Jaargang 12, 22 -01 -2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Deze week zijn de laatste maatregelen in het kader van het landelijke coronabeleid weer bekend
gemaakt. Het is duidelijk dat het dagelijks leven er voor jong en oud niet prettiger op wordt. Ik hoop
dat deze maatregelen ervoor zorgen dat we daarmee de gezondheidsrisico's verder verkleinen en
sneller naar “normaal” kunnen. Ik wens jullie allemaal sterkte met de gewijzigde situatie.
Jullie hebben waarschijnlijk ook meegekregen dat landelijk de discussie op gang is gekomen over de
examens van dit schooljaar. Voor de kerstvakantie werd duidelijk dat er in de planning en de
periodisering van de centrale examens aanpassingen waren gedaan. Nu wordt er ook gesproken over
de inhoud van deze examens. Wij hopen dat er snel meer duidelijkheid gaat komen over de
eventuele inhoudelijke aanpassing van de examens.
Binnenkort zullen wij onder de leerlingen een korte enquête afnemen waarin we vragen stellen over
hun ervaringen met ons (online) onderwijs nu. Voordat we de vragenlijst versturen, willen we deze
vragen afstemmen met de leerlingenraad. Ik hoop dat veel leerlingen de vragenlijst zullen invullen.
Deze week is er door een zeer creatieve collega van ons een kort filmpje gemaakt over het gezond
(en goed) volgen van onze online lessen. In mijn overleg met de ouderraad deze week, werd duidelijk
dat de instructies in het filmpje goed aansluiten bij de behoefte van ouders/verzorgers. Ik weet zeker
dat leerlingen het filmpje ook zullen waarderen. Ik raad jullie allemaal aan het filmpje te bekijken:
het is informatief en grappig.
Tot slot, bij het afnemen van toetsen die op school gemaakt mogen worden (schoolexamentoetsen)
zetten wij (tegen een vergoeding) vaak ouders en verzorgers als vrijwilligers in. Op dit moment
komen wij vrijwilligers tekort. Mochten er ouders/verzorgers zijn die interesse hebben, dan kunnen
zij via de mail contact opnemen met onze collega, de heer Pothoven. Zijn mailadres is:
Pothoven.j@2college.nl.
Ik wens jullie allemaal een prettig weekend.
Met vriendelijke groet,
B. Leenen,
vestigingsdirecteur 2College DurendaelMet vriendelijke groet,

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

