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Jaargang 14, 25 november 2022 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dit is alweer de derde nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van dit schooljaar. De volgende brief 

verschijnt in de week voor de kerstvakantie. In deze brief sta ik stil bij een nieuw formulier voor 

bijzonder verlof, bij onze zoektocht naar vrijwilligers, de laatste aanpassingen voor de Centraal Examens 

van dit schooljaar en de verschuiving van enkele diploma-uitreikingen en tot slot de resterende data van 

onze studiedagen en studiemiddag.  

Buitengewoon verlof: nieuw formulier 

In afstemming met de leerplichtambtenaar hebben wij onze regels en werkwijze met betrekking tot het 

verlenen van verlof nog eens goed bekeken. Terwijl we daar mee bezig waren, zagen we dat we een 

verouderd formulier gebruikten voor verlofverzoeken in verband met gewichtige omstandigheden. We 

hebben dit formulier weer helemaal van deze tijd gemaakt. Op onze website vind je onder het “balkje” 

ouders en bij het tabblad “ziekte en verlof” een toelichting op dit soort verlof en een “button” naar dit 

formulier.  

Vrijwilligers gezocht 

In het basisonderwijs vervullen heel veel ouders allerlei vrijwilligerstaken; dat is niet het geval in het 

voortgezet onderwijs. Op onze school is er één terugkerende taak waar we sinds een groot aantal jaren 

ouders voor vragen en dat is bij het afnemen van toetsen. Onder begeleiding van een collega en samen 

met andere ouders vervul je die rol. Voor deze taak stellen wij overigens een vrijwilligersvergoeding 

beschikbaar. Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar onze roostermaker/toetscoördinator Servie 

Beekmans, zijn mailadres is beekmans.s@2college.nl. 

Aanpassing Centraal Examen 22-23 en verplaatsing diploma-uitreikingen vmbo 

Deze week meldde het Ministerie van Onderwijs een aanpassing in de planning van het Centraal 

Examen. De aanpassing gaat over de verlenging van de tweede periode van de afname van de examens, 

het zogenaamde 2e tijdvak. Dit loopt nu van 19 juni door tot 30 juni. Daarmee geeft het ministerie meer 

tijd/ruimte voor de herexamens. Door dit oprekken van die periode moest de tweede uitslagdatum ook 

opschuiven: deze is nu op donderdag 6 juli. 

Deze aanpassing heeft tot gevolg dat we dit jaar weer moeten schuiven met een deel van onze diploma-

uitreikingen. De schoolleiding heeft ervoor gekozen om de uitreikingen van havo en vwo te handhaven 

op de oorspronkelijke datum, te weten donderdag 6 juli. 
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De uitreikingen van onze vmbo-afdelingen hadden we oorspronkelijk vóór 6 juli staan. Die moeten we 

nu verschuiven. Op maandag 10 juli is de uitreiking van vmbo-gt en daags erna, dinsdag 11 juli, zijn de 

uitreikingen van vmbo-basis en -kader. Wij communiceren deze aanpassingen ook deze week richting de 

leerlingen en ouders/verzorgers van onze vmbo-afdelingen. 

Studiedagen en –middagen 

In de laatste vergadering met de ouderraad kwam aan de orde dat het helpend was geweest als wij op 

de kaart, die wij de beknopte schoolgids noemen, ook de data hadden opgenomen van onze 

studiedagen en studiemiddagen van dit schooljaar. Dat voorkomt heel veel gezoek in de agenda op onze 

website. Wij nemen dit advies voor het komend schooljaar ter harte. Voor dit jaar noem ik hieronder de 

studiemomenten die dit schooljaar nog volgen: 

Maandag 9 januari: studiedag; 

Woensdag 1 maart: studiedag en 

Donderdag 8 juni: studiemiddag (na verkort lesrooster t/m 6 lesuur). 

Tot slot 

Ik sluit af met iedereen een fijn weekend te wensen. En, …mochten er naar aanleiding van deze brief of 

om andere redenen vragen zijn, neem dan contact op met ons. Wij staan jullie graag te woord! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael 
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