Jaargang 12,

04-06-21

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Laat ik beginnen met te zeggen dat 2College Durendael net als veel andere scholen voor voortgezet
onderwijs worstelt met de uitspraak van de minister van onderwijs over de volledige opening van
scholen en de gevolgen die daaraan vastzit vanuit de verantwoordelijkheid die wij hebben voor jullie
en onze medewerkers.
Wij horen en zien de onrust, de onzekerheid, die er vooral onder onze medewerkers leeft. De
uitspraak van de minister blijft echter wat die is. Dat gegeven heeft de Medezeggenschap tot de
uitspraak gebracht dat ze zich niet kunnen vinden in het besluit van de minister, maar dat ze moeten
accepteren dat de scholen en dus ook 2College-scholen niet anders kunnen dan volledig open te
gaan. Onze medewerkers, leerlingen en ouders in de MR vragen wel om dat zo veilig mogelijk te
doen en daar hebben we de medewerking van jullie: leerlingen en ouders/verzorgers echt voor
nodig.
Voor wat betreft 2College Durendael, zijn we druk bezig om dat maandag 7 juni zo goed mogelijk te
realiseren. We zetten daar een aantal acties voor in gang, maar we realiseren ons dat dit soort
dingen continue aandacht en een bepaald gedrag van ons allemaal vragen. Met alle zaken die ik
hieronder noem, vraag ik dus ook aandacht voor wat we sámen kunnen doen. Ik hoop dat ik op ieder
van jullie kan rekenen.
Vooraf even dit. De volledige heropening vindt nu plaats met minder leerlingen dan eerder dit jaar:
de ruim 400 eindexamenleerlingen zijn niet aanwezig. Dat scheelt in de drukte in de school, dat
scheelt in het aantal lessen enz. Daarnaast blijven de leerlingen die tot nu toe les kregen op D'n Donk
daar hun lessen volgen.

Maatregelen op Durendael
•

•

•

Dubbele zoemer
De leszoemer wordt in ons hoofdgebouw weer zo afgesteld dat er weer twee zoemers per
les zijn. Vijf minuten voor het einde gaat een zoemer: dat is het signaal voor leerlingen om
zich naar de volgende les te verplaatsen. Op dat moment doen de leerlingen het mondkapje
op; docenten zullen daar de leerlingen ook zoveel mogelijk op wijzen. De tweede zoemer is
het teken dat onze medewerkers zich kunnen gaan verplaatsen.
Gescheiden pauzes
We werkten altijd al met twee pauzes in ons hoofdgebouw, dat blijven we natuurlijk doen en
dat maakt dat niet alle leerlingen tegelijk pauzeren.
CO2-melders
We bestellen extra CO2-melders en deze worden opgehangen in ruimtes waar we beter zicht
willen hebben op de luchtkwaliteit. Tegelijkertijd kunnen we voor een goede luchtkwaliteit
door de gehele lesdag maximaal de ramen en deuren open te zetten.

•

•

•

•

•
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Afstand in de lokalen
De inrichting van de lokalen wordt, daar waar dit mogelijk is, aangepast in de
proefwerkopstelling, deze zorgt voor wat meer afstand tussen leerlingen onderling. In de
inrichting van het lokaal zal er voldoende afstand zijn tussen de werkplek van de docent en
de leerlingen.
Mondkapjes
De komende weken zullen we met z'n allen actief aandacht besteden aan het gebruik van het
mondkapje als je je verplaatst binnen de school. Onze medewerkers hebben zelf het
voorbeeld te geven, maar wij zullen daar de leerlingen ook consequent op aanspreken.
Bij de praktijkvakken en bij praktische onderdelen van vakken, kan de docent/medewerker
de leerlingen vragen het mondkapje op te houden. We vragen de leerlingen daaraan mee te
werken.
Hygiëne
De bekende gels en hygiënemiddelen zullen in voldoende mate aanwezig zijn op de bekende
plekken in de school.
Besmettingen
Wij roepen leerlingen nog steeds op om bij mogelijke coronaklachten thuis te blijven en zich
te laten testen. Ouders vragen we de besmetting bij ons via de website te blijven melden.
Bij besmettingen onder leerlingen zullen we handelen als voorheen. Leerlingen die nabij de
besmette leerling waren, gaan in quarantaine, andere worden geïnformeerd en hen worden
zelftests aangeboden. Omdat klassengrootte en andere situaties verschillen, zal er op maat
geacteerd worden en dus op voorhand geen hele klassen naar huis gestuurd worden. We
zullen direct betrokkenen op de hoogte brengen van eventuele besmettingen.
We zullen het aantal besmettingen in de school monitoren en tot gepaste actie overgaan, als
die getallen daarom vragen.
Zelftests
Leerlingen krijgen via de mentoren elke week twee zelftest uitgereikt. Begin volgende week
starten we hiermee. Leerlingen die extra zelftest willen hebben, kunnen deze bij de receptie
verkrijgen. In de bijlage vinden jullie de landelijke instructie van de zelftest. Voor de mentor
komt een korte instructie/tekst beschikbaar; deze kan de mentor helpen het belang van deze
test voor het voetlicht te brengen. Belangrijk is dat we ons realiseren dat het gebruik van de
test gebaseerd is op vrijwilligheid. Wij zullen niemand dwingen de test mee te nemen, laat
staan te gebruiken en we hebben respect voor deze keuze.
Online lessen
Onze collega's die zich ondanks deze interventies niet veilig voelen, kunnen met hun
leidinggevende in gesprek gaan. Het is mogelijk dat sommigen online hun lessen verzorgen.
De leerlingen volgen deze lessen dan onder toezicht op school.

Ik hoop dat we met deze set aan maatregelen zo veel mogelijk bijdragen aan ieders veiligheid en
ieders gevoel van veiligheid. Ik hoop samen met mijn collega's dat ik kan rekenen op jullie
medewerking daarin. Ik wens ons allemaal veel succes volgende week.
Namens de schoolleiding,
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

