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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De afgelopen weken stond vooral de volledige heropening van onze school en hoe we dat precies
zouden gaan doen centraal in mijn berichten aan jullie. Daardoor leek het bijna alsof er niet zoiets als
een Centraal Eindexamen had plaatsgevonden. In deze brief wil ik in ieder geval bij beide
onderwerpen stilstaan en nog een paar kleine onderwerpen aankaarten.

Volledige heropening scholen
Zonder dat we een enquête hielden onder leerlingen, ouders en medewerkers, krijgen we toch de
indruk dat de overgang van "half-om-half" naar weer 100% op school heel aardig is verlopen. Het
was voor leerlingen en collega's weer even wennen om met zovelen te zijn. Ik heb veel leerlingen
horen zeggen, dat met z'n allen weer in de klas echt wel weer anders is. Het was voor hen vooral
drukker dan voorheen. Ik denk dat dit vooral wordt veroorzaakt, omdat het weer even onwennig
was. Ik ga ervanuit dat er na verloop van tijd gewenning optreedt en dat daarmee een zekere rust
terugkeert.
Het gebruik van de mondkapjes gaat over het algemeen goed, ook al merken we wel dat het dragen
ervan elke dag aandacht vraagt. Wij zullen de leerlingen en collega's erop blijven wijzen; ik reken
erop dat het jullie aandacht ook heeft.
De komende week/weken wordt duidelijk of de heropening effecten heeft op het aantal
besmettingen in de school en/of landelijk. Tot op dit moment was dat niet merkbaar. Ik roep
iedereen op “nog even vol te houden”. Een mooie en ontspannen zomer is de “beloning” die we dan
allemaal verdienen.

Examens en uitslag tijdvak 1
Afgelopen donderdag werd de uitslag bekend van de eindexamens van vmbo-gt, havo en vwo.
Waarschijnlijk weten jullie dat er vorig jaar geen eindexamens plaatsvonden en dat we toen in de
regio Tilburg een “uitslagdag” organiseerden. Dit jaar is het examen doorgegaan, maar wel verdeeld
over meerdere periodes. Leerlingen konden toetsen verdelen over deze tijdvakken, maar deze
konden ook gebruikt worden om bij een besmetting of quarantaine met een toets te schuiven.
Veruit de meesten leerlingen maakten alle toetsen in de eerste periode. Enkele leerlingen moesten
met toetsen schuiven, omdat ze ziek werden in de eerste periode. Toch nog een behoorlijk grote
groep leerlingen schoof vooraf toetsen door naar de tweede periode. Het gevolg van dit alles is, dat
veel leerlingen donderdag hun definitieve eindexamenuitslag hoorden, maar dat er ook een aardig
aantal leerlingen pas later weet of ze geslaagd zijn. Zij hebben nog toetsen te maken.
In gewone schooljaren vertellen we ook pas na de herkansingsperiode hoeveel leerlingen er geslaagd
zijn. Nu het nog ongewoner en meer gespreid is, brengen we ook nog geen getallen naar buiten. Ik
kan wel zeggen dat we zéér trots en tevreden zijn met de prestaties van onze leerlingen tot nu toe.
Het lijkt erop dat we ook dit jaar weer goede eindexamenresultaten kunnen laten zien. Ik feliciteer
vanaf deze plaats al de leerlingen die al geslaagd zijn. Daarnaast wens ik de leerlingen die nog werk
in tijdvak 2 te maken hebben, héél véél succes.

Aanstaande woensdag 16 juni is de eerste eindexamenuitslag van vmbo-basis en vmbo-kader. De
leerlingen (en hun ouders/verzorgers) van die afdelingen zitten nog even in spanning, en wij dus ook.

Energy drinks
Het valt ons op dat steeds meer leerlingen, steeds vaker energy drinks drinken. We kunnen niet
bewijzen of er echt sprake is van een stijging, maar de hoeveelheid blikjes die we op school voorbij
zien komen, lijkt te groeien. Er zijn scholen die een verbod op deze frisdranken hebben, dat is bij ons
op school niet het geval. Ik wil wel graag met de leerlingenraad en ouderraad in gesprek gaan over
hoe we dit ongezonde gebruik 'binnen school kunnen afremmen (of zelfs stoppen). Mochten jullie,
leerlingen en ouders, suggesties hebben, dan hoor ik deze graag. Ik vraag jullie samen eens stil te
staan bij het gezondheidseffect van deze “suikerbommen”.

Studiedag 22 juni
Op dinsdag 22 juni zijn alle leerlingen vrij van school; wij gebruiken deze dag als studiedag voor onze
medewerkers om een aantal zaken in alle rust en aandacht met elkaar te kunnen bespreken. Eerdere
studiedagen konden dit jaar niet doorgaan; wij zijn blij dat dit nu eindelijk weer eens mogelijk is.
Ik sluit af met jullie allemaal een fijn weekend toe te wensen, namens alle collega's van 2College
Durendael.

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

