Jaargang 12,

02-04-21

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Het is alweer enige weken geleden dat jullie van ons hoorden. Hoewel er geen groot nieuws is of
bijzondere ontwikkelingen zijn, toch een kort bericht van mij.

Hybride onderwijs
Sinds begin maart geven we onze lessen in de gemengde vorm van online en onderwijs op school.
Hoe lang we nog op deze manier door moeten werken, is nog niet duidelijk. Ook wij wachten de
landelijke ontwikkelingen en maatregelen af. We zijn blij dat we gekozen hebben voor 50% op school
en 50% thuis. Het zorgt wel voor meer drukte op de gangen en in de aula, maar het geeft kinderen
maximaal de kans om op school de lessen te volgen en elkaar (en ons) te ontmoeten.

Extra geld
Sinds kort weten we dat we voor de komende twee jaar kunnen rekenen op extra geld in het kader
van het Nationaal Programma Onderwijs. We zijn blij met dit extra budget en we gaan de komende
tijd onderzoeken waarvoor we dit geld het beste kunnen inzetten. De verwachting is dat we aan het
einde van het schooljaar kunnen aangeven hoe wij dit volgend jaar gaan aanpakken. Wij zullen jullie
dan ook verder informeren.

Eindexamen
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat het einde van hun schoolcarrière in zicht komt. Zij en hun
ouders zijn (deels via webinars) op de hoogte gebracht van de manier waarop de examenperiodes
zijn ingedeeld en hoe de slaag-zakregeling in elkaar zit. Ik wens de eindexamenkandidaten veel
succes met de afwikkeling van de laatste schoolexamens en de voorbereiding op de eindexamens.
Zoals ik al zei, geen groot of bijzonder nieuws en dus een kort bericht. Ik eindig met jullie allemaal
namens de collega’s van 2College Durendael een fijn paasweekend te wensen!
Met vriendelijke groet,
Ben Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael

2College Durendael, van Kemenadelaan 5, 5061 EE OISTERWIJK 088 – 023 2600
Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar durendael@2college.nl

