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Voorwoord
Hartelijk welkom op Melanchthon Business School in Bleiswijk, een kleinschalige school voor vmbo.
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022. De schoolgids bevat een opsomming aan praktische
zaken, variërend van adressen tot huisregels en van jaarplanning tot lessentabel, van medezeggenschap tot
toetsen en van leerlingenstatuut tot ouderbijdrage.
MBS maakt werk van kwalitatief goed en persoonlijk onderwijs. De persoonlijke benadering en de vriendelijke,
warme sfeer maken MBS tot een aantrekkelijke school. MBS staat voor onderwijs waarbij we de leerling
stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Hierbij staan vergaren van kennis, samenwerken, ondernemend zijn
en het reflecteren op eigen functioneren centraal. We streven naar onderwijs waarin praktijk en theorie nauw
zijn verweven en waarbij het leren steeds is verbonden met de buitenschoolse omgeving. Dit geven we vorm
door samen te werken met bedrijven en instellingen -met de business- in de lokale regio.
Voor MBS geldt dat we vanuit onze open christelijke identiteit leerlingen voorbereiden op een betere wereld.
We hebben daarbij groot vertrouwen in onze leerlingen, omdat zij uiteindelijk degenen zijn die dit kunnen
realiseren. Onze leerlingen zijn onze toekomstbouwers!
Elke dag begeleiden meer dan 75 collega’s op onze vestiging 580 leerlingen bij hun ontwikkeling, als leerling
en als mens. Op MBS leren de leerlingen kennis en vaardigheden, die niet alleen dienen als basis voor het
behalen van een waardevol diploma, maar ook de bagage vormen voor het innemen van een plekje in onze
samenleving van nu en morgen. MBS biedt een veilige leeromgeving waarbij een respectvolle relatie tot elkaar
een wezenlijk kenmerk is van de cultuur van de school.
Een belangrijk kenmerk van onze school is de intensieve samenwerking met vervolgonderwijs in mbo. Deze
samenwerking heeft geleid tot doorlopende leerroutes naar mbo niveau 2 en mbo niveau 4 in Het Groene
Lyceum. De laatste leerroute sluit aan op een opleiding in het hbo.
Binnen onze school zijn ouders en leerlingen betrokken bij het onderwijs. Er is een ouderklankbordgroep
en een leerlingparlement, waarin leerlingen uit elke klas zijn vertegenwoordigd. Leerlingen en ouders zijn
betrokken in de MBS-medezeggenschapsraad.
We proberen met de informatie in deze schoolgids zo volledig mogelijk te zijn. Veel informatie over MBS staat
op onze website www.melanchthon.nl/mbs. Hier wordt dan ook regelmatig in deze schoolgids naar verwezen.
Tot ziens op MBS!
Hartelijke groeten, mede namens al mijn collega’s,
drs. C. de Jong, directeur

1. Over Melanchthon Business School
1.1

Schoolgegevens

De volledige naam van de school luidt:
Melanchthon Business School
Bezoekadres:
De Wilgenlei 2B, 2265 KN Bleiswijk
Correspondentieadres: zie bezoekadres
T 010 52 128 22
E mbs@melanchthon.nl
W www.melanchthon.nl/mbs
Contact gegevens school – directie –
coördinatoren – mentoren:
Een actuele opgave is te vinden via
https://www.melanchthon.nl/mbs/contact
schoolgids
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1.2 Over onze school

Melanchthon Business School: Kiezen, ontdekken, doen!

Melanchthon Business School staat voor eigentijds beroepsonderwijs, dat is verbonden met de business in
de regio van de school. In het dagelijks onderwijs is de B van Business een belangrijk uitgangspunt voor de
inrichting ervan.
Naast het behalen van een waardevol diploma vormen persoonlijke ontwikkeling en burgerschap de
belangrijkste doelstellingen. De beroepsgerichte profielen (Dienstverlening & Producten en Groen) in de
bovenbouw dekken de bedrijvigheid van de lokale business in het Oostland af. Ondernemendheid staat
daarbij centraal.

Hybride leren

Bij de invulling van het beroepsgerichte programma werk MBS nauw samen met de bedrijven. Hierbij
worden steeds meer lessen in de bedrijven en instellingen zelf gegeven. We noemen dit ‘hybride leren’, een
onderwijsconcept waarbij zowel de leerling, bedrijven en de school winst ervaren. Hybride leren verbindt
binnen- en buitenschools leren. Leerlingen ontvangen in kleine groepjes praktische lessen in de aangesloten
bedrijven door professionals uit de beroepspraktijk.
Hybride leren past in de toekomststrategie van beroepsonderwijs in het algemeen en van MBS in het
bijzonder. Op deze wijze verkrijgen de leerlingen een beter beeld van bedrijven en sectoren, waardoor zij een
betere keuze kunnen maken voor hun leerloopbaan en vervolgopleiding. De bedrijven krijgen meer inzicht
in de opleidingen en kunnen leerlingen aan zich binden en hen beter de weg wijzen in de veranderende
beroepswereld. De school verbetert haar onderwijsaanpak met deze intensieve samenwerking. Hybride leren
wordt voor de beroepsgerichte lessen aangeboden en de komende jaren -waar mogelijk- uitgebreid
met AVO-onderdelen.
De kernopdracht van onze school is leerlingen een goede keuze leren maken voor een passende vervolgopleiding
in het mbo of havo. Actief kennis maken met lokale bedrijven en instellingen in Lansingerland en omgeving
hoort daarbij, omdat de regionale business de context vormt voor het loopbaanleren van onze vmboleerlingen. Tegen die praktische achtergrond kun je werken aan je loopbaancompetenties en leer je een goede
keuzes maken. Niet voor niets is het motto van MBS dan ook: kiezen, ontdekken, doen!

Ervaren school

Melanchthon Business School Bleiswijk is een ervaren vestiging voor beroepsonderwijs van Melanchthon.
Sinds de oprichting in 1948 zijn meer dan 7000 leerlingen opgeleid en gediplomeerd in Bleiswijk. Veel van
deze oud-leerlingen zijn nog altijd verbonden met de school, in veel gevallen als stagebieder of –begeleider in
de bedrijven, als cursist of als ouder van een van onze leerlingen. De relatie met het bedrijfsleven in de regio is
ongewoon sterk, zeker voor een vmbo. Die relatie wordt versterkt door het aanbod van doorlopende leerlijnen
van vmbo naar mbo, waarbij docenten vmbo-leerlingen de weg wijzen naar mbo-vervolgopleidingen. Dit is
mede mogelijk door de hechte samenwerking met Lentiz onderwijsgroep, die als zelfstandige mbo-vestiging
(met als naam Lentiz mbo Oostland) sinds 2018 is gehuisvest op het schoolterrein van MBS.

Uitgestelde keuze

De onderbouw maakt een tweejarige brugperiode mogelijk, waarbij het determinatietraject de keuze van
de leerlingen voor de leerwegen en vakkenpakket in de bovenbouw ondersteunt. Op deze wijze wordt ook
de keuze zoveel als mogelijk uitgesteld. Ook in de bovenbouw is dit principe van toepassing bij de keuze van
profiel- en een deel van de examenvakken. Tenslotte biedt MBS binnen de leerwegen in de bovenbouw de
mogelijkheid aan vakken op een hoger niveau te examineren.

Nieuw schoolgebouw

MBS is sinds 2017 gehuisvest in een gloednieuw, modern en duurzaam gebouw, dat het beroepsonderwijs
nu en in de toekomst op een uitstekende wijze mogelijk maakt. Voor het onderwijs is het gebouw uitgerust
met eigentijdse en compleet uitgeruste vaklokalen voor theorie en praktijk. Daarnaast beschikt het gebouw
over twee leerpleinen voor de algemene vakken, zoals economie, wiskunde, Engels en Nederlands. De begane
grond biedt een moderne en adequaat ingerichte leeromgeving voor de beroepsgerichte lessen, die voor een
deel in werkplekkenstructuur worden aangeboden op het beroepsgerichte leerplein.
schoolgids
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Rondom het leerplein zijn werkplekken gesimuleerd in een levensechte beroepsomgeving. De hiermee
verbonden moderne kas, het natuur & milieu educatie-lokaal en de educatieve schooltuin completeren de
leeromgeving op school. Om de leerlingen adequaat voor te bereiden op een passende vervolgopleiding in het
mbo vinden daarnaast steeds meer beroepsgerichte lessen in (partner)bedrijven in de regio plaats. Met deze
zogenoemde ‘hybride aanpak’ is de beroepsgerichte leeromgeving steeds bij de tijd en biedt een realistisch
beeld aan de leerlingen. Om de samenwerking tussen school en bedrijf te ondersteunen is het stagebureau
actief en wordt de relatie met de bedrijven onderhouden.

