
  

 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020 - 2021 
Aflevering 10 
28 mei     
 

 

 
 
Maandrooster juni 
 

9 t/m 11 juni Klas 3 leertoetsvrij 

10 juni  

Uitslagdag eindexamen tijdvak 1 
KL4 mentor belt iedereen vanaf 14:00 
KL4 Ophalen voorlopige cijferlijst + herkansingsformulier bij de 
mentor vanaf 15:00. 

11 juni  
KL 4 Voor 09:00 schriftelijk inleveren van het herkansingsformulier 
bij de administratie. 

14 juni 
Start centraal schriftelijk eindexamen tijdvak 2 
13:30 - 15:30 CSE2 Nederlands 

15 juni 13:30 - 15:30 CSE2 Wiskunde 

16 juni 
09:00 - 11:00 CSE2 Aardrijkskunde 
13:30 - 15:30 CSE2 Beeldende vakken 

17 juni 
13:30 - 15:30 CSE2 Natuurkunde 
14.00 - 16.00 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 

18 juni 13:30 - 15:30 CSE2 Economie 

21 juni 
09:00 - 11:00 CSE2 Geschiedenis 
13:30 - 15:30 CSE2 Scheikunde 

22 juni 
09:00 - 11:00 CSE2 Duits 
13:30 - 15:30 CSE2 Biologie 

23 juni 
13:30 - 15:30 CSE2 Engels 
KL 3 voorlopig PTA overzicht+Herkansingsformulier naar leerlingen. 

25 juni 13:30 - 15:30 CSE2 Frans 

28 juni  09:00 - 13:00 KL 3 Herkansingsformulier SE2 digitaal inleveren 

 



Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 

  

Herfstvakantie Ma 19 okt t/m vrij 23 okt 2020 

Kerstvakantie Ma 21 dec t/m vrij 1 jan 2020 

Voorjaarsvakantie (Carnaval) Ma 15 feb t/m vrij 19 feb 2021 

Tweede Paasdag Ma 5 apr 2021 

Meivakantie Ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag Ma 24 mei 2021 

Zomervakantie Ma 26 jul t/m vrij 3 sep 2021 

  

 

 
CORONA-AANPAK UPDATE 
 
Iedereen zal gehoord hebben van het kabinetsbesluit dat leerlingen op 31 mei dan wel uiterlijk 7 juni 
weer volledig naar school mogen gaan.  
 
Op de Jozefmavo doen we dat als volgt:  

• Maandag 31 mei kunnen alle leerlingen uit de 3e klas de hele dag naar school en de leerlingen uit 

leerjaar 1 en 2 halve dagen.  

• Maandag 7 juni gaan we volledig open. 

Uw kind kan in Zermelo zien waar de lessen gepland zijn op school of thuis.  
De middagpauze van drie kwartier blijft die week gehandhaafd om leerlingen in de gelegenheid te 
stellen naar huis te gaan om daar in de middag de lessen online te volgen. 
 
Natuurlijk blijft er de zorg voor de veiligheid van de leerlingen en het personeel. Of we vanaf 7 juni 
tot aan de zomervakantie dan ook echt alle weken weer over kunnen gaan naar normaal is 
afhankelijk van het aantal besmettingen. Ouders/verzorgers kunnen daar aan bijdragen door bij 
klachten van hun kind geen risico te nemen, de juiste stappen te zetten voor een test bij de GGD en 
door mee te werken aan het preventief zelftesten. Begin volgende week krijgen alle ouders en 
verzorgers daar meer informatie over. We zoeken nu uit hoe we dit het beste georganiseerd gaan 
krijgen. Personeel en leerlingen kunnen hun bijdrage leveren door samen heel goed de regels na te 
leven, zoals die nu gelden.   
 
Wat zijn de regels? 

• Iedereen blijft in de school bij het bewegen mondkapjes dragen. 

• Bij binnenkomst handen desinfecteren en dat vaker doen gedurende de dag, bij het betreden 
van de volgende les, etc. blijft belangrijk.  

• Leerlingen houden anderhalve meter afstand naar het personeel, maar hoeven onderling geen 
anderhalve meter afstand meer te houden.  

• Bij enkele vakken, zoals handenarbeid en tekenen, is het maatwerk om het veilig te houden. 
 
De catering zal vanaf dinsdag 1 juni weer open gaan. 
 
Eind volgende week update over de week erna. 



 

MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3  
VAKKENPAKKET 
De leerlingen van klas 3 hebben hun vakkenpakket gekozen en zullen de resterende lessen daar ook 
de focus op leggen. Dit doen zij onder andere ook tijdens de vakken die niet tot het 
eindexamenpakket horen. Deze tijdelijke maatregel is één van de mogelijkheden die we nemen om 
eventuele achterstanden als gevolg van het onregelmatige schooljaar in te kunnen lopen.  
 
