Jaargang 12, 23 -07 -2021

Beste leerlingen, oud-leerlingen en ouders/verzorgers,
We sluiten dit bijzondere jaar af met de laatste nieuwsbrief: wat een bijzonder jaar was dit voor ons
allemaal.

Corona en zo
Toen we na de zomervakantie in augustus 2020 begonnen, hadden we niet verwacht dat dit alles ons
zou overkomen. Een jaar dat aanvankelijk normaal begon, werd na verloop van tijd voor ons allemaal
een corona-achtbaan. Ik denk dat jullie menigmaal hebben gedacht waarom de ene maatregel nu
“zus” en de andere maatregel “zo” werd uitgevoerd. Ik hoop dat jullie erop vertrouwden dat we
telkens een keuze maakten waarin we een balans wilden vinden. De balans tussen wat de aanpak
van Covid 19 van ons vraagt en wat goed is voor onze leerlingen en haalbaar voor onze
medewerkers.
Wij hopen, met jullie, dat volgend schooljaar een gewoon schooljaar zal zijn, waarin naast school en
binnenschoolse zaken ook ruimte is voor allerlei ontspannende en buitenschoolse activiteiten.

Uitzwaaien
Vandaag zwaaide ik onze collega's uit: zij gaan genieten van een welverdiende vakantie. De
afgelopen vier dagen waren onze 14 diploma-uitreikingen en feliciteerden we de leerlingen die onze
school met een mooi diploma verlaten. Ik heb bij deze uitreikingen mijn trots uitgesproken over het
behaalde resultaat van onze school: 404 leerlingen deden examen en 398 van hen slaagden. Hoe
geweldig dit resultaat ook is, uiteindelijk zijn wij vooral blij voor elke individuele leerling die slaagde.
En daarbij zegt het diploma en de cijferlijst niet alles over de prestatie die deze leerling heeft
geleverd.
Inmiddels is voor de grote groep andere leerlingen en ouders ook duidelijk waar de leerlingen
volgend jaar hun onderwijs voortzetten. Het gros vervolgt zijn of haar weg zoals deze was voorzien in
het begin of in de loop van het schooljaar. In enkele gevallen zijn we nog in gesprek met leerlingen
en ouders/verzorgers.

Volgend schooljaar
Volgend schooljaar hopen we “gewoon” te kunnen starten. Tegelijk gaan we ook direct onderzoeken
wat er nodig is om eventuele achterstanden bij leerlingen weg te werken. De uitkomst van de
zogenaamde scans die door leerlingen en ouders zijn ingevuld geven al een beeld van wat er nodig is
om leerlingen prettig en beter te laten functioneren.
De analyse van de scans is gemaakt en op dit moment zijn we bezig alle resultaten van de leerlingen
bij alle vakken (per leerjaar en per afdeling) te analyseren. De combinatie van deze gegevens moet
duidelijk maken waar we de komende jaren extra aandacht aan moeten besteden. Wij houden jullie
op de hoogte over wat we daarin gaan doen.

Lid ouderraad of leerlingenraad
Voordat ik deze brief afsluit, vraag ik nog aandacht voor het volgende. Omdat er leerlingen en
ouders/verzorgers onze school verlaten, komen er ook weer plekken vrij in de ouderraad en
leerlingenraad. Mocht je interesse hebben in een rol in een van die raden, laat mij dat dan weten. Ik
geef dat dan weer door aan de voorzitters van deze raden.

Tot slot
Ik wil eindigen met jullie te bedanken voor jullie geduld, begrip en flexibiliteit met alles wat er dit jaar
is gebeurd en is aangepast. Schooljaar 20-21 was absoluut geen makkelijk jaar, maar wij hebben het
enorm gewaardeerd dat jullie in veel gevallen zoveel begrip hadden voor de omstandigheden en met
ons meebewogen.
Helemaal tot slot wens ik jullie allemaal een fijne vakantie toe en tot volgend jaar. De geslaagde
leerlingen wens ik veel succes en plezier!
Met vriendelijke groet,
Ben Leenen, namens alle collega's van 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

