Jaargang 12, 15 -01 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Deze week werd duidelijk dat de lockdown, zoals aangekondigd op 14 december met een
doorlooptijd tot 18 januari, nog eens met drie weken wordt verlengd. Tegelijk werd ook gezegd dat
de examenleerlingen nog wel naar school mogen komen, maar dat we daarbij de 1,5 meter afstand
moesten gaan “organiseren”. De afgelopen dagen zijn we vooral met die aanpassing bezig geweest
en hebben we de eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers daarover geïnformeerd.
Wat toen minder duidelijk naar voren kwam, is dat de scholen de opvang van de kinderen van ouders
in cruciale beroepen moeten blijven aanbieden. Dat er opvang moet zijn voor de kwetsbare
leerlingen, dat de schoolexamentoetsen (toetsen voor examen- en voorexamenklassen) op school
mogen worden afgenomen en dat de praktijkvakken van het vmbo mogen worden aangeboden. Wij
hadden dit al opgepakt en gaan daar mee door.
Met uitzondering van alle de examenklassen, geldt dat we alle andere lessen alleen online mogen
aanbieden. Toen we voor deze vorm kozen, gingen we uit van een periode tot 18 januari. We weten
nu dat deze periode verlengd is met drie weken. Voorlopig zetten dit voort op deze wijze. Als later
blijkt dat de periode weer verlengd wordt – wat wij niet hopen – dan zullen we bekijken of we dan
toch kiezen voor een andere opzet.
Ik wil eindigen met te benadrukken dat wij, alle medewerkers van 2College Durendael, ons realiseren
dat we veel vragen van jullie, leerlingen en ouders/verzorgers. Bedenk wel dat er ook veel gevraagd
wordt van onze collega's. Het zijn in veel opzichten lastige tijden waar we samen zo goed mogelijk
doorheen moeten zien te komen. Ik wens ons allemaal daar heel veel sterkte bij en ik wens iedereen
toe goed voor elkaar te zorgen en gezond te blijven.
Met vriendelijke groet,
B. Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael

College 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

