
                     

 

 

 

 

Jaargang 14, 21 oktober 2022 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar is zeven weken onderweg en nu staat de herfstvakantie alweer voor de deur.  
De algehele indruk is dat we goed gestart zijn. Jullie begrijpen dat met het ernstige ongeval van vorige 
week dat gevoel ineens geheel naar de achtergrond verdween. Gelukkig kon ik u dinsdag laten weten 
dat het beter gaat met onze leerlinge! 
 
Corona  
Wat hielp bij een prettige, rustige start is dat het aantal coronabesmettingen en de impact daarvan 
enorm meevalt. Laten we hopen dat dit zo blijft.  
We zullen op de website steeds aangegeven in welke fase we ons bevinden en welke 
coronamaatregelen gelden voor onze school: Huidige coronamaatregelen 2College, gebaseerd op het 
sectorplan van de Rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs. 
Voor meer informatie over corona verwijs ik naar de website: https://mijnvraagovercorona.nl 
 
Eerste vergadering ouderraad en vapen 
In deze eerste periode vond ook de eerste vergadering van de ouderraad plaats. Ik kan jullie melden dat 
de vacante plek in de ouderraad opgevuld is door een ouder van een leerling uit het eerste leerjaar.  
Onderwerpen die in de ouderraad aan de orde kwamen waren de ambities van 2College Durendael dit 
jaar, de thema-avond voor de ouders dit schooljaar, maar ook hoe de school omgaat met “vapen”. Bij dit 
laatste onderwerp wil ik graag hieronder stilstaan. Mocht u overigens vragen of opmerkingen hebben 
voor de ouderraad, dan kunt u via de website direct met de ouderraad mailen: Ouderraad Durendael. 
Vapen is het “roken” van een e-sigaret, vaak met een verleidelijk smaakje. Voor de zomervakantie 
hoorden wij al van een vape-trend in Tilburg. Gelukkig was deze hype nog aan onze school 
voorbijgegaan, maar nu zien wij ook steeds meer leerlingen vapen. De afgelopen dagen haalde het 
onderwerp herhaaldelijk de media (o.a. op donderdag 20 oktober bij Zembla). Natuurlijk hopen wij dat 
vapen bij ons geen trend wordt.  
Hoe gaan wij ermee om? Wij stellen vapen gelijk aan roken en daarvoor geldt dat er een verbod is op 
school (binnen en buiten). Op het moment dat wij leerlingen toch binnen de school of op het 
schoolterrein zien vapen, zullen wij gepaste maatregelen nemen. Daarnaast informeren wij ook de 
ouders/verzorgers. Op die manier hopen wij een ongezonde trend te remmen en bij te dragen aan de 
gezondheid van jullie kinderen, onze leerlingen. Ik hoop dat wij op jullie steun kunnen rekenen in onze 
strijd tegen deze gewoonte. 
 
 
 
 

https://www.2college.nl/durendael/school/nieuws/huidige-coronamaatregelen-2college-1/
https://mijnvraagovercorona.nl/
https://www.2college.nl/durendael/ouders/wilt-u-meepraten/


                     

 

 

 
 
 
 
 
IB-uitreiking 
Op donderdagavond 13 oktober vond de uitreiking plaats van de IB-certificates: het internationaal 
erkende diploma dat onze leerlingen van tweetalig havo en vwo behaalden. De examens vonden plaats 
in mei en omdat de uitslag en de diploma's pas in de zomervakantie tot ons komen, organiseren wij 
altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar voor onze oud-leerlingen een uitreiking. Het is elk jaar 
weer een feest deze bijzondere diploma's te mogen uitreiken.  
 
Nieuwbouw Durendael? 
De afgelopen weken werd er in het Brabants Dagblad een aantal keren bericht over de mogelijke 
nieuwbouw van onze school. Wij zijn met de gemeente Oisterwijk in gesprek over de toekomst van onze 
school. Dit heeft te maken met het feit dat ons schoolgebouw op de korte en middellange termijn vraagt 
om een aantal grote investeringen. De komende maanden zal duidelijk worden of we samen tot een 
plan voor nieuwbouw komen of dat we gaan voor grootschalige renovatie. Tot nu toe hebben we de 
voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw en dan graag op een plek in de buurt van de sportvoorzieningen 
van Oisterwijk.  
 
Studiekring/Lyceo: huiswerkbegeleiding 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over de huiswerkbegeleider met wie wij al 
jaren samenwerken. Misschien is deze huiswerkbegeleiding ook iets voor jullie zoon of dochter. Wellicht 
weet u dit al, maar als school bieden wij naast onze vaklessen natuurlijk ook bredere begeleiding. Mocht 
er behoefte zijn aan nog meer begeleiding, ga dan eerst in gesprek met de mentor, deze weet van de 
extra mogelijkheden op onze school.  
 
Tot slot 
In algemene zin kijken we terug op een goede start van het schooljaar. Voor nu wens ik jullie allemaal 
een fijne herfstvakantie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze nieuwsbrief of over andere 
zaken, neem dan contact op. Wij staan jullie altijd graag te woord. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael 
 
 