Digitaal leren

In 2015 is MBS Bleiswijk gestart met de invoering van digitaal leren. Een belangrijke motivatie voor deze
innovatie is de leerlingen op deze wijze maximaal te kunnen voorbereiden op hun vervolgopleiding en hun rol
als burger in de moderne digitale maatschappij.

Regionale school

De leerlingen zijn afkomstig uit de regio Oostland, waarbij de grootste aantallen afkomstig zijn uit de
gemeenten Lansingerland, Zuidplas, Zoetermeer en Rotterdam.

Buitenschoolse activiteiten

MBS organiseert jaarlijks tal van (buitenschoolse) activiteiten, zoals ‘wendagen’ (1e leerjaar), buitenlandse
excursies, (Sinterklaas)sportdagen, Ardennenkamp, Kerstviering, voorjaarsmarkt en Skills (provinciale en
landelijke kampioenschappen beroepsvaardigheden vmbo).
Op deze evenementen leren leerlingen op een andere niet-schoolse wijze hun talenten te ontwikkelen. Veel
van deze activiteiten ondersteunen de sfeer op school op een goede wijze en komen het pedagogisch klimaat
ten goede. In dit verband noemen we ook de ‘Top of the MBS’ die jaarlijks in het voorjaar plaatsvindt. Na een
voorselectie laten de leerlingen vooral zien wat hun talenten zijn op gebied van zang, muziek en dans. De
avond wordt druk bezocht door leerlingen, ouders en docenten.

De Levende Tuin Bleiswijk

Voor de school ligt De Levende Tuin Bleiswijk, de educatieve
schooltuin waarin MBS samenwerkt met onder andere BSO
‘Zus & ZO’, de 5 basisscholen in Bleiswijk en Lentiz mbo
Oostland. De educatieve schooltuin versterkt de ambitie van
MBS door expertisecentrum te zijn voor jonge burgers op
gebied van natuur & milieu. In de educatieve tuin ondersteunen
leerlingen van MBS leerlingen van de basisscholen en
kinderen van de BSO. Inmiddels is ook de pabo ‘Thomas More’
(Rotterdam) aangehaakt, waarvan jaarlijks studenten die de
minor ‘Buitenschools leren’ natuuronderwijs volgen, opdrachten
maken en uittesten. In de nabijgelegen kas van de school is een
apart lokaal voor natuur- en milieueducatie gerealiseerd. In het
NME-lokaal kunnen de leerlingen lessen volgen over natuur &
milieu. Het lokaal bevat een schat aan onderzoeksapparatuur,
specilale leskisten, ICT-middelen , veldgidsen en wandplaten.
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1.3 Medewerkers

Directie en schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit een vestigingsdirecteur, adjunct-directeur, drie afdelingshoofden en een
schoolcoördinator. De directie bestaat uit C. de Jong, vestigingsdirecteur en A. Molenaar, adjunct-directeur.
Naast de directie bestaat de leiding van de school uit mevr. C. Heetland, afdelingshoofd onderbouw, mevr. M.
van Eck, afdelingshoofd bovenbouw, J. Speksnijder, afdelingshoofd beroepsgerichte vakken en A. van ’t Land,
schoolcoördinator. Samen vormen zij het vestigingsmanagementteam (VMT) en hebben de dagelijkse leiding
over de school.

Administratie

De administratie van de school wordt bijgehouden door mevr. E. van Ispelen, mevr. I. Rood en mevr. M. van der
Boogaard. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor alle administratieve zaken, zoals:
•
Melden van bezoeken aan huisarts, tandarts et cetera.
•
Vragen naar aanleiding van lestijden of wijzigingen in het rooster
•
Administratie is op school aanwezig: maandag t/m vrijdag (08.00 - 16.30 uur)
en vrijdag van 08.00 - 12.00 uur. Telefonisch is de school dagelijks bereikbaar van 08.00 - 16.30 uur.
•
Contactgegevens: Telefoon: 010 – 52 128 22 en e-mail: mbs@melanchthon.nl

Personeelsleden

De volgende personen zijn (2021- 2022) werkzaam op MBS:

Naam 			 Vak/taak/functie
mevr. S. Akdemir 		
dhr. O. Alblas 			
dhr. A. Bak 			
dhr. I. Baspinar 		
mevr. M. van der Boogaard
mevr. A. van den Burg 		
mevr. T. van der Burg 		
dhr. R. Burggraaf 		
dhr. M. Dijkmans 		
dhr. J. van Duin 		
mevr. M. van Eck 		
dhr. R. van Eijk 			
dhr. R. van Grondelle 		
dhr. B. de Groot 		
dhr. J. Harreman 		
mevr. M. Apeldoorn 		
mevr. C. Heetland 		
dhr. D. Honders 		
mevr. D. Hoogenboezem
mevr. E. van Ispelen 		
dhr. drs. C. de Jong 		
dhr. A. Kantouj 		
mevr. J. van der Kolk 		
dhr. B. Meijndert 		
mevr. L. Minnaar 		
dhr. A. Molenaar 		
mevr. J. Smits - Lachman
dhr. A. van ‘t Land 		
dhr. R. van der Leeuw		
mevr. K. van Lieshout 		
mevr. J. Rothuizen 		
mevr. K. Markus 		

economie
bewegingsonderwijs
aardrijkskunde / roostermaker
natuurkunde
administratie
beeldende vorming
wiskunde, rekenen
natuurkunde
stagecoördinator vmbo / mbo
aardrijkskunde / beroepsgericht
afdelingshoofd bovenbouw
biologie
wiskunde
beroepsgericht
beroepsgericht / teelttechniek mbo
wiskunde / secr. eindexamen
afdelingshoofd onderbouw
ict-ondersteuner / roostermaker
Nederlands/ mbo
administratie / roostermaker
directeur vmbo / mbo
techniek
biologie
muziek
natuurkunde
adjunct-directeur vmbo
biologie / MR
schoolcoördinator/opleidingscoördinator mbo
economie
Nederlands
Nederlands
verzorging / beroepsgericht
schoolgids
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mevr. R. Mostert 		
mevr. I. Nicodem 		
dhr. A. van Noppen 		
mevr. A. van Nugteren 		
mevr. L. Fränzel - Paak 		
mevr. M. Prast 			
dhr. I. Prins 			
mevr. T. Rademaker 		
mevr. X. Rienks 		
dhr. J. de Rijk 			
dhr. B. Rodenburg 		
mevr. I. Rood 			
mevr. P. de Schrijver 		
dhr. J. Schouten		
mevr. M. Slikkerveer		
dhr. J. Speksnijder 		
mevr. L. Bes 			
dhr. J. Sikkens 			
dhr. H.J. Steenwijk 		
dhr. R. Taekema 		
mevr. T. Tiemersma 		
mevr. K. Vasse 			
mevr. C. Veld 			
dhr. E. v.d. Ven 			
mevr. M. Verboom 		
mevr. J. Vermaas 		
mevr. N. Vermeeren 		
mevr. D. Verschoor 		
dhr. F. Verschoor 		
dhr. E. Verstoep 		
dhr. R. Visser 			
mevr. W. van Vliet 		
dhr. M. Vonk 			
mevr. L. Voogt 			
mevr. J. Vrielink 		
dhr. J. van Weenen 		
dhr. S. Westerman 		
mevr. A. van Wijngaarden
mevr. K. Wieten 		
dhr. R. Wouters 		
dhr. Y. Zonneveld 		

beroepsgericht vmbo / dierverzorging mbo
godsdienst
beroepsgericht
Engels
beeldende vorming/ mbo
Engels
geschiedenis /beroepsgericht / mbo
beeldende vorming/ckv - decaan
beroepsgericht / bloemschikken- en binden mbo
bewegingsonderwijs
Engels
administratie
beroepsgericht / LWT-coördinator
beroepsgericht / hovenier mbo
Duits / mbo
afdelingshoofd beroepsgericht / teamleider mbo
Duits / mbo
biologie
begeleider passend onderwijs
wiskunde
beroepsgericht
beroepsgericht/dierverzorging mbo
beeldende vorming
natuur- en scheikunde / MR
Engels
beroepsgericht
Nederlands
beroepsgericht / dierverzorging mbo
techniek / lwoo-coördinator
biologie
muziek / godsdienst
wiskunde
conciërge
Nederlands
biologie, coördinator HGL
hovenier en groenvoorziening mbo
conciërge
dierverzorging / paardenhouderij mbo
bewegingsonderwijs
wiskunde
beroepsgericht

MBS biedt ook mogelijkheden voor vrijwilligers, die ondersteunende activiteiten verrichten op allerlei gebied.
De Levende Tuin Bleiswijk is een erkende stageplaats, die jaarlijks praktijkvorming mogelijk maakt voor mbostudenten. Naast onze medewerkers zijn er op school en in de klas ook studenten van de Opleidingsschool
Rotterdam (OSR) aanwezig. Gemiddeld bieden we elk cursusjaar 10-15 studenten van de HR&O een
opleidingsplaats.

