Jaargang 13, 3 september 2021

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Volgende week start schooljaar 21-22 en met deze brief wil ik jullie vooral op de hoogte brengen van
een aantal zaken in verband met corona. Eerst zal ik nog een paar praktische zaken benoemen. Laat
ik beginnen met te zeggen, dat ik hoop dat jullie ondanks de coronabeperkingen toch een fijne
zomervakantie hebben gehad.

Voorbereiding en start
De afgelopen dagen hebben wij de nodige voorbereidende zaken opgepakt en maandag gaan we
met al onze collega's weer enthousiast aan de slag. In de loop van dinsdag 7 september zijn er de
eerste mentoractiviteiten of andere bezigheden; daar hebben jullie voor de zomervakantie
informatie over gekregen. Op woensdag 8 september beginnen vervolgens de lessen. Er zijn altijd
leerlingen en ouders die reageren op klassenindeling en rooster. Als wij deze reacties krijgen,
bekijken wij deze serieus en reageren wij daarop. We nemen daar wel even de tijd voor. Als er
mogelijkheden tot aanpassing zijn, bekijken we die serieus, maar geven ook aan wanneer een wens
niet haalbaar is.

Wijzigingen schoolleiding
We starten dit jaar met veel nieuwe collega's en het gaat te ver die namen hier allemaal te noemen.
Jullie zullen stap voor stap kennis maken met hen. In de schoolleiding is er ook een verandering bij
de teamleiders; de namen en de afdelingen staan hieronder:
Leerjaar 1: Heidi van Dijk (voorheen Van Pinxteren-van Dijk)
Leerjaar 2 t/m 4 vmbo basis/kader: Claus van Teeffelen
Leerjaar 2 t/m 4 vmbo gemengd/theoretisch: Jeroen van der Linden
Leerjaar 2 t/m 5 havo: Daan Leermakers
Leerjaar 2 t/m 6 vwo: Hans Barmentlo

Beknopte schoolgids
In de loop van volgende week zal aan alle leerlingen de “beknopte schoolgids” worden uitgedeeld.
Dat is een handig A4-tje met praktische informatie over het nieuwe schooljaar.

Coronamaatregelen
Tot slot sta ik langer stil bij een aantal zaken die te maken hebben met corona. Voor de nieuwe
leerlingen (vooral de eersteklassers) zal veel anders zijn dan op de oude school; voor alle andere
leerlingen komen zaken bekend voor. Op 13 augustus gaf de overheid de laatste richtlijnen voor het
omgaan met corona in het voortgezet onderwijs. Deze zaken hebben we binnen onze
schoolleidingen afgestemd om te komen tot een 2College-aanpak. Ik noem ze hieronder en ik vraag
jullie ze goed door te nemen en je er vooral aan te houden. Sommige onderwerpen zullen volgende
week door de mentor nog worden besproken.

Vaccinatie
Veel medewerkers, ouders en een grote groep leerlingen heeft inmiddels een volledige vaccinatie
ondergaan en dat zorgt ervoor dat versoepelingen werden doorgevoerd. Belangrijk is dat we de
overblijvende maatregelen samen echt opvolgen. Ik vraag jullie, leerlingen en ouders, daar samen
met ons werk van te maken.

1,5 meter afstand: hoe zit dat?
De afstandsregel van 1,5 meter tussen leerlingen is, net als voor de zomervakantie, niet meer nodig.
De afstand van 1,5 meter tussen leerling en personeel en tussen medewerkers onderling moet wel
worden nageleefd. Deze regel geldt uiteraard ook voor hen die wij in onze school ontvangen (ouders
en andere gasten).

Hygiënemaatregelen
✓ Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Ook in de leslokalen en kantoorruimtes is gel
beschikbaar.
✓ Goed en vaak handen wassen en niet aan je gezicht zittenzijn belangrijk.
✓ Geen handen schudden.
✓ Niezen en hoesten in elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.
✓ Extra schoonmaak toiletten, leuningen, klinken van deuren, etc.

Mondkapjesgebruik
Het gebruik van het mondkapje, terwijl je je verplaatst door de school, blijft verplicht voor iedereen.
Alléén uit gezondheidsoverwegingen kan iemand daarvan vrijgesteld worden; hiervoor moet
toestemming verleend zijn. We zullen bij de start van het schooljaar daar extra aandacht aan
besteden. Ik reken daarbij op de steun van leerlingen en ouders/verzorgers!
Bij praktische vakken of practica kan de medewerker de leerlingen vragen ook een mondkapje te
dragen.

Twee zoemers
We werken (ook nu nog)met twee leszoemers. Na de eerste zoemer verplaatsen de leerlingen zich
door de school (en vraagt de docent bij wie ze de les verlaten eerst het mondkapje op te doen). Na
de tweede zoemer verplaatsen de medewerkers zich.

Ouderinformatieavonden
Ouderinformatieavonden en soortgelijke bijeenkomsten kunnen op school georganiseerd worden,
maar moeten wij wel veilig organiseren.

Ventilatie
Het regelmatig openzetten van ramen en deuren voor het verversen van lucht blijft nodig.

Besmettingen
Mogelijke besmettingen bij jezelf meld je bij school. De schoolleiding heeft eventueel contact met de
GGD en houdt de besmettingen in de gaten.

Quarantaine
Bij een besmetting binnen de school gaan mensen die volledig gevaccineerd zijn niet in quarantaine.
Alle anderen wordt gezegd/verzocht thuis te blijven en de quarantaineregels in acht te nemen. Voor
de leerlingen die in quarantaine zijn, verzorgen we géén onderwijs op afstand. We doen dit om niet
weer onze collega's extra te belasten en de leerlingen op school maximaal aandacht te kunnen
geven. In bijzondere gevallen kunnen we daarvan afwijken.

Zelftest
Op school zijn zelftests voor leerlingen beschikbaar. Leerlingen kunnen deze verkrijgen bij de
receptie.

Aanwezigheid leerlingen
Wie gezond is, komt gewoon naar school. Bij verschijnselen van COVID-19: aanhoudend hoesten,
koorts en verlies van reuk en smaak, kom je niet naar school. Je raadpleegt je de huisarts/GGD.

Tot slot
Ik denk dat jullie net als wij graag een andere start hadden willen maken met dit schooljaar. Ik reken
erop dat we allemaal samen ervoor kunnen zorgen dat deze maatregelen op korte termijn niet meer
nodig zijn.
Ik sluit af met jullie namens alle collega's van 2College Durendael een goed schooljaar toe te wensen.
Ik wens jullie ook nog een prettig en zonnig weekend toe!
Met vriendelijke groet,

Ben Leenen,
vestigingsdirecteur 2College Durendael

2College 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

