Jaargang 12,

30-04-21

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
December lijkt alweer heel ver weg: het was het moment dat we ons onderwijs verplaatsten naar de
digitale wereld. Begin maart lijkt ook ver weg: hoewel de eindexamenleerlingen al weer deels hun
lessen op school volgden, gingen we toen voor (bijna) alle leerlingen over tot half-om-half onderwijs.
Het is nu eind april en stappen we met z'n allen de meivakantie in. Even afstand nemen. Bij deze mail
treffen jullie trouwens een brief aan van de rector van 2College over hoe wij na de meivakantie
omgaan met het aanbieden van de zelftest. De brief spreekt, denk ik, voor zich.
Voor onze eindexamenleerlingen is het een andere vakantie dan voor de andere leerlingen: voor hen
wacht na de meivakantie het Centraal Eindexamen. Hoewel het examen dit jaar ook weer anders is
dan anders (meerdere periodes en een aangepaste slaag-zakregeling), blijft het voor de leerlingen
toch gewoon hartstikke spannend en bijzonder. Zo ook voor de ouders/verzorgers en voor ons. Ik
wens de leerlingen heel veel succes in hun laatste deel van de voorbereiding en uiteraard alle succes
bij de examens zelf.
Voor alle andere leerlingen is het de komende weken vooral het moment om even los te komen van
school, laptop, computer en dus even tijd om iets anders te doen. Ik hoop dat jullie voldoende
plezier en ontspanning kunnen vinden, om vervolgens na de meivakantie je weer even op te kunnen
laden tot de zomervakantie.
De afgelopen weken kreeg ik herhaaldelijk de vraag wanneer ik de volgende aanpassing van de
coronaregels verwacht. Ik ga jullie niet lastigvallen met mijn verwachtingen. Immers wat koop je
ervoor: anderen beslissen hierover. Ik kan wel zeggen dat ik hoop dat de situatie de komende weken
dusdanig verbetert, dat we tot de zomervakantie nog een periode krijgen waarin we elkaar allemaal
kunnen ontmoeten en zien. Ik had deze week een (digitaal) overleg met de leerlingenraad en hoewel
zij best positief zijn over hoe we veel zaken regelen, missen zij gewoon het gezellige contact met de
hele klas. In mijn overleg met mijn collega's in de personeelsraad klonk hetzelfde door: we willen
heel graag gewoon met alle leerlingen in de school fijn aan het werk en gezellig alle collega's
ontmoeten zonder allerlei gedoe.
Ik eindig met iedereen (die het betreft) een fijne vakantie te wensen, geniet van het loskomen en
blijf vooral allemaal zoveel mogelijk gezond!
Met vriendelijke groet,
Ben Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael
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