NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2021 - 2022
Aflevering 10
25 mei 2022

Maandrooster mei - juni
30 mei
19:30 - 21:00 Voorlichtingsavond Rent Company
31 mei
Open Avond leerlingen groep 7
45 minuten rooster
6 juni
Vrij Tweede Pinksterdag
9 juni
Bekendmaking normering eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Examen (CSE)
Mentoren bellen de eindexamenkandidaten vanaf 14.00 uur
Ophalen voorlopige cijferlijsten eindexamenkandidaten vanaf 15.00 uur
Thema feest onderbouw
10 juni
Herkansingsformulieren inleveren voor de eindexamenkandidaten voor 09.00
uur.
Klas 1 en 2 lesvrij 1 en 2 lesuur.
13 juni
13:30 CSE2 ns1
14 juni
09:00 CSE2 geschiedenis
13:30 CSE2 Nederlands
19:00 Inloop voorstelling The Big Mo Theater aanvang 19:30
15 juni
13:30 CSE2 economie
16 juni
13:30 CSE2 biologie
Klas 2 voorstelling (op school of extern) Helder Theater Zero Trash
17 juni
09:00 CSE2 teha
13:30 CSE2 wiskunde
Voetbalwedstrijd klas 3 tegen personeel
20 juni
09:00 CSE2 Duits
13:30 CSE2 ns2
21 juni
09:00 CSE2 aardrijkskunde
13:30 CSE2 Engels
22 juni
13:30 CSE2 Frans
Klas 1 voorstelling in de Schouwburg - De Brieven van Mia
24 juni
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Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop
Agenda.
Hemelvaart
donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022
Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij:
dinsdag 28 juni 2022
THEMA-AVOND OR 2022

The Big Mo is een theater en cabaret voor voortgezet onderwijs. Leerlingen, ouders en docenten
doen op een actieve manier mee aan de voorstelling.
Het is een voorstelling met veel humor, maar ook ruimte voor mooie verhalen, met geïmproviseerde
muziek.
Kom jij ook met je ouder(s)/verzorger(s)?
KLIK DAN >>> HIER <<<<<< OM AAN TE MELDEN
Jullie (Een volwassene hoort erbij!) zijn van harte welkom.
OUDERRAAD EN SCHOOLLEIDING 2COLLEGE JOZEFMAVO
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING
Personeel
Onze collega Annemarie Noordhuis (NOM) zal de rest van dit schooljaar niet aanwezig zijn op school.
Haar mentorleerlingen worden overgenomen door haar duo-mentor de heer Remmers.
De lessen NGT van haar mentorklas (2d) zullen overgenomen worden door de heer de Jonge.
De CKV-lessen voor klas 3 zullen volgens het programma van mevrouw Noordhuis afgerond worden.
Mevrouw Knoben (KND) zal met ingang van 1 juni weer aanwezig zijn op school. Zij zal alle lessen die
waargenomen zijn door Dhr. Krook (KRS) en Mevr. Kooistra (KSS) weer overnemen. Wij danken
mevrouw Kooistra en de heer Krook voor het vervangen van deze lessen de afgelopen periode.
Vanaf 16 juni zal Dhr. M van Gestel ook weer volledig aanwezig zijn om de lessen M&M en
maatschappijleer weer te kunnen geven.

MEDEDELINGEN ONDERBOUW
Open Avond voor kinderen van groep 7
Op 31 mei zal er een Open Avond gehouden worden speciaal voor de kinderen van groep 7.
Deze groep kinderen heeft in februari niet de mogelijkheid gekregen om de Open Avond te bezoeken
en in 2021 is er geen Open Avond geweest. Vandaar nu deze extra Open Avond.
Leerlingen van de eerste klas zijn gevraagd om tijdens deze avond te helpen.
Themafeest voor de onderbouw (klas 1 en 2) op donderdag 9 juni 2022
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Voorstelling voor klas 1 en 2 in Theaters Tilburg op 22 juni 2022 van 14.00 – 15.30 uur