1.4 Melanchthon/CVO

Onze school is onderdeel van Melanchthon: een christelijke scholengemeenschap met ruim 4900 leerlingen.
De scholengemeenschap bestaat uit acht scholen die gelegen zijn in Rotterdam Noord, Rotterdam Schiebroek,
Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. We hebben alle opleidingsniveaus in huis; van gymnasium
tot vmbo-basis. Elke dag groeien mensen op de acht scholen van Melanchthon. Dat gebeurt op vele vlakken:
kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We leren van elkaar en met elkaar.
We handelen in de geest van Melanchthon.
schoolgids
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Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen groeien als mens. Onderwijs gaat over meer dan cijfers en
prestaties, over meer dan kennis en cognitieve vaardigheden. Onderwijs gaat vooral ook over het leven. Het
gaat over het leren van normen en waarden. Over het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De mens staat
op onze scholen centraal. Menselijke vaardigheden worden ontwikkeld, zodat mensen bij Melanchthon hun
ware bestemming kunnen ontdekken. Op Melanchthon leer je voor het leven.
Alle Melanchthon-scholen zijn officiële opleidingsscholen Rotterdam (OSR). Dit betekent dat we nauw
samenwerken met de lerarenopleidingen in Rotterdam. Op elke school zijn dan ook het gehele jaar docenten
in opleiding aanwezig om zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Deze veelal
jonge en enthousiaste collega’s zijn in staat om de leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in de
21-eeuwse vaardigheden. De docenten in opleiding studeren aan de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam en worden geplaatst en ondersteund door de academische opleidingsschool Rotterdam.
Melanchthon Scholengemeenschap maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De CVO-scholen verzorgen op ruim veertig locaties onderwijs voor
ongeveer 22.000 leerlingen, uiteenlopend van gymnasium tot praktijkonderwijs. CVO is werkgever van circa
2.200 mensen. Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving vallen
onder deze verenging en Melanchthon is er daar één van.

2. Toelating en plaatsing
2.1 Toelating en plaatsing

Melanchthon conformeert zich aan de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben
gemaakt over de overstap van basisschoolleerlingen naar de middelbare school. De Overstaproute wordt
jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. U vindt de overstaproute hier: De OverstapRoute - Koers VO.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gelden, naast
de
procedure van De OverstapRoute, de afspraken die gemaakt
zijn in het Ondersteuningsplan met KoersVO, het
samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs.
Voorwaarde bij plaatsing is dat de begeleidingsbehoefte
van de leerling moet passen binnen het
ondersteuningsprofiel van de school. Deze
aanvullende toelatingsvoorwaarden zijn te vinden
op de website: KoersVO Schoolprofielen: passend
voortgezet onderwijs voor Rotterdam en
omgeving - KoersVO

2.2 Interne doorstroming

MBS Bleiswijk wil de leerlingen optimale
onderwijskansen bieden. Bij onderwijs op maat
past de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen
op een ander niveau. Het is in het belang van
de leerlingen en de onderwijsteams dat deze
in-, door- en uitstroom (idu) goed geregeld
is. Dit zal altijd in overleg met de ouders en
leerling gaan en het leerlingdossier zal worden
uitgewisseld. Uitgangspunt van het idu-beleid is
dat er binnen het eigen bestuur voor de leerlingen
altijd plaats is. Tussen de scholen van Melanchthon is
sprake van een warme overdracht om de begeleiding in
het onderwijs zo optimaal mogelijk te maken.
Er kunnen redenen zijn om naar een school buiten Melanchthon
te zoeken. Dit zal altijd in overleg met de ouders en leerling
plaatsvinden.
schoolgids
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3. Onderwijs

3.1a Onderwijsaanbod

Melanchthon Business School heeft de volgende kenmerken:
•
Een bedrijvige school
•
Leren en doen op jouw niveau
•
Small & Big Business: Recreatie & Vrije tijd, Dier & Natuur, Kunst & Design, Tech & Media
•
Systematisch aandacht voor vaardigheden
•
Persoonlijke begeleiding
•
Groen en Dienstverlening & Producten (D&P)
•
Het Groene Lyceum (HGL)
Onze lessen zijn zo ingericht dat je veel bezig bent. De uitleg per les is kort, zodat je zelf actief aan de gang
kunt met een opdracht, presentatie of project. Je maakt opdrachten soms op je eigen device (alle leerlingen
werken met een iPad of laptop) of op papier en bent vaak heel praktisch bezig.
Je hebt bij ons niet één maar twee jaar de tijd om te laten zien wat je in je mars hebt. Pas daarna bepalen we
welk niveau je gaat doen in de bovenbouw.
In de lessentabel zie je welke vakken je per leerjaar hebt. Klas 1 start met een brugklaskamp, in klas 3 ga je op
werkweek (Engeland of Belgische Ardennen). In klas 4 heb je een examenreis en in leerjaar 2 ga je ook met de
klas op stap.
Voor iedereen die graag leert én doet, hebben we hier een plek:
•
Met een advies basis/kader/gemengde leerweg kom je op het vmbo in een brugklas basis,
basis/kader of kader/gemend.
•
Heb je een lwoo-advies voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo,
dan kom je de eerste twee jaar in een aparte, kleine klas.
•
Met je advies voor vmbo gemengde/theoretische leerweg/havo is Het Groene Lyceum (HGL)
waarschijnlijk de beste, praktische opleiding voor jou.
Vanaf leerjaar 3 is de determinatie definitief en kom je in een niveauklas basis, kader of gemengde leerweg.

Begeleidingslessen

Vind je bepaalde vakken moeilijk? Heb je naast de gewone lessen wat extra ondersteuning nodig? Er zijn
begeleidingslessen in bijna alle vakken. Deze lessen zijn meestal aan het begin of einde van de schooldag.
Bovendien kun je altijd bij je docent terecht voor meer uitleg of hulp bij een vak.

Alle richtingen

Met het diploma van MBS op zak kun je alle kanten op. Na al je ervaringen en ontdekkingen hier weet jij
precies welke opleiding of welk beroep bij je past: groen, logistiek, zorg, techniek, horeca, business, media...
Alles kan. Doe je op de gemengde leerweg examen in een extra vak, dan kun je ervoor kiezen om naar het
havo te gaan.

Small & Big Business

De wereld is veel groter dan de school. Small Business - en in de bovenbouw Big Business - helpt je om die
wereld te ontdekken! Je gaat aan de gang met wat jij leuk vindt. Je maakt kennis met verschillende beroepen
en bedrijven in de buurt, werkt met professionals, gaat op stage en ontwikkelt belangrijke vaardigheden: voor
nu, je vervolgopleiding én je beroep.
Bijvoorbeeld ondernemen, organiseren, slim omgaan met multimedia en ict, samenwerken, creativiteit en
goede communicatie.

Business markt

Tijdens de voorjaarsmarkt (Small Business) en ondernemersmarkt (Big Business ) laat je zien wat je kunt!
We gebruiken al onze binnen- en buitenruimtes voor activiteiten, marktkramen, hapjes, drankjes, planten,
exposities en meer. En we nodigen hiervoor iedereen uit die we kennen.
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Ontwikkel je vaardigheden

Je zult al snel merken dat je voor alle beroepen in de buitenwereld veel (praktische) vaardigheden nodig
hebt. Je moet vooral goed kunnen communiceren, samenwerken, creatief en ook kritisch denken. Je hebt
mediawijsheid en allerlei computervaardigheden nodig. En als je goed kunt plannen en organiseren, heb je
daar heel je verdere leven plezier van.
Ondernemersvaardigheden lijken misschien alleen belangrijk voor als je ooit een eigen bedrijf start, maar alle
bedrijven stellen het op prijs als je ondernemend en zelfstandig bent, met ideeën komt en initiatief neemt.
Daarvoor krijg je op de MBS alle ruimte.
We besteden veel tijd en aandacht aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden. Sommige leer je al doende.
Voor sommige vaardigheden hebben we speciale workshops en lessen, zoals het ict-uur.

