Jaargang 12,

18-06-21

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief van deze week vraag ik vooral aandacht voor de vragenlijst die we onder alle
leerlingen en ouders/verzorgers gaan afnemen. Hieronder vinden jullie daar nadere informatie over.
Maar eerst even kort twee andere zaken.

Verdere versoepelingen in verband met corona
Het ziet ernaar uit dat er vanavond (vrijdag 18 juni) verdere versoepelingen zullen worden
aangekondigd. Wat deze betekenen voor het onderwijs, weten wij ook nog niet. Ik verwacht dat we
dit maandag wel weten en dat we dan met voorstellen kunnen komen. Maandagavond hebben wij
overleg met de medezeggenschapsraad en kunnen we hen onze eventuele voorstellen voorleggen.
Daarna horen jullie zo weer van ons.

Uitslag eindexamen vmbo-basis en kader
Om te beginnen wil ik eerste even kort stilstaan bij de voorlopige examenresultaten van onze vmbobasis en kaderleerlingen. Vorige week kregen alle leerlingen van de andere afdelingen de uitslag,
voor onze leerlingen van vmbo-basis en kader was het eerst wat langer werken en dus ook langer in
spanning zitten. Uiteindelijk kregen zij woensdag duidelijkheid en zonder echte percentages te
noemen, kan ik zeggen dat we zéér tevreden zijn op de voorlopige uitslag. Als ook deze leerlingen
hun tweede tijdvak hebben gehad, kunnen we precies de percentages noemen van de
eindexamenresultaten van alle afdelingen op onze school. Wat dat nieuws betreft, vraag ik jullie nog
even geduld te hebben.

Vragenlijst in verband met Nationaal Programma Onderwijs
Van 21 juni tot 25 juni vragen wij alle ouders/verzorgers via de mail om een vragenlijst over hun kind
in te vullen. Ook de leerlingen vullen in de week van 21 juni dezelfde vragenlijst in, dat doen zij op
school onder begeleiding van de mentor. Jullie zullen op de dag dat jullie zoon of dochter met de
vragenlijst aan de slag gaat een mailbericht krijgen waarin we jullie vragen dit ook te doen. Hoe dat
in zin werk gaat, wordt duidelijk in de mail.
De antwoorden van de ouders geven een aanvullend beeld op de antwoorden van hun kind. We
gebruiken de informatie om te kijken hoe het met de leerlingen gaat en in kaart te brengen waar de
leerlingen behoefte aan hebben.
Naast deze gegevens zullen we ook andere gegevens gebruiken die ons normaal al ter beschikking
staan, zoals de resultaten die de leerlingen de afgelopen tijd hebben behaald. Op basis hiervan
maken we een plan voor twee jaar.

Extra geld om leerachterstanden weg te werken
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen we namelijk extra financiële
middelen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Deze middelen zetten we in om leerachterstanden
weg te werken en ook om te werken aan een duurzame schoolontwikkeling. Om zicht te krijgen op
de ontwikkeling van de leerlingen en de school, is een vragenlijst ontwikkeld die voor de zomer

wordt afgenomen. Aan de scholen de opdracht om voor de zomervakantie de resultaten te
analyseren en in combinatie met andere informatie plannen te maken voor de komende twee jaar.

Terugkoppeling
We informeren jullie later over de uitkomsten van de vragenlijsten en wat onze plannen zijn om werk
te maken van de mogelijke achterstanden, deze zaken zullen overigens ook in de ouderraad
besproken worden.
Voor ons is de informatie die wij van jullie en van de kinderen krijgen erg belangrijk om gericht
bepaalde acties uit te zetten. We hopen dan ook dat jullie tijd willen vrijmaken voor het invullen van
de vragenlijst en bedanken jullie alvast hartelijk voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,

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