MEDEDELINGEN BOVENBOUW
Klas 3
Tweede schoolexamen
De periode tot de zomervakantie staat in het teken van het goed afronden van dit schooljaar en de
voorbereidingen op leerjaar 4: het eindexamenjaar. De tweede schoolexamenperiode wordt
afgesloten met een (PTA)toetsweek: van 20 juni tot en met 24 juni. De leerlingen ontvangen
binnenkort de planning van deze toetsweek via hun mentor. Om de toetsen optimaal te kunnen
voorbereiden, is voor de leerlingen van klas 3 de periode van 15 tot en met 17 juni leertoetsvrij.
We verwachten de voorlopige PTA-lijsten 30 juni gereed te hebben. Leerlingen kunnen vanaf dat
moment ook de herkansing aanvragen. De herkansing staat gepland op 12 juli.
Om door te kunnen stromen naar leerjaar 4 moeten naast de voldoende resultaten ook alle
praktische opdrachten en handelingsopdrachten die vallen binnen het eindexamenpakket, inclusief
CKV, maatschappijleer, opdrachten vanuit de mentor e.d., zijn afgerond. Zie hiervoor ook de
examengids.
Volgen van niet gekozen vakken
Met ingang van deze week (23 mei) volgen de leerlingen van klas 3 actief de vakken die zij in het
eindexamenpakket gekozen hebben. Zij zijn tijdens de niet-gekozen vakken gewoon aanwezig in
het lokaal volgens het lesrooster. Daar nemen ze niet actief deel aan de les, maar werken aan het
(Extra) huiswerk dat de andere vakken hebben opgegeven, zonder daarbij de les te verstoren.
Bij deze andere vakken hoort ook het werken aan het PTA-werkstuk voor maatschappijleer!
De leerlingen in klas 3 zijn dus niet lesvrij tijdens de niet gekozen vaklessen. Ouders/verzorgers en
leerlingen zijn hierover via e-mail geïnformeerd.
Verder is besloten dat het tweede schoolexamen komt te vervallen voor de vakken die uiteindelijk
niet tot het eindexamenpakket behoren. We hopen dat door deze maatregelen de leerlingen zich
beter kunnen focussen op het behalen van resultaten voor de eindexamenvakken die meegenomen
worden naar het eindexamenjaar.
Klas 4
Eindexamen
Alle centraal schriftelijke eindexamens van het eerste tijdvak zijn inmiddels afgenomen. Nu volgt een
korte periode van nagelbijten en wachten op de uitslag van TV1 op 9 juni. Vanaf 13 juni volgt TV2
voor de eindexamenkandidaten die hier toetsen gepland hebben. De uitslag van deze periode
verwachten we 1 juli. Daarna volgt nog TV3 (herexamens) vanaf 5 juli. We hopen dat dit hele proces
zal resulteren in een diploma voor al onze eindexamenkandidaten. De dplomauitreiking vindt 14 juli
plaats. Nadere informatie daarover volgt later.
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MEDEDELINGEN VESTIGINGSCOÖRDINATOR
Inleveren boeken Iddink op 18 juli 2022
Aandachtspunten met betrekking tot het inleveren van de boeken van Iddink.
• Belangrijk:
o Zonder inleverformulier kan niet worden ingeleverd.
o Enkel huurboeken, vermeld op het inleverformulier, dienen te worden ingeleverd.
• Leerling afwezig op het moment van inleveren?
Wanneer de leerling zelf niet aanwezig kan zijn op het inlevermoment kan iemand anders voor
hem/haar de huurboeken inleveren. Ook kan de leerling zijn/haar boeken voor het
inlevermoment naar ons opsturen via UPS. De verzendkosten zijn voor de leerling.
• Niet of laattijdig inleveren
Ontbreken er één of meerdere boeken? Dan dient de leerling dit zo spoedig mogelijk (hoe eerder
hoe beter) aan ons op te sturen. Afhankelijk van het moment van verzenden worden kosten voor
‘te laat inleveren’ aangerekend waaronder een administratiieve kost van €4,95. De gemaakte
verzendkosten zijn voor de leerling. Is een boek aantoonbaar beschadigd of beschreven? Dan kan
het zijn dat de leerling hiervoor een factuur van Iddink ontvangt.
• Contact
Op www.iddink.nl/contact kan de leerling makkelijk een vraag stellen aan Iddink of informatie
vinden over het inleveren en bestellen van boeken. We vragen de leerling altijd eerst zijn/haar
klantnumer alvorens hem/haar verder te bedienen.
Schema boeken inleveren 18-07-2022
Van

Tot

Klas

Inleverplaats

8:30
8:40

8:40

Jv4a

Gymzaal

8:50

Jv4b

Gymzaal

8:50

9:00

Jv4c

Gymzaal

9:00

9:15

Jv4d

Gymzaal

9:15

9:30

Jv4e

Gymzaal

9:30

9:40

Jb1a

Gymzaal

9:40

9:50

Jb1b

Gymzaal

9:50

10:00

Jb1c

Gymzaal

10:00

10:10

Jb1d

Gymzaal

10:10

10:20

Jb1e

Gymzaal

10:20

10:30

Jb2a

Gymzaal

10:30

10:45

Jb2b

Gymzaal

10:45

10:55

Jb2c

Gymzaal

10:55

11:10

Jb2d

Gymzaal

11:10

11:25

Jb2e

Gymzaal

11:25

11:35

Jv3a

Gymzaal

11:35

11:45

Jv3b

Gymzaal

11:45

11:55

Jv3c

Gymzaal

11:55

12:05

Jv3d

Gymzaal

12:05

12:15

Jv3e

Gymzaal

12:15

12:30

Jv3f

Gymzaal
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Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 juni 2022
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