Persoonlijke begeleiding

Je mentor is een belangrijk persoon in je schoolleven. Je mentor geeft je persoonlijke begeleiding en
onderhoudt contact met je ouders/verzorgers. Elke week heb je een dubbel mentoruur. Die uren besteden jij
en je klas aan je studievoortgang en studievaardigheden, zoals ‘leren leren’ en leren plannen.

Schoolloopbaan- en reflectiegesprekken

Alle leerlingen voeren regelmatig schoolloopbaan- en reflectiegesprekken met je mentor en je docenten.
Samen gaan jullie op zoek naar antwoorden op vragen als: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe kan ik dat
bereiken, wat heb ik daarvoor nodig en wie kan mij daarbij helpen?

Praktijkgerichte examenprogramma’s: Groen en Dienstverlening & Producten

Je lessen, Small & Big Business, je stages, je lessen op de bedrijven en je reflectiegesprekken met je mentor
en docenten helpen je om jezelf te leren kennen en te ontdekken waar je talenten liggen. Hoe beter jij jezelf
kent, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt. Daarnaast helpt het je ook bij het kiezen van een examenprogramma.
Je examenprogramma bestaat uit theorievakken en het beroepsgerichte deel. Het maakt niet uit of je in het
beroepsgerichte deel het profiel Groen of het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) kiest: je kunt op het
mbo nog alle richtingen op.

Profiel Groen

Je kiest het examenprogramma Groen als je graag bezig bent in een groene omgeving. Naast Groen heb
je allerlei keuzevakken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een klimaatvriendelijke tuin aan te leggen,
gezondheid van dieren te testen, bloemstukken te maken, een bodemonderzoek uit te voeren of zelf pasta te
maken. Andere mogelijkheden zijn werken met robotica in ons e-lab, een website maken of programmeren
van onze drones.
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Profiel Dienstverlening &Producten (D&P)

Het examenprogramma D&P is breed en sluit aan bij veel beroepen. Je bent bezig met producten en de
presentatie, promotie, techniek, ict, media, organisatie en verkoop. Naast D&P heb je allerlei keuzevakken.
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om met een 3D-printer te werken, logo’s te ontwerpen of een sportdag
voor een basisschool te organiseren en te begeleiden. En dan zijn er nog keuzevakken als EHBO, voeding en
beweging, robotica, een insectenhotel maken of een vlog opnemen.
Verder volgt iedereen op de MBS het vak Ondernemen, loop je stage in leerjaar 3 + 4 en doe je mee met de
spetterende projectweek Water.

Het Groene Lyceum: voor ondernemers van de toekomst!

Voor leerlingen met een gl/tl/havo-advies hebben HGL. Op Het Groene Lyceum leer je niet alleen met je hoofd,
maar ook met je handen. Het is dé leerroute voor jou als je levendig, nieuwsgierig en (praktisch) intelligent
bent. Je zit immers niet alleen met je neus in de boeken maar bent ook graag ondernemend en praktisch
bezig.

Theorie en praktijk

Je werkt op Het Groene Lyceum op een gemengde leerweg/havo denk- en leerniveau. Je krijgt theorievakken
en beroepsgerichte vakken die te maken hebben met techniek, ict, economie, management, voeding,
recreatie, zorg en milieu in de groene sector.

Internationaal

De groene sector is sterk internationaal gericht. Daarom krijg je Cambridge Engels op hoog niveau, bezoek je
Brussel en Straatsburg (EPAS project) waar veel beleid wordt gemaakt en leer je van en met exportbedrijven.

Versneld je vmbo én mbo4

De opleiding HGL duurt zes jaar en je mag het zelfs proberen in vijf jaar. Je hebt dan versneld een vmbodiploma, een mbo4-diploma en een uitstekende voorbereiding op een hbo-opleiding in je zak!
Bij voldoende belangstelling biedt HGL meerdere mbo-examenrichtingen, waarmee je nog elke specialisatie
kunt kiezen die bij jou past (zie Lentiz mbo Oostland).

3.1b Leerwegondersteunend onderwijs

Op onze school worden ook leerlingen met een lwoo-indicatie, een indicatie voor leerwegondersteuning,
toegelaten. Dit zijn leerlingen waar de basisschool van verwacht dat zij een vmbo-diploma kunnen halen
op voorwaarde dat zij extra hulp krijgen. De lwoo-coördinator van onze school is nauw betrokken bij de
toelating van lwoo-leerlingen en regelt alle administratieve zaken die hiervoor geregeld moeten worden.
Leerlingen komen alleen in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs als zij voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Voor informatie over leerwegondersteunend onderwijs kunt u contact opnemen met de lwoocoördinator dhr. F. Verschoor (010 – 52 128 22 of fverschoor@melanchthon.nl)
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3.2 Lestijden

Hoe ziet een schooldag eruit op Melanchthon Business School?
In klas 1 proberen we je lesdag tussen 08.30 en 09.30 uur te laten starten. Vanaf leerjaar 2 kan dit meer
fluctueren doordat er soms ook lessen pas om 10.00 uur starten.
MBS heeft de volgende schooltijden:
lesuur 1:

08.30 – 09.10 uur

lesuur 2:

09.10 – 09.50 uur

lesuur 3:

09.50 – 10.30 uur

pauze: (*)
lesuur 4:

10.50 – 11.30 uur

lesuur 5:

11.30 – 12.10 uu

lesuur 6:

12.10 – 12.50 uur

pauze: (*)
lesuur 7:

13.20 – 14.00 uur

lesuur 8:

14.00 – 14.40 uur

lesuur 9:

14.40 – 15.20 uur

lesuur 10:

15.20 – 16.00 uur

(*) MBS kent in totaal 2 ochtend- en 2 middagpauzes.
Niet iedereen heeft op hetzelfde moment pauze.
Elke leerling heeft 1 ochtend en 1 middagpauze.

Pauzetijden:

Ochtendpauze: 09.50 - 10.10 uur en 10.30 - 10:50 uur
Middagpauze: 12:10 – 12.40 uur en 12:50 – 13:20 uur

3.3 MBS heeft de volgende lessentabel:

De lessentabel geeft per leerjaar aan welke lessen het programma biedt. Met de volgende link is de actuele
lessentabel te vinden: https://www.melanchthon.nl/mbs/app/uploads/2019/11/Lessentabel-MBS-MR.pdf
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3.4 MBS heeft de volgende regulier extra activiteiten.

Daarnaast worden er elk leerjaar afhankelijk van het programma extra activiteiten gepland.
Leerjaar
1

Algemene excursies
• bootcamp
(Jongerenwerk)
• wendagen (introductie)
• sportdag
• excursie Delft
• bedrijfsexcursies
• stage meeloopdag
• schoolfeest

Aantal dagen
1

Periode van het jaar
september

1
1
1
½
1
2x

zomer
Juni
Juni
hele cursusjaar
januari
november + februari

2

• excursie Rotterdam
• sportdag
• bedrijfsexcursies
• stage meeloopdag
• schoolfeest
• excursie Berlijn

1
1
½
1
2x
4

september
zomer
hele cursusjaar
januari
november + februari
juni

3

• werkweek buitenland
(België of Engeland)
• werkweek binnenland
• sportdag
• English theatre voorstelling
•reguliere stage
• schoolfeest
• reguliere stage

4

juni

4
1
½
20
1x
BL: 30 dagen(*)
KL: 20 dagen (*)
GL: 15 dagen
1
1
1x

juni
zomer
oktober
maart + mei
februari
december + maart
december + maart
december + maart
april
april
februari

4

• sportdag
• examenreis
• schoolfeest

(*): bl- en kl-leerlingen lopen vanaf oktober 1 dag stage per week. Daarnaast hebben ze ook een aantal
weekstages.

