Jaargang 12, 05 -02 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Deze week werd duidelijk dat er geen veranderingen komen in de maatregelen voor het voortgezet
onderwijs in verband met het coronavirus. De afgekondigde maatregelen van december vorig jaar
blijven in ieder geval geldend tot 1 maart. Op 23 februari komt er duidelijkheid over de periode na 1
maart.
Dit betekent voor ons allemaal dat we op de huidige voet verder gaan. De veelgehoorde uitspraak is
hier op zijn plaats: “Het is niet anders en laten we er met z'n allen het beste van maken.” Ik kan me
heel goed voorstellen dat deze verlenging van maatregelen voor veel onrust zorgt. Onrust over wat
dit doet met je schooljaar en je toekomst volgend jaar. Wat dit doet met je afsluiting van je
schoolcarrière, als je in een eindexamenjaar zit?
Ik hoop dat jullie begrijpen dat wij daar ook graag meer duidelijkheid over zouden willen geven, maar
dat is in die grote onzekerheid nog niet mogelijk. De minister van onderwijs heeft wel beloofd voor
15 februari met meer duidelijkheid te komen over de eindexamens. Ik hoop dat hij die duidelijkheid
ook gaat geven en dat hij daarbij rekening houdt met de lastige situatie waarin alle betrokkenen zich
bevinden.
Overigens hebben wij vandaag gemerkt, dat de berichtgeving in de media over de uitspraken van de
minister over de examens, maar ook over “zitten blijven” voor onrust zorgde onder enkele leerlingen
en hun ouders. Ik wil jullie op het hart drukken, om ook nu rustig af te wachten welke concrete
maatregelen worden genomen en welke mogelijkheden wij als scholen krijgen om dit schooljaar zo
goed mogelijk voort te zetten en af te ronden.

Tot slot
Gisteren hebben wij een vragenlijst over ons onlineonderwijs naar alle leerlingen (behalve de
leerlingen van de examenklassen) verstuurd. Wij hopen dat heel veel leerlingen de vragenlijst
invullen. De antwoorden geven ons meer informatie over wat er goed en minder goed gaat. Die
informatie helpt ons weer om het vervolgens (nog) beter te gaan doen.
Voor nu wens ik jullie allemaal weer een fijn weekend met misschien wel sneeuw- en ijspret!
Met vriendelijke groet,
B. Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael
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