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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief wil ik stilstaan bij een tweetal zaken. Allereerst de volledige opening van de
school vanaf maandag 7 juni en het vertrek van Vincent van der Cammen als teamleider havo van
onze school en de komst van een nieuwe teamleider.

Volledige opening van de school vanaf 7 juni
In tegenstelling tot eerdere berichten die jullie misschien hebben gehoord of gelezen, gaan wij niet
aanstaande maandag, maar maandag 7 juni weer volledig open voor alle leerlingen. Wij merken wel
dat er bij ouders, leerlingen en medewerkers zorgen leven over deze volledige opening. Daarnaast
merken wij ook dat er velen zijn die blij dat alle leerlingen weer tegelijk naar school kunnen.
Om de zaken zo goed mogelijk te laten verlopen geldt vanaf die maandag in ieder geval het volgende.
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De leerlingen volgen hun lessen volgens het bestaande lesrooster.
De leerlingen hoeven niet langer onderling 1,5 meter afstand te houden.
De leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand te houden van onze medewerkers.
Wij hanteren, net als in de periode tot december vorig jaar, twee leszoemers. Bij de eerste
zoemer (5 minuten voor het einde van de les) gaan de leerlingen naar het volgende leslokaal.
Bij de tweede zoemer (hét signaal: einde les) verplaatsen onze collega's zich.
De regels met betrekking tot het dragen van het mondkapje blijven zoals ze nu al zijn.
Wij zullen er de komende week en de weken daarna weer extra op toezien dat de
mondkapjes worden gebruikt.
Voor alle leerlingen zijn wekelijks twee zelftesten per week beschikbaar. Deze kunnen de
leerlingen ophalen bij de receptie van de school. Als ouders in Magister hebben aangegeven
dat deze aan hun kind mogen worden uitgereikt, zullen wij dit doen. Ouders die dit alsnog
willen melden, kunnen dit aangeven via de Magisterapp.
Het gebruik van de zelftesten is gebaseerd op vrijwilligheid, maar wij doen een beroep op
ouders en leerlingen die de tests gebruiken om serieus met deze testen om te gaan en dus
twee keer per week een zelftest uit te voeren.
De zelftesten zijn niet geschikt voor leerlingen met klachten: zij melden zich voor een test bij
de GGD.
Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
Leerlingen die met corona-gerelateerde klachten naar school komen, worden naar huis
gestuurd.
Op verschillende plekken in de school zullen en in alle leslokalen zijn de desinfectiegels
beschikbaar en wij vragen leerlingen en medewerkers daar gebruik van te blijven maken.

Wachten op reactie MR
Onder deze regels/voorwaarden zullen wij dus maandag 7 juni volledig opengaan; ik plaats daar
echter één kanttekening bij. Het besluit om weer volledig open te gaan met de maatregelen die ik
hierboven noemde, is voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en hun reactie op dit besluit kan
leiden tot veranderingen hierin. Als dat zo is, horen jullie daar volgende week meer over.

Nieuwe teamleider havo 2 t/m 5: Daan Leermakers
Met ingang van volgende week dinsdag zal Vincent van der Cammen niet langer werkzaam zijn op
onze school. Vanaf 1 juni is hij werkzaam op het Varendonck College in Asten. Hij heeft vandaag alle
ouders/verzorgers en leerlingen van zijn havo-afdeling bedankt voor het vertrouwen dat zij in hem
stelden. Ik wil Vincent enorm bedanken voor zijn betrokken en persoonlijke inzet voor onze school
en ik wens hem heel veel plezier en succes op zijn nieuwe werkplek.
Aanstaande dinsdag zal Daan Leermakers meteen het stokje overnemen als teamleider havo 2 t/m 5.
Daan was voorheen werkzaam op het Koning Willem II College onder andere als teamleider havo
4/5. De komende tijd zullen niet alleen onze medewerkers, maar ook jullie nader kennismaken met
hem. Ik wens Daan ook veel plezier en succes op onze school.

Tot slot
Ik sluit deze nieuwsbrief of met jullie allemaal een fijn weekend te wensen. Het ziet ernaar uit dat dit
weekend de zon zich wat meer zal laten zien: geniet daarvan.
Met vriendelijke groet,
Ben Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael
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