3.5 Toetsen

Toetsen hebben een belangrijke rol in het onderwijs. Niet alleen geven toetsen informatie over de
studievoortgang van de leerling, ook geven de resultaten van de toetsen inzicht aan de docenten over de
effectiviteit waarmee zij kennis en vaardigheden overdragen tijdens de lessen. Tenslotte treedt een groot
leereffect op door het regelmatig bespreken van de toetsresultaten door de docent en leerling samen. Op
MBS komen heel veel typen toetsen voor: dat kunnen verslagen, presentaties of werkstukken zijn, maar
natuurlijk ook repetities, overhoringen, practicumtoetsen en beroepsproducten. Sommige toetsen hebben als
doel vast te stellen of het doel van de lessen is bereikt. Andere toetsen hebben als doel de studievoortgang in
kaart te brengen.
Op de site van MBS is het Toetsbeleid en -kader terug te vinden. Hierin worden de uitgangspunten toegelicht,
maar ook precies omschreven op welke wijze toetsen worden afgenomen en welke afspraken hierbij
gelden. Er is informatie te vinden over bijvoorbeeld de planning en het aantal toetsen, maar afspraken over
bijvoorbeeld nakijken, inzage en bespreking van de toetsen zijn opgenomen.
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3.6 Examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen:
•
Het schoolexamen
•
Het centraal examen;
voor de beroepsgerichte vakken is dit het Centraal Schrijftelijk Praktisch Examen (CSPE)
Het eindcijfer van het examen is het gemiddelde van de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen.
Het Programma Toetsing & Afsluiting (PTA) loopt over klas 3 en 4. Voor 1 oktober wordt het uitgereikt. In het
PTA wordt per vak toegelicht waar de schoolexamens over gaan. De leerlingen (en hun ouders) ontvangen hun
informatie via de mentor, mail en op de speciaal hiervoor georganiseerde informatieavond.
Tegelijk met het PTA wordt het Examenreglement uitgereikt en toegelicht. Het examenreglement geeft aan
welke rechten en plichten de school heeft en welke jij hebt als examenkandidaat. Er is informatie te vinden
variërend van welke hulpmiddelen mogen worden gebruikt tijdens het examen, wat te doen bij ziekte of
andere onregelmatigheden tot herkansingen en de zak-slaag regeling. Het examenreglement is een vertalingop schoolniveau van het landelijk geldende examenbesluit.

3.7 Nieuwe ontwikkelingen schooljaar 2021-2022
Net zoals bij alle andere middelbare scholen zet MBS komend schooljaar in
op het wegwerken van achterstanden in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). In het afgelopen jaar is door COVID 19 en
daarmee samenhangende maatregelen,
zoals de ‘lock down’, vertraging opgetreden in het
onderwijsprogramma. Ook bij de nieuwe leerlingen, die
dit jaar in het eerste leerjaar starten, zijn achterstanden
ontstaan, die we komend schooljaar willen wegwerken.
Niettemin heeft MBS met het ‘plan B tegen corona’
ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld het examenprogramma
volledig is doorgewerkt en de examenkandidaten
hierdoor goed zijn voorbereid op het examen. Het
‘plan B tegen corona’ heeft ook veel waardevolle
vernieuwingen teweeg gebracht, waarvan we
onderdelen ook in het komende schooljaar
meenemen, zoals online ouderavonden en
extra digitale contactmogelijkheden tijdens de
wervingsperiode. Inmiddels wordt door een speciale
werkgroep een aangepast programma voorbereid
voor het komende schooljaar. Binnen het programma
zullen extra activiteiten voor de klassen en voor
individuele leerlingen worden aangeboden.

Na een gedegen voorbereiding vindt komend jaar de
verbreding van het beroepsgerichte deel in de bovenbouw
plaats voor de leerlingen in de BL en KL. Naast het profiel
Groen kunnen zij ook kiezen voor profiel Dienstverlening &
Producten. Voor de leerlingen van de GL was deze mogelijkheid
al aanwezig. Binnen deze profielen zijn allerlei keuzevakken door de
leerlingen te kiezen. De lessen van steeds meer keuzevakken worden
samen met bedrijven in de omgeving van de school gegeven. We noemen
deze opzet ook wel ‘hybride leren’. De praktijkvorming wordt aangevuld met
stage op bedrijven en instellingen in de regio Oostland.

schoolgids

MBS | 15

4. Ondersteuning en begeleiding
4.1 Leerlingbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen. Hij of zij volgt gedurende het
schooljaar de voortgang en het welbevinden van de leerling. Dit gebeurt tijdens de mentorlessen, door middel
van individuele gesprekken en door informatie van de vakdocenten. Nauw contact tussen thuis en school
is hierbij van groot belang. Door een goede samenwerking tussen leerling, thuis en school zal een kind zich
optimaal kunnen ontwikkelen. De mentor is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken rondom de leerling.
Wanneer de mentor signaleert dat er extra ondersteuning nodig is naast de basisondersteuning, zal hij
overleggen met het afdelingshoofd of de ondersteuningscoördinator. Zie hiervoor ook punt 4.3.

4.2 Decanaat

Loopbaanbegeleiding speelt een belangrijke rol op de MBS. Wij proberen onze leerlingen kennis te laten
maken met zoveel mogelijk aspecten van een beroep of vervolgopleiding. Dit gebeurt onder andere door
middel van bedrijfsbezoeken, stages , hybride leren in de bedrijven of het volgen van speciale lessen waarin
gastsprekers vertellen over hun werk. De taak van de schooldecaan is het adviseren van leerlingen en hun
ouders bij het kiezen van een vakkenpakket of een passende vervolgopleiding.

4.3 Ondersteuning

Naast de begeleiding door vakdocenten en mentoren kunnen leerlingen ook begeleid worden door iemand
uit het ondersteuningsteam van de school. Mentoren en/of vakdocenten melden leerlingen, die in hun ogen
extra ondersteuning nodig hebben, aan bij het ondersteuningsteam. Het kan gaan om leerlingen die niet
lekker in hun vel zitten of problemen tegenkomen bij het leren. Het kan ook zijn dat het thuis niet lekker
loopt of dat ouders aangeven graag extra ondersteuning te wensen voor hun kind. Het ondersteuningsteam
kijkt en denkt mee. Ook is het mogelijk dat het ondersteuningsteam hulp buiten school inschakelt. In
het algemeen meldt de mentor een leerling aan bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam
bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de begeleider passend onderwijs, de schoolloopbaancoach,
de schoolmaatschappelijk werker, de JOS’ser ( jeugdcoach op school), de jeugdverpleegkundige, de
leerplichtambtenaar en de onderwijsconsulent van Koers VO.
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Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator heeft een coördinerende en organiserende taak op het gebied van
leerlingenzorg. Deze leerlingenzorg kan bestaan uit extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied en/of
extra ondersteuning voor een bepaald leervak. In het algemeen is zij de vraagbaak in de school als het gaat
om extra zorg voor de leerlingen, zowel in de eigen school als in de contacten met instanties buiten de school.
Mevr. C. Heetland (010 – 52 128 22 of cheetland@melanchthon.nl) is de ondersteuningscoördinator op onze
school.

Begeleider passend onderwijs

De begeleider passend onderwijs is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die behoefte hebben
aan extra ondersteuning, zoals bijvoorbeeld hulp bij plannen en organiseren. Ook kan de begeleider passend
onderwijs een leerling of een klas observeren en vervolgens handelingsadviezen geven aan docenten. Deze
begeleiding vindt op school plaats. Dhr. Steenwijk is begeleider passend onderwijs op de MBS.

Schoolmaatschappelijk werker

Op school of in de thuissituatie kunnen zich diverse moeilijke situaties voordoen. Als er extra steun,
begeleiding of hulp nodig is, dan kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en/of mentoren een beroep doen
op de schoolmaatschappelijk werker.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit:
•
Mevr. C. Heetland, ondersteuningscoördinator
cheetland@melanchthon.nl en 010-5212822
•
Dhr. H.J. Steenwijk, begeleider passend onderwijs.
hsteenwijk@melanchthon.nl en 010-5212822
•
Mevr. N. van Krugten, schoolloopbaancoach
nvkrugten@melanchthon.nl en 010-5212822
•
Mevr. E. Lindhout, jeugdverpleegkundige CJG
•
Mevr. A. Roozendaal, Jeugdcoach op school (JOS’ser)

Anti-pestcoördinator

Wanneer er sprake is van een pestprobleem op school wordt de anti-pestcoördinator daarover
geïnformeerd, waarna hij/zij in actie kan komen. Ook leerlingen en ouders mogen indien nodig een beroep
doen op de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator denkt actief mee over hoe een pestprobleem
aangepakt en opgelost kan worden. Het anti-pestbeleid van Melanchthon vormt hiervoor de leidraad. Het
anti-pestbeleid is hier te vinden: Melanchthon-anti-pestbeleid-2020-kort.pdf. De anti-pestcoördinatoren zijn
de afdelingshoofden onder- en bovenbouw.
Onderbouw: Mevr. C. Heetland (010 52 128 22 + cheetland@melanchthon.nl)
Bovenbouw: Mevr. M. van Eck (010 52 128 22 + mveck@melanchthon.nl)

De leerplichtambtenaar

Indien er sprake is van ongeoorloofd of bovenmatig ziekteverzuim, wordt de leerplichtambtenaar
ingeschakeld. De belangrijkste taak van de ambtenaar is het controleren of een leerling zich houdt aan de
leerplicht, als dat niet het geval is, komt de ambtenaar in actie. Ook als ouders extra verlof aan willen vragen
vanwege bijzondere gebeurtenissen en/of omstandigheden, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Wij
volgen hierbij de richtlijnen zoals deze te vinden zijn op de website van de gemeente.
Tot slot wordt de ambtenaar ook ingeschakeld bij veelvuldig te laat komen.

