Jaargang 13, 01 oktober 2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In dit bericht sta ik kort stil bij vier onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft het afscheid van de
mondkapjes en een andere coronamaatregel. Daarna sta ik stil bij de moeizame zoektocht naar
vervangers, de “in geval van nood lijst” en tot slot de publicatie van de nieuwe PTA's.

Einde mondkapjesplicht en dubbele zoemer
De eerste week zonder mondkapjesplicht zit er alweer op. Vorige week konden we al zien dat veel
leerlingen het mondkapje waren “vergeten”. Ik denk dat veel leerlingen toen al letterlijk opgelucht
waren, dat ze niet meer hoefden te worden gedragen. Voor veel van onze medewerkers kwam dat
gevoel pas deze week. Deze week stapten we overigens na een paar dagen ook af van de dubbele
zoemer.

Uitval van docenten en het vinden van vervangers
Ook dit jaar hebben we helaas te maken met enkele docenten die voor langere tijd uitvallen. Op het
moment dat duidelijk is, dat deze uitval langer gaat duren, starten wij met het zoeken naar interne
oplossingen of vervangers. Soms lukt de interne oplossing, maar dat is niet altijd het geval. De
zoektocht naar gekwalificeerde, vervangers wordt de laatste jaren steeds lastiger, ook op een school
als de onze. Ik wil ouders/verzorgers vragen om eventuele familieleden, vrienden of kennissen te
tippen. Of misschien hebben zij zelf interesse en de gevraagde kennis en kunde? Op onze website
zijn de vacatures te volgen.

Medische lijst in geval van nood
Er zijn leerlingen voor wie het heel belangrijk is dat we of er op school rekening gehouden moet
worden met iets dat die leerling plotseling kan overkomen, denk aan diabetes of aan een allergie
voor noten. Direct en juist handelen is belangrijk om erger te voorkomen. We willen graag weten wat
we moeten doen, totdat een medisch deskundige het overneemt.
De leerlingen voor wie dit geldt en van wie wij toestemming hebben, plaatsen wij op een lijst met
foto, naam, klas en informatie waar rekening mee moet worden gehouden. Zo weten we dus wat te
doen en met wie we contact moeten opnemen.
Van een groot deel van onze leerlingen is dit al bij ons bekend. Ouders/verzorgers die denken dat
hun zoon of dochter nog niet op die lijst staat, kunnen dat melden bij de mentor. In geval van twijfel
is dit ook na te vragen of te melden bij de mentor.

PTA's en examenreglementen
Op de infoavonden van de voorexamenklassen werd er vaak stilgestaan bij de PTA's (programma’s
van toetsing en afsluiting). Deze week zijn de PTA's van de leerlingen die nu aan de bovenbouw van
vmbo, havo en vwo beginnen door de MR goedgekeurd en worden ze bij de inspectie gemeld.

Tegelijk gaan we ze de komende dagen ook op onze website plaatsen: zo kunnen leerlingen en
ouders/verzorgers ze altijd “raadplegen”. De laatste stap in dit proces is dat we Magister inrichten
volgens deze PTA's. Dat laatste zit in de afrondende fase. Als we daarmee klaar zijn, kun je de
resultaten/cijfers en de gemiddelden daar goed volgen.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht, stap dan op ons af. Ik
eindig met jullie allemaal weer een goed weekend te wensen.
Met vriendelijke groet,

Ben Leenen

Vestigingsdirecteur 2College Durendael
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Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar durendael@2college.nl

