Jaargang 12, 19 -03 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In dit bericht wil ik kort stilstaan bij een aantal zaken die met corona te maken hebben.

Toetsen in onderbouw
Zoals we jullie al eerder lieten weten, wilden we vanaf het moment dat de leerlingen weer
(gedeeltelijk) op school mochten komen, voorkomen dat er te veel getoetst zou worden. We denken
dat we met minder toetsen toch een goed beeld kunnen krijgen van de ontwikkeling van de
leerlingen en daarnaast de juiste besluiten kunnen nemen aan het einde van dit schooljaar. De
afgelopen tijd is er een inventarisatie gemaakt per leerjaar en afdeling in de onderbouw en zijn deze
toetsen over de komende weken en maanden verdeeld.
Omdat de leerlingen voor de helft op school zijn én veel toetsen op school worden afgenomen, kan
het zijn dat een leerling de ene week twee toetsen heeft en de andere week vier. Omdat we elke dag
met halve klassen werken, gebeurt zoiets. Voor dit verschijnsel hebben we geen oplossing, tenzij een
docent de andere helft van de klas de toets online laat maken. We gaan ervan uit dat jullie begrijpen
en accepteren dat dit gebeurt. Voor ons is vooral belangrijk dat het ons gelukt is het gemiddeld
aantal toetsen te verlagen en de toetsen beter verdelen.

Toetsweek aan het einde van het schooljaar
Deze week hebben we besloten dit schooljaar (weer) af te sluiten met een toetsweek. Het kan
natuurlijk zijn dat corona dit nog onmogelijk maakt, maar dan horen jullie dit van ons. De toetsweek
begint op 7 juli. De data zijn ook al verwerkt in de jaaragenda op onze website.

Verslapping van het naleven van de coronavoorschriften
Tot slot wil ik jullie, leerlingen en ouders/verzorgers, vragen extra aandacht te besteden aan de
voorschriften die we in de school hanteren. We weten dat een aantal regels niet makkelijk na te
leven is en dat het alleen maar lastiger wordt als de crisis langer duurt. En toch vraag ik de leerlingen
consequent het mondkapje te gebruiken als je door de school loopt en goed op die 1,5 meter afstand
te letten. In de leslokalen is die afstand goed op te volgen. We weten dat deze afstand in de aula
moeilijk vol te houden is, daarom bieden we de leerlingen ook de mogelijkheid buiten te pauzeren.
De komende weken gaat de buitentemperatuur omhoog en zal het buiten ook prima zijn.

We bieden op dit moment niet meer de mogelijkheid om in het leslokaal te pauzeren, tenzij er bij
een leerling daar afspraken over zijn gemaakt. Ik hoop dat het ons samen lukt goed door deze crisis
heen te komen. Ik heb tot nu toe gemerkt dat we tot veel in staat zijn. Ik vraag jullie nog even vol te
houden!
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