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.

Onze school hanteert een protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. Deze is hier terug te
vinden: Microsoft Word - Protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 2020 (melanchthon.nl)
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5. Communicatie en overleg
5.1 Medezeggenschap

Onze school heeft een vestigingsmedezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 2 leden door en uit het
personeel gekozen, 1 lid door en uit de ouders gekozen en 1 lid door en uit de leerlingen gekozen. Voor
zijn activiteiten is de medezeggenschapsraad gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen.
De medezeggenschapsraad van onze school heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de
schoolleiding. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De deelraad mag over alle onderwerpen
die de school betreffen spreken en de schoolleiding van advies dienen. De directie is vaste gesprekspartner
van de deelraad en kan MBS-collega’s (afdelingshoofden, examensecretaris, vakdocenten) voor het overleg
uitnodigen. Het reglement van de vestigings-MR is hier terug te vinden: Reglement deelraad Melanchthon
Naast de MR op school, is ook aan de scholengroep Melanchthon een medezeggenschapsraad, de
zogenoemde GroepsMR, verbonden. Deze bestaat uit zestien leden. De helft daarvan wordt door en uit
het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door en uit de leerlingen.
Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthon-vestigingen zijn in de
raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of leerlingen. Voor haar
activiteiten is ook de GroepsMR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen. Het MR-reglement is
hier terug te vinden: Reglement MR Melanchthon
De GroepsMR heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie van SCG
Melanchthon. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de
school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

Aanvullende informatie

De MBS-medezeggenschapsraad bestaat in 2021-2022 uit: mevr. J. Smits-Lachman en E. van der Ven, namens
het personeel, dhr. A. Bouwman, namens de ouders en Jada Breur namens de leerlingen.
Dhr. E. van der Ven (T: 010 – 52 128 22 en E: evdven@melanchthon.nl) is voorzitter. Ook is hij voorzitter van de
Groeps-MR Melanchthon.

Ouderraad

MBS heeft een ouderklankbordgroep, ook wel ouderraad genoemd. De ouders geven gevraagd en ongevraagd
advies aan de schoolleiding en zijn betrokken bij open dagen en ouderinformatieavonden.

Leerlingenparlement

Het leerlingparlement op de MBS is een divers team bestaande uit alle klassenvertegenwoordigers van
leerjaar 1 t/m 4. Een aantal keer per jaar komt het parlement bij elkaar om te vergaderen, tijdens deze
vergaderingen worden allerlei schoolse zaken besproken, soms in het bijzijn van de directie zodat zij weten
wat er speelt op school. Daarnaast organiseert het parlement ook allerlei activiteiten, hierbij kan je denken
aan verschillende vieringen, schoofeesten en andere themadagen. Elk jaar is het leerlingparlement opnieuw
een succes, omdat leerlingen leren om samen te werken en in vergadervorm onderwerpen met elkaar te
bespreken. Het leerlingparlement wordt begeleid door twee docenten, J. van Duin en mevr. C. Veld.

5.2 Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling op onze school. Het biedt
de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Het leerlingenstatuut van
onze school is op de website van onze school te vinden.

5.3 Rapporten en cijferoverzicht

Het schooljaar is verdeeld in drie periodes. Aan het eind van elke periode wordt een rapport opgemaakt. Dit rapport is online te
bezichtigen. Het derde rapport, de overgangsrapportage wordt mee naar huis gegeven. Aan het einde van periode 1 en 2 is er
een mogelijkheid hierover van gedachten te wisselen met een mentor of een vakdocent. Dat kan op de spreekavond, waarbij
de ouder(s) en de leerling aanschuiven bij de mentor of een vakdocent, of online het gesprek voeren. De leerling bereidt het
gesprek voor waarna hij of zij het schoolloopbaangesprek waarbij ouder(s) en mentor/vakdocent aanwezig zijn, leidt.
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5.4 Contacten school en thuis

Contacten tussen school en thuis zijn bijzonder belangrijk. Alleen wanneer er een goede samenwerking
is tussen leerling, school en thuis, zal een kind optimaal kunnen presteren. De mentor is het eerste
aanspreekpunt voor ouders. Deze mentor is altijd te bereiken via de mail.
Aan het begin van elk schooljaar is er een voorlichtingsavond, waarbij met de mentor wordt kennis gemaakt.

6. Kwaliteit
6.1 Inspectie

Namens de Rijksoverheid houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op het onderwijs in Nederland. De
onderwijsinspectie doet dit door schoolbezoeken af te leggen en jaarlijks een analyse van de opbrengsten
van alle scholen te maken. Deze analyse wordt bekend gemaakt via de website (Inspectie van het
Onderwijs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)) als ‘onderwijsresultatenmodel’. In dit
onderwijsresultatenmodel geeft de onderwijsinspectie een beoordeling van de resultaten van elke school.
Melanchthon vindt het belangrijk dat alle scholen voldoende scoren in dit onderwijsresultatenmodel. Naast
het overzicht zijn op de website van de onderwijsinspectie ook de gegevens te vinden over de bezoeken die de
inspectie heeft afgelegd. Al deze gegevens kunt u vinden door op de website van de onderwijsinspectie onder
“inspectierapporten” de naam Melanchthon in te vullen en vervolgens te kiezen voor onze vestiging/school
waarover u meer wilt weten.

6.2 Scholen op de kaart

Melanchthon vindt het belangrijk om transparant te zijn en de dialoog aan te gaan met alle
belanghebbenden. We voeren uiteraard regelmatig de dialoog met diegenen die op formele wijze inspraak
hebben in onze organisatie, maar wij nodigen ook alle andere betrokkenen uit om met ons in gesprek te
gaan. Eén van de manieren waarop wij werken aan transparantie is onze deelname aan ‘Vensters voor
Verantwoording’. Het resultaat hiervan is de website: www.scholenopdekaart.nl waarop alle cijfermatige
informatie over scholen verzameld wordt over bijvoorbeeld leerlingaantallen en behaalde examencijfers.
Bij deze gegevens geven wij als school een toelichting. Daarnaast toont de website onder andere ook de
tevredenheid van ouders en leerlingen door de jaren heen.
Zie voor meer informatie:
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/bleiswijk/24122/melanchthon-business-school/

6.3 Schoolplan

Elke vier jaar stelt de school een schoolplan op. In het schoolplan beschrijven we onze (onderwijsinhoudelijke)
ambities. Voortkomend uit het schoolplan stellen we jaarlijks een schooljaarplan vast. Hierin staat meer
concreet beschreven wat de doelstellingen zijn voor dat schooljaar. Het schoolplan is terug te vinden op onze
website. Zie: https://www.melanchthon.nl/mbs/app/uploads/2021/06/Schoolplan-Melanchthon-BusinessSchool-2020-2024-versie-6.1-23072020.pdf

6.4 Resultaten 				
				

Examenresultaten per leerweg 2021

Doorstroom 2020-2021
Leerjaar
1
2
3 BL

Niveau
Alle niveaus
Alle niveaus

%
99 %
98 %
90 %

3 KL

90%

3 GL

100%

3 HGL

100%

Aantal
geslaagd
42

% geslaagd

BL

Aantal
deelnemers
42

KL

35

35

100%

GL

24

24

100%

100%
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7. Financiën
7.1 Schoolkosten

Onderwijs is voor iedereen toegankelijk.
Daarom betaalt de overheid het overgrote
deel van de kosten van het onderwijs in
Nederland. Aanvullende zaken betalen
de leerlingen of hun ouders. Dit zijn
de zogenaamde schoolkosten. MBS
ontvangt van de overheid een vergoeding
voor schoolboeken en lesmateriaal
dat specifiek voor één leerjaar door de
betreffende school wordt voorgeschreven
en noodzakelijk is voor het volgen van
het onderwijsprogramma. De school stelt
deze schoolboeken en dit lesmateriaal
kosteloos ter beschikking aan leerlingen. Voor
sommige lesmaterialen ontvangt de school
geen financiële bijdrage van de overheid en vraagt
de school een vrijwillige bijdrage van de ouders/
verzorgers.

