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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Ook al is het een tijdje stil geweest met betrekking tot de berichten vanuit Durendael, we hebben
met z'n allen (medewerkers en leerlingen) niet stilgezeten.

Voorbereiding eindexamen
Ruim 400 leerlingen zijn op dit moment druk bezig met de afronding van hun schoolexamens en de
voorbereiding op de eindexamens. Dit vraagt veel van hen en van onze docenten en de organisatie
achter dit alles, denk daarbij aan de eindexamensecretarissen en onze collega's van de administratie.
Dit is elk jaar een hele operatie, maar in coronatijd, waarin heel veel anders gaat, is dit extra
complex. Ik wil op deze plaats de leerlingen heel veel succes wensen met deze afronding en hun
voorbereiding op de eindexamens na de meivakantie.

Voortgang hybride onderwijs
Op dit moment gaan de hybride lessen (deels thuis en deels op school) nog steeds door zoals we ze
in maart hebben opgestart. De eindexamenleerlingen werkten al sinds januari op deze manier. Wij
merken dat het voor veel leerlingen en medewerkers niet makkelijk of prettig is en toch gaan we elke
dag maar weer gewoon door. Ik wil hier nog eens zeggen dat ik veel bewondering heb voor de
manier waarop we dit met z'n allen doen. Ik zie en hoor elke dag wat deze tijd van ons allemaal
vraagt: mijn complimenten en houd ook vol!

Afspraken toetsen kwetsbare leerlingen
Ik wil hier ook even stilstaan bij de volgende kwestie. De meeste leerlingen volgen op dit moment
50% van de lessen op school en 50% van de lessen online. Sommige leerlingen zijn door ons, om bij
ons bekende redenen, alle dagen op school. Bij deze groep leerlingen leefde bij sommigen de vraag
of zij bij het afnemen van een toets bij de eerste groep de toets maken of bij de tweede.
Wij vinden het logisch dat deze leerlingen bij de eerste gelegenheid de toets maken. Alleen bij hoge
uitzondering kan daarvan afgeweken worden en voordat daartoe besloten wordt, is er contact
geweest met school. Dit kan in overleg met de mentor, leerlingcoördinator of teamleider. Daarna
kan er eventueel toestemming volgen van één van hen. Wij hebben deze regel/afspraak ook zo
gecommuniceerd met onze docenten.

Zelftesten voor het onderwijs
De afgelopen weken is er landelijk herhaaldelijk aandacht geweest voor het zelf testen op corona in
scholen voor voortgezet onderwijs. Ook wij horen daar over. Binnenkort worden de materialen
hiervoor beschikbaar gesteld, maar wij gaan deze zeker nog niet inzetten of beschikbaar stellen. Wij
wachten allereerst op duidelijkheid vanuit ons bestuur (OMO) en wij hebben daarover ook overleg
met alle medezeggenschapsgeledingen (personeelsraad, ouderraad en leerlingenraad).

Ik vind het belangrijk om hier nu al te zeggen dat wij niemand kunnen en zullen verplichten tot het
afnemen van een zo'n test. Bovendien moeten we bij kinderen onder de 16 jaar altijd vooraf
toestemming van de ouders/verzorgers hebben voordat we deze beschikbaar stellen. Uiteraard
houden we jullie goed op de hoogte van deze kwestie.
Voor nu wens ik jullie een prettig en hopelijk zonnig weekend!
Met vriendelijke groet,

Ben Leenen,

vestigingsdirecteur 2College Durendael
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