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Nieuwsbrief  
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Evenals 
vorig jaar heten we een behoorlijk aantal nieuwe leerlingen 
welkom op onze school. Daarom is het belangrijk een paar 
zaken aan u te melden. Daarnaast is het voor de leerlingen 
die al op onze school zitten en hun ouders een opfrisser. 
We wensen iedereen een goed schooljaar toe! 
 
2College bestaat 20 jaar 

Dit schooljaar bestaat 2College 20 jaar en dat is een reden om 
een feestje te vieren. Ergens in het schooljaar zullen we 
communiceren hoe dit feest eruit gaat zien. Dit jubileum is ook 
de reden voor een nieuw logo van de school en een nieuwe 
huisstijl. 

 
Schoolpas 
Tot nu toe heeft elke leerling elk jaar een nieuwe schoolpas gekregen. Dat had 
onder andere te maken met het feit dat het pasje ook voor de bibliotheek 
gebruikt kon worden. Inmiddels moet elke leerling zelf een pas aanvragen bij de 
bibliotheek en is onze schoolpas alleen nog maar bedoeld voor zaken op onze 
school, bijvoorbeeld kopiëren of voor een 
schoolfeest. Daarom is er besloten dat elke leerling 
vanaf nu nog maar één keer een pas krijgt, namelijk 
op het moment dat hij bij ons op school start. Mocht 
de pas kwijtraken dan kost een nieuwe pas 12,50 
euro. 
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Nieuw rooster 
Rooster 2022-2023 
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar en in de mededelingenboekjes  
hebben we het nieuwe rooster voor dit schooljaar gepubliceerd. Omdat het 
roostertechnisch niet mogelijk is het lesuur dat na de dagstart begint lesuur 1 te 
noemen, hebben we de dagstart “lesuur” 1 moeten noemen. Daardoor schuiven 
de nummers per uur in het rooster op. Het wordt dus: 

 
 
Welkomstgesprekken 
Met alle ouders en leerlingen heeft de mentor in de eerste 
weken van het schooljaar een welkomstgesprek. Daarin 
wordt niet alleen kennisgemaakt, maar er worden ook 
afspraken gemaakt over doelen, verwachtingen en 
communicatie. 
 
Bereikbaarheid collega’s 
Mede door het online werken afgelopen jaar is er een mogelijkheid ontstaan dat 
leerlingen collega’s via teams 24/7 kunnen benaderen en daar wordt driftig 
gebruik van gemaakt. Er zijn zelfs leerlingen die midden in de nacht een 
berichtje sturen. Nu moet die leerling dat zelf weten, maar hij kan dan niet 
verwachten dat er onmiddellijk een antwoord komt. We hebben daarom 
afgesproken dat als je doordeweeks na half zes of in het 
weekend een medewerker benadert, het niet vanzelfsprekend is 
dat er dezelfde dag nog een antwoord komt.  
 

Ziekmelden 
Als een leerling ziek is, willen we dat ouders de school 
bellen. Contact met elkaar levert veel meer op. We weten 
dat we medische vragen niet mogen stellen, maar we 
moeten er eventueel wel maatregelen op nemen, dus is 
extra info soms wel belangrijk. Voor ziekmelden dus 
bellen, het liefst tussen 8.00 en 8.30 uur ‘s morgens naar 
0880232550. 
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Mail  
We proberen de communicatie, naast de nieuwsbrief, vooral via de mail te 
laten verlopen. De meeste brieven reiken we nog uit in de vorm van een 
papieren versie. Dat willen we langzaam gaan afbouwen.  
Tijdens de oudergesprekken is gebleken dat sommige ouders geen mail van de 
school ontvangen. Allereerst moet natuurlijk het adres bij ons bekend zijn en dat 
is niet altijd het geval. Verder is het zo dat als vader en moeder hetzelfde e-

mailadres hebben, we nooit twee keer eenzelfde bericht naar 
hetzelfde adres sturen. Als er sprake is van één adres voor 
beide ouders, kan het dus lijken alsof een van de twee ouders 
het bericht ontvangt (die wordt in de mail aangesproken) en de 
andere niet. Hebt u het idee dat mail niet aankomt, graag 
contact opnemen met de administratie (vries.e@2college.nl). 
 

Cobbenhagendag 
Op donderdag 13 oktober hebben we onze 
Cobbenhagendag en op vrijdag 14 oktober hebben 
de leerlingen vrij vanwege onze personeelsdag. Op 
de Cobbenhagendag zijn er allerlei activiteiten, de 
meeste buiten de school, meestal in het centrum van 
Tilburg. De leerlingen moeten zelf naar de 
activiteiten fietsen. Met de bus kan het wel, maar 
dat wordt redelijk ingewikkeld. Het is dus belangrijk 
dat iedereen op deze dag (maar ook in de 
activiteitenweek daarna) een fiets heeft. Mocht 
iemand geen fiets hebben, neem dan contact op met 
Joyce, zodat we iets kunnen regelen. We zullen 
proberen alle ouders begin volgende week via de 
mail nader te informeren. Leerlingen krijgen voor 
deze dag een apart rooster met de activiteiten en 
waar ze zijn. 
In de avond is er een feest voor alle leerlingen van de mavo en het lyceum in 
the Gallery op de Heuvel in Tilburg. De tijden zijn van 19:30 tot 23:30 uur en de 
leerlingen krijgen een toegangskaartje via hun mentor. 
 
Activiteitenweek 
In de week van 17 t/m 21 oktober hebben we onze eerste 
activiteitenweek van dit schooljaar. In deze week zijn er 
(op enkele na) geen reguliere lessen, maar gaan de 
leerlingen op allerlei andere manieren aan de slag, zowel 
binnen als buiten de school. Alle leerlingen ontvangen over 
deze dagen nog aparte mededelingen over wat er wanneer 
is en waar ze moeten zijn. 
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Kiss & ride 
Leerlingen die met de auto worden gebracht, worden vaak bij de 
personeelsingang aan de Jac. van Vollenhovenstraat afgezet. Graag willen wij u, 
in verband met de veiligheid, verzoeken om uw kinderen af te zetten bij de 
fietsenstalling aan de Gershwinstraat. Bedankt voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personeelsingang Jac. van   Fietsenstalling aan de Gershwinstraat 
Vollenhovenstraat 
 
Step 
Sommige leerlingen gebruiken een step als vervoermiddel 
naar school. We hebben op dit moment geen goede plek om 
deze veilig neer te zetten. Een step in een fietsenstalling is 
ook moeilijk op slot te zetten. Helaas is er onlangs een 
gestolen en dat is niet leuk. We vinden het dus verstandiger om gewoon met de 
fiets naar school te komen en die op slot te zetten.  


