
                                 

 

 

 

Jaargang 14, 9 september 2022 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen weken hoorde ik van veel collega's dat ze enorm genoten hebben van deze bijzonder zonnige 
vakantie. Het komt maar zelden voor dat mensen zeggen dat ze af en toe ook wel eens verlangden naar wat 
koelte en regen.  

Ik hoop dat jullie, ouders en verzorgers van onze leerlingen, ook terug kunnen kijken op zo'n zonnige en 
vooral ook prettige zomervakantie.   

Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van zaken die spelen in en om onze school.     
Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief dit schooljaar ongeveer tien keer verschijnt.   

Getallen en andere info  

2College Durendael start het schooljaar met 1461 leerlingen en 180 medewerkers. Deze beide getallen 
kunnen nog veranderen, omdat we nog een paar vacatures hebben en omdat er gedurende het jaar altijd 
nog leerlingen instromen. Voor wat betreft de vacatures, hopen we dat we die op korte termijn ingevuld 
hebben, opdat ook die lessen door kunnen gaan. Het zal jullie niet verbazen dat het ook in het voortgezet 
onderwijs steeds moeilijker wordt alle vacatures ingevuld te krijgen. Ouders en leerlingen die hiermee te 
maken hebben, informeren we steeds zo snel mogelijk.   

Ook dit jaar moeten we nog gebruik maken van de locatie Den Donk: de leerlingen van havo 2 volgen hier 
een groot deel van hun lessen en het keuzevak fietstechniek (vmbo) wordt daar gegeven.  

In de afgelopen maanden is er al hard gewerkt, maar ook de komende tijd zullen er in en om ons gebouw 
aanpassingen worden gedaan. Deze aanpassingen moeten bijdragen aan een betere en meer aangename 
leeromgeving. We voeren de werkzaamheden zo uit, dat ons onderwijs daar zo min mogelijk hinder van 
heeft. In één van de volgende nieuwsbrieven geef ik een overzicht van deze aanpassingen.  

Verzoeken tot klassenwissel  

Elk jaar krijgen we bij het begin van het schooljaar verzoeken van leerlingen en ouders om in een andere klas 
geplaatst te worden. Al die verzoeken verzamelen we de eerste dagen en beoordelen we naar haalbaarheid 
en noodzaak.   

Het overgrote deel van de verzoeken dat te maken heeft met de bovenbouw van elke afdeling is niet te 
realiseren. De leerlingen hebben vorig jaar keuzes gemaakt voor wat betreft profielen en vakken en op basis 
daarvan wordt een rooster van heel veel clusters gemaakt. Dit rooster is zeer complex, wordt gedurende de 
zomervakantie gemaakt en aanpassen daarna kan vaak niet of heeft heel grote gevolgen voor het rooster 
van veel leerlingen en medewerkers. Voor de onderbouwklassen kijken we vooraf ook altijd erg goed naar de 
samenstelling van klassen, denk aan de verhouding jongens/meisjes.                            



                                 

 

 

 

 

Tot slot zijn wij van mening dat leerlingen moeten leren samenwerken met iedereen, iets waar je later als 
volwassene ook mee te maken krijgt.  

Maar… zeer dringende en goed onderbouwde verzoeken, die te realiseren zijn, passen we toch toe. Het leek 
me goed om even bij dit lastige onderwerp stil te staan.  

Week 38: een bijzondere week!  

In de week van 19 tot 23 september vinden er veel buitenlesactiviteiten en schoolreizen plaats. We zijn blij 
dat er na corona weer veel door kan gaan en we hebben bewust een groot deel van die activiteiten in die 
week gepland, maar dat heeft ook gevolgen. Jullie begrijpen dat voor dit soort activiteiten ook veel docenten 
ingezet worden die vervolgens geen lessen kunnen geven. Ik wil jullie nu al laten weten dat het lesrooster 
van die week veel aanpassingen krijgt.   

Nieuw logo  

Dit jaar viert 2College het twintigjarig bestaan en dat leek ons een goed moment om ook ons logo eens 
onder de loep te nemen. We zijn tot een aanpassing gekomen en bovenaan dit bericht (en op onze website) 
zien jullie hoe het geworden is. We zullen het stap voor stap gaan toepassen binnen 2College en onze school. 
Overigens denken we ook na hoe we dit jaar ons twintigjarig jubileum gaan vieren. Jullie horen daar meer 
over. Ik zal de ouderraad en leerlingenraad vragen of zij nog ideeën hebben voor dit feestje.  

Nieuwe leden ouderraad en leerlingenraad  

Mocht één van jullie of je kinderen interesse hebben om mee te praten over onze school, dan kun je lid 
worden van de ouder- of leerlingenraad.  

De leerlingenraad zal daar in het begin van het jaar “reclame” voor maken. 

Voor de ouderraad doe ik hier een oproep: mocht je interesse hebben voor of vragen over de ouderraad, 
meld je dan via het mailadres van de ouderraad: ouderraad.durendael@2college.nl. De voorzitter van de 
ouderraad neemt dan contact met je op. De ouderraad is op zoek naar nog één nieuw lid.  

Corona?  

Net als de rest van Nederland zijn wij benieuwd of wij ook dit jaar nog te maken krijgen met een grote 
uitbraak van corona en we vervolgens maatregelen moeten nemen. Wij hopen natuurlijk dat we er dit jaar 
niet mee te maken krijgen. Mocht dat wel het geval zijn, dan brengen we iedereen weer zo snel mogelijk op 
de hoogte van eventuele maatregelen.  
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Tot slot  

Op verzoek van de GGD voeg ik aan deze brief een tweetal uitnodigingen toe. Wellicht heeft het jullie 
interesse.   

Ik eindig met het verzoek om bij vragen, zorgen of opmerkingen contact met ons op te nemen. Wij staan 
jullie graag te woord. Jullie weten dat de mentor voor zowel leerlingen als ouders het eerste aanspreekpunt 
is. En helemaal tot slot: ik wens ons allen een fijn schooljaar toe waarin we in goede samenwerking tot 
mooie resultaten komen!  

 

Met vriendelijke groet,  

Ben Leenen, vestigingsdirecteur 2College Durendael  

 


