalueerd.      

Kwaliteit en kwantiteit 
van de lessen  

3 Welke eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de lessen 
en hoe dit wordt gemeten. 

    

 4 Hoe omgegaan wordt met eventuele praktijklessen.      

 5 Hoe ervoor gezorgd wordt dat iedereen toegang heeft tot 
online lessen en hoe dit gecontroleerd/geregistreerd wordt.  

    

 6 Hoe voor voldoende capaciteit gezorgd wordt voor het 
geven van de lessen en hoe dit wordt bijgehouden.  

    

Zicht op ontwikkeling en 
achterstanden en het 
inlopen en voorkomen 
hiervan.  

7 Hoe concreet dit inzichtelijk wordt gemaakt. Is er per sectie, 
klas en leerling een plan?  

    

 8 Welke acties er ingezet zijn voor leerlingen met 
achterstanden en hoe deze gecommuniceerd zijn.  

    

 9 Welke acties ingezet worden om verdere achterstanden te 
voorkomen.  

    

 10 Hoe vaak de ontwikkelingen en achterstanden geëvalueerd 
worden en hoe dit gecommuniceerd wordt naar leerlingen 
en ouders.  

    

 11 Welke instrumenten ingezet worden en op welke wijze. 
(Denk hierbij ook aan inzet OT).  

    

Waarborgen SE en CE en 
continuïteit  

12 Hoe voor een haalbaar PTA wordt gezorgd. (Denk hierbij 
aan hoeveelheid toetsen en manier van afname) En hoe dit 
wordt gecontroleerd.  
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 13 Hoe de kwaliteit van de SE’s wordt geborgd tijdens 
coronaperiode. En hoe dit wordt gecontroleerd.  

    

 14 Hoe omgegaan wordt met eventuele stages.      

 15 Hoe afwezige leerlingen hun toetsen/SE’s kunnen inhalen.      

 16 Hoe de lessen en het lesprogramma aansluiten bij de 
onzekere tijden van corona. Hoe hierover wordt 
gecommuniceerd. (Hoe geef je leerlingen perspectief?) 

    

 17 Hoe de jaarplanning voor andere dan examenklassen 
haalbaar is, zodat leerlingen voldoende voorbereid zijn op 
het volgende leerjaar.  

    

 18 Hoe het niveau van leerlingen gedetermineerd wordt 
wanneer het programma wordt aangepast.  

    

Sociaal welbevinden 
leerlingen en personeel 

19 Hoe contact wordt onderhouden met medewerkers tijdens 
deze Corona tijd.  

    

 20 Of er sprake is van werkdruk en hoe deze wordt beperkt. 
(Denk bijv. aan inzet docenten waarvan de lessen niet 
doorgaan) 

    

 21 Hoe contact wordt onderhouden met leerlingen.      

 22 Hoe contact wordt onderhouden met ouders.      

 23 Hoe omgegaan wordt met kwetsbare leerlingen.      

 24 Welke instrumenten ingezet worden om het sociaal 
welbevinden te monitoren. (Denk hierbij aan OT)  

    

 25 Hoe maatschappelijke partners worden ingezet. (Denk 
hierbij aan SMW, MOB, wijkagent, leerplicht etc.) 

    