Wat verstrekt de school kosteloos aan leerlingen?
•
•
•
•
•

leerboeken
werkboeken
projectboeken en tabellenboeken
eigen leermateriaal van de school
licentiekosten van digitaal leermateriaal

De school vraagt aan ouders en leerlingen geen borgsom voor de boeken. Wel kan de school bij het inleveren
van de boeken een bedrag in rekening brengen voor grote beschadigingen of een verloren boek.

Met welke kosten moeten ouders/verzorgers rekening houden?
Ouders moeten rekening houden met kosten voor de volgende zaken:
•
i-Pad (tegen gereduceerde prijs)
•
sportkleding
•
schrift en multomap
•
rekenmachine
•
pennen, geodriehoek en dergelijke

Ook zijn er voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt en die zij van groot belang acht voor
een goede school, waarvoor een vrijwillige bijdrage geldt:
•
excursies, werkweken, e.d.
•
kluisjes: zie 7.2
•
print- en kopieerkosten voor eigen gebruik.
De hoogte van de bedragen die samenhangen met de bovenstaande extra diensten en activiteiten ver-melden
we aan het begin van het schooljaar op onze website.
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de gevraagde vrijwillige bijdragen.
Van de besteding van al deze bedragen legt de school per jaar verantwoording af aan de oudergeleding van de
MR. De ouderbijdrage maakt de activiteiten mogelijk, die in het belang zijn van de persoonlijke en culturele
ontwikkeling van alle leerlingen.
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7.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te
verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de
identiteit van de school.
De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken.
Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.
Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke
onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van
het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage
ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.
Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating
tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het
voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.
Ook dit schooljaar maken wij op MBS voor de inning van deze bijdrage gebruik van ‘WIS Collect’. ‘WIS Collect’
is een veilige online applicatie waarmee u zelf bepaalt of u gebruik maakt van iDeal, een overboeking of een
automatische incasso in meerdere termijnen. De ouderbijdrage bestaat uit 2 onderdelen:
A.
Algemene bijdrage alle leerjaren
De schoolbijdrage voor algemene kosten bedraagt in schooljaar 2021- 2022
€ 39,-. voor alle leerjaren.
B.
Bijdrage per klas:
Op onze website https://www.melanchthon.nl/mbs/schoolkosten staan de actuele bedragen voor
cursusjaar 2021-2022.

Schoolboeken

U hoeft voor het boekenpakket geen financiële bijdrage te leveren. De scholen ontvangen van de overheid een
bekostiging voor het boekenpak¬ket. De aanschaf van boeken brengt dus geen kosten voor ouders met zich
mee. Op de eerste schooldag ontvangen leerlingen op school hun boekenpakket. Sommige vakken werken
met digitaal lesmateriaal en de licenties worden de eerste schoolweek verspreid.
Boeken moeten het hele schooljaar behoorlijk gekaft zijn. Docenten controleren dit. Zuinig met de boeken
omgaan is dus noodzaak voor een langere levensduur en in ons aller financieel voordeel. Een goede stevige
schooltas is hiervoor ook in alle leerjaren nodig. Bij beschadiging, verlies en verwaarlozing brengen wij
kosten in rekening. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken ingeleverd en gecontroleerd. Ook dan
worden schades en ontbrekende boeken in rekening gebracht. Voor vragen over schoolboeken kunt u contact
opnemen met dhr. A. van ’t Land (avtland@melanchthon.nl).

iPad

Op de MBS vinden we het belangrijk dat je ‘digitaal vaardig’ wordt opgeleid. Sinds 2016 werken we naast
boeken met een iPad. Dit ‘device’ helpt je om op je eigen tempo en niveau te werken. Digitale leermiddelen
zijn ook bij uitstek geschikt voor het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. Dit betekent niet dat je tijdens
een schooldag alleen maar bezig bent op de iPad. We blijven andere didactische werkvormen gebruiken voor
het aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag. Daarnaast zijn er ook vakken die nog gebruik maken van
(werk)boeken of schriften. Medio mei/juni 2022 wordt de informatie over dit device bekend gemaakt.
De iPad wordt bij de start op MBS tegen gereduceerd tarief aangeschaft door ouders. Toetsenbord,
beschermhoes en verzekering zijn verplicht onderdeel van deze aankoop. Aankoop kan in een keer betaald
worden of in termijnen. De iPad gaat mee naar huis en wordt ingezet in de meeste lessen. Er zijn lessen waar
alle lessen via de iPad worden gegeven maar er zijn ook lessen waarbij de iPad ondersteunend is aan het boek.
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7.3 Kluisjes

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje tegen betaling via de ouderbijdrage. Kosten hiervoor
bedragen € 15,- per jaar (inclusief btw). Het is natuurlijk toegestaan om met een medeleerling samen een
kluisje te nemen. Via school wordt een pas als ‘sleutel’ in bruikleen gegeven en met deze pas kan de leerling
ook gebruik maken van de printers op school. De directie heeft de mogelijkheid om de kluisjes te openen
indien zij daar aanleiding toe zien.

7.4 Tegemoetkoming studiekosten

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de
Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke
bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan
op Toeslagen (belastingdienst.nl).
Wilt uw kind graag op een sport of bijvoorbeeld dans- of muzieklessen volgen en kunt u dat niet betalen? Wij
kunnen een aanvraag doen voor de bekostiging hier van bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.
Ook hier voor kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijkwerker.
Ook willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om, bij een inkomen rond bijstandsniveau, voor een klein
bedrag (5,00 voor volwassenen en 0,00 voor kinderen t/m 17 jaar) een Rotterdampas aan te vragen. Dit geldt
voor zowel inwoners van de gemeente Rotterdam als Lansingerland.
Dit kan via de website www.rotterdampas.nl.
Verder kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar met een minimuminkomen bij de
gemeente het Jeugdtegoed aanvragen. Dit is alleen voor gezinnen woonachtig in de gemeente Rotterdam.
Het tegoed kan onder andere besteed worden aan sport- en schoolspullen. Het tegoed is gekoppeld aan de
Rotterdampas van het kind en kan worden besteed aan school- en sportspullen, laptops en tablets, fietsen,
kleding, boeken, tijdschriften en openbaar vervoer bij geselecteerde bedrijven of winkels.
Meer informatie over het Rotterdams Jeugdtegoed en een aanvraagformulier vindt u via de volgende link:
Jeugdtegoed aanvragen gemeente Rotterdam | Rotterdam.nl

schoolgids

MBS | 22

7.5 Verzekeringen

Ook op school gaat er weleens iets mis. Daarom heeft de school een verzekeringspakket
afgesloten met een collectieve schoolongevallenverzekering en een collectieve
aansprakelijkheidsverzekering.

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) en geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld
door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, et cetera) valt niet onder de dekking.
Deze verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en één uur daarvoor en daarna, of zoveel langer als
het rechtstreeks komen en gaan naar die schoolactiviteiten vergt.
Van een ongeval moet binnen 24 uur aangifte worden gedaan op een formulier dat bij de administratie op de
vestiging verkrijgbaar is.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en degenen die voor de school actief zijn (bestuursleden,
personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school is niet
zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De
school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen
(of, als zij jonger zijn dan 16 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun gedrag, ook
tijdens schooluren of schoolse activiteiten. Daarom is het belangrijk dat ouders zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon
een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers en leerlingen. Deze reisverzekering is
van toepassing op excursies en reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling. Het dekkingsgebied van
deze verzekering is de wereld.
De mogelijkheid bestaat om als ouder een eigendommenverzekering af te sluiten via Melanchthon. Meer
informatie kunt u opvragen bij de vestiging via mbs@melanchthon.nl.

schoolgids

MBS | 23

8. Praktische en administratieve zaken
8.1 Wijzigingen persoonsgegevens

Mocht er echt iets aan de hand zijn met uw kind, dan vinden wij het belangrijk om u telefonisch te kunnen
bereiken. Daarnaast stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte houdt van de telefoonnummers waarop u
bereikbaar bent. U kunt dit doorgeven aan de administratie. We horen het ook graag als uw e-mailadres of
huisadres verandert.

8.2 Lesuitval

Lesuitval proberen we op MBS zoveel mogelijk te voorkomen. Elke collega heeft één of meerdere ‘stipuren’
waarop hij/zij een zieke collega kan waarnemen. Hierdoor wordt de lesuitval beperkt. In de onderbouw
hebben de leerlingen geen tussenuren in hun reguliere lesrooster en bij roosterwijzigingen wordt hierop
gestuurd. In de bovenbouw hebben de leerlingen soms tussenuren.

8.3 Ziekte- en afwezigheidmelding

Afwezigheid kan een belangrijke oorzaak zijn van slechte resultaten. Uw kind is afwezig, mist de uitleg van
leerstof of oefent te weinig met aangeboden leerstof, met als resultaat dat uw kind minder goede cijfers haalt
dan nodig. Kortom: afwezigheid beïnvloedt de schoolresultaten negatief.
Als uw kind ziek is, meld dit dat dan vóór 8.30 uur bij voorkeur telefonisch via 010 - 52 12 822 of stuur een
mail naar de administratie (mbs@melanchthon.nl) om de school te informeren over de afwezigheid van uw
kind. Is uw zoon/dochter na een weekend nog ziek? Dan graag weer opnieuw ziek melden. Afspraken bij
dokter/tandarts/orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd maken. Ook deze kunt u doorgeven
via 010 - 52 12 822.

8.4 Verlof aanvragen

Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan extra verlof aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het
bijwonen van een bruiloft of een begrafenis. In al deze gevallen wordt de richtlijn van de leerplichtwet
gevolgd. Deze is te vinden op de website van de gemeente waarin u woont.
Het verzoek tot verlof wordt altijd bij het betreffende afdelingshoofd ingediend.
Bijzonder verlof (rouw en trouw) kunt u via de mail aanvragen bij het betreffende afdelingshoofd. Zo mogelijk
graag minimaal vijf dagen van tevoren. Bij onwettig verzuim zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in te
schakelen.
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8.5 Te laat komen

Voor leerlingen uit de eerste en tweede klas geldt dat zij na drie keer te laat komen, zij zich om 8 uur moeten
melden bij de administratie.
Voor leerlingen uit klas 3 en 4 geldt dat bij te laat komen de volgende dag om 8.00 uur moet worden gemeld
bij de administratie.
De keren dat een leerling te laat komt wordt bijgehouden op de zogenaamde rode kaart.
Wanneer er te vaak sprake is van te laat komen, wordt er contact opgenomen met ouder(s) en de
leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont.

8.6 Uit de les verwijderd

Het kan een enkele keer voorkomen dat een leerling verwijderd wordt uit een les. De leerling krijgt van
de vakdocent een zogeheten gele kaart en meldt zich vervolgens bij het afdelingshoofd. Daarna volgt een
gesprek met een afdelingshoofd of coördinator. De les moet vervolgens worden ingehaald.

8.7 Schorsen en verwijderen

Binnen Melanchthon handelen we vanuit het protocol schorsen en verwijderen, dat gebaseerd is op wettelijke
kaders. Verwijzen naar Protocol schorsen en verwijderen

8.8 Jaarplanning

In de schoolgids staan de vakanties en vrije dagen vermeld voor het schooljaar 2021-2022 zoals die begin juni
2021 bekend zijn. Voor de overige data verwijzen wij u naar de website.
(alle data zijn onder voorbehoud)
•
29 augustus 2021 laatste vakantiedag
•
30 augustus 2021 start schooljaar (vestigingsdag leerlingen vrij)
•
31 augustus 2021 vestigingsdag leerlingen vrij
•
1 september 2021 vestigingsdag leerlingen vrij
•
2 september 2021 ophalen rooster en boeken volgens rooster
•
3 september 2021 eerste schooldag
•
18 oktober 2021 tot en met 22 oktober 2021 herfstvakantie
•
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022 kerstvakantie
•
21 januari 2022 ontvangst basisscholen en Open Dag leerlingen vrij
•
25 februari 2022 tot en met 4 maart 2022 voorjaarsvakantie leerlingen vrij
•
15 april 2022 tot en met 18 april 2022 paasvakantie
•
25 april 2022 tot en met 6 mei 2022 meivakantie
•
26 mei 2022 tot en met 27 mei 2022 hemelvaartsvakantie
•
6 juni 2022 pinkstervakantie
•
9 juli 2022 tot en met 21 augustus 2022 zomervakantie

9. Regels en afspraken
9.1 Huisregels

Afspraken worden i.s.m. de klassenvertegenwoordiger met de klas besproken door de mentor. De
samenvatting van deze regels is “Doe normaal” en “Toon respect voor elkaar en de spullen van school.”
Zie ook het leerlingstatuut artikel 4.

9.2 Foto’s

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van betrokkenen geluidsopnames, foto’s of filmopnames te
maken. Dit geldt zowel in school als op het schoolplein.

9.3 Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan voor lesdoeleinden, op aanwijzing van de docent.
Wanneer hier geen sprake van is, staat de telefoon uit en zit in de tas. Elke leerling heeft een kluisje met
oplaadmogelijkheid voor zijn/haar mobiel/iPad.
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10. Rechten en plichten

10.1 Reglement internet en sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen
helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te
experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten
en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Melanchthon heeft een reglement internet en sociale
media, die beschikbaar is via de website: Melanchthon-Gebruik-social-media-2020.pdf Met dit reglement kan
het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat normaal gedrag is op sociale media
(en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Melanchthon, voor het gebruik van
mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

10.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. Dat
betekent dat er nu nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU).
De AVG zorgt onder meer voor:
•
versterking en uitbreiding van privacyrechten
•
meer verantwoordelijkheden voor organisaties
Als school, en als bestuur, zijn wij kritisch op de (persoons-)gegevens die wij om uiteenlopende redenen
verzamelen en bewaren. Wij maken hierover afspraken met de partijen om ons heen, denk bijvoorbeeld aan
leveranciers van software die wij voor ons onderwijs nodig hebben. Daarnaast heeft Melanchthon beleid over
gegevensbescherming. Via de website van CVO is het beleid op Informatiebeveiliging en privacy (IBP) terug
te lezen: IBP_beleid_CVO_versie-1.0.pdf . De persoonsgegevens die wij van leerlingen, ouders en personeel
verzamelen, gebruiken wij voor het verzorgen van onderwijs. Voor de eventuele uitwisseling van gegevens
met andere partijen zullen wij toestemming vragen aan de leerling of diens ouders. Datzelfde geldt voor onze
PR-uitingen. Eenmaal verleende toestemming mag te alle tijden weer ingetrokken worden.

10.3 Klachten

Ziet u problemen op school of gaan de dingen niet zoals u zou willen? Neem dan eerst contact op met de
mentor van uw zoon of dochter. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij een situatie van
ongewenst gedrag.
Als u een klacht heeft, neemt Melanchthon deze serieus. Hiervoor geldt de volgende procedure:
als de mentor u niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met het
afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon/dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet
tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, neem dan contact op met de vestigingsdirectie.
Bent u na het contact met de vestigingsdirectie nog niet tevreden met de oplossing van uw klacht, dan kunt u
een e-mail schrijven aan de algemene directie van Melanchthon: melanchthon@melanchthon.nl.
Blijkt afhandeling binnen de school niet mogelijk te zijn of heeft de afhandeling van een klacht niet naar
tevredenheid plaatsgevonden, dan is er een klachtenregeling die is vastgesteld met de andere scholen van
CVO. Deze CVO-klachtenregeling kunt u vinden op:
Klachtenregeling - Melanchthon Scholengemeenschap

10.4 Vertrouwenspersoon en vertrouwensinspecteur

Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig
of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid, kan een beroep doen op de
vertrouwenspersoon. De eerste stap blijft die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan
kan hij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Die zal het probleem altijd serieus nemen,
gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk - en in overleg met de melder - voor bemiddeling of verwijzing
naar bijvoorbeeld de klachtencommissie/externe vertrouwenspersoon. De complete klachtenregeling is te
lezen en te downloaden via www.melanchthon.nl of www.cvo.nl.
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Elke vestiging heeft een vertrouwenspersoon. We streven naar een mannelijke en een vrouwelijke
vertrouwenspersoon. Ook medewerkers kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De namen van de
vertrouwenspersonen zijn te vinden op onze website via de link www.melanchthon.nl/mbs/contact.
Naast de vertrouwenspersoon, kunnen leerlingen, ouders, maar ook medewerkers een beroep doen
op een externe vertrouwensinspecteur. Deze kan worden ingeroepen voor advies en ondersteuning
bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Ook bij
signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme is de
vertrouwensinspecteur de aangewezen persoon. Hij of zij is te bereiken tijdens kantooruren
op 0900-111 31 11.
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BUSINESS SCHOOL
Wilgenlei 2b
2665 KN Bleiswijk
010 – 521 28 22
mbs@melanchthon.nl
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