TWEEDE SCHOOLEXAMEN  
Vanaf 14 juni de staat de toetsweek van SE-2 gepland. Om de toetsen optimaal te kunnen 
voorbereiden is voor de leerlingen van klas 3 de periode van 9 tot en met 11 juni leertoetsvrij. 
De leerlingen maken alleen de SE-toetsen van de eindexamenvakken in het eindexamenpakket. 
Leerlingen die geen wiskunde kiezen, maken tijdens dat schoolexamen de verplichte rekentoets. 
23 juni hopen we de voorlopige (SE)cijferoverzichten mee te geven en het herkansingsformulier 
digitaal klaar te zetten. De leerlingen kunnen naast een herkansing uit de tweede SE-periode nog een 
extra vak herkansen van het hele derde leerjaar. De SE-week wordt afgesloten op vrijdag 18 juni met 
een leuke activiteit. 
 
VOETBALWEDSTRIJD  
21 juli wordt de traditionele voetbalwedstrijd tussen de leerlingen van klas 3 en het personeel van de 
Jozefmavo georganiseerd. Voor de leerlingen van klas 3 is dit de jaarafsluiting van dit memorabele 
schooljaar. Zij zijn supporter of actief op het voetbalveld en kunnen tijdens de wedstrijd, of direct na 
afloop daarvan, een traktatie verwachten. 
Deze jaarlijkse traditie vindt plaatst op het kunstgrasveld naast de school. Naast de leerlingen van de 
derde klas is iedereen natuurlijk van harte welkom om dit spektakel te komen bekijken en de spelers 
aan te moedigen. Aftrap 12.00 uur.  
 
Klas 4  
EINDEXAMENS 
28 mei zijn de laatste eindexamens van het eerste tijdvak afgenomen. De uitslag verwachten wij 10 
juni. De mentoren zullen die middag het resultaat telefonisch doorgeven.  
 
Een aantal leerlingen doet examens in tijdvak 2 (14 t/m 25 juni) omdat zij daar op voorhand voor 
gekozen hebben of omdat tijdens het eerste tijdvak, door omstandigheden, één of meerdere 
eindexamens zijn gemist. Deze leerlingen hebben recht op voldoende aandacht en ondersteuning bij 
de voorbereiding van de eindexamens in tijdvak 2 en eventueel later nog in tijdvak 3 (6 t/m 9 juli). 
We vragen de leerlingen om via Teams afspraken te maken met de betreffende vakdocenten. Het 
initiatief ligt dus bij de eindexamenkandidaten. Leerlingen die tussen twee afspraken in moeten 
wachten kunnen terecht in de aula of, als zij willen studeren, op een leerplein (bij voorkeur Gamma). 
We hopen hiermee te voorkomen dat een leerling, die 2 of meer examenvakken gaat doen in tijdvak 
2 overdreven lang moet wachten op de volgende afspraak.  
 
De uitslag van tijdvak 2 volgt vrijdag 2 juli.  
6 juli volgen nog eventuele herexamens met de uitslag op 15 juli in de ochtend.  
 
We hopen donderdag 15 juli alle eindexamenkandidaten een diploma te kunnen overhandigen! De 
geslaagden krijgen de uitnodiging op het moment dat zij de cijferlijst komen ophalen op de 
uitslagdag. 
 
 
 



Klas 1-2-3 
SPORTDAG 
De Sportdag 4 juni verschoven naar donderdag 1 juli 
De sportdag 4 juni komt net even iets te vroeg om er zeker van te zijn dat we die dan veilig kunnen 
laten plaatsvinden. Om toch de mogelijkheid van een leuke, gezellige sportdag open te houden, gaan 
we die verplaatsen naar donderdag 1 juli. Dinsdag 4 juni wordt dus een gewone lesdag. 

 

 
Klas 1-2-3-4 
INLEVERSCHEMA BOEKEN IDDINK 
 

Van Tot Richting Parallelklas Inleverplaats 

19-07-2021 08:30 19-07-2021 08:45 4 VMBO GT Jv4e Gymzaal 

19-07-2021 08:45 19-07-2021 09:00 4 VMBO GT Jv4f Gymzaal 

19-07-2021 09:00 19-07-2021 09:15 4 VMBO GT Jv4a Gymzaal 

19-07-2021 09:15 19-07-2021 09:35 4 VMBO GT Jv4b, J-vavo Gymzaal 

19-07-2021 09:35 19-07-2021 09:45 4 VMBO GT Jv4d Gymzaal 

19-07-2021 09:45 19-07-2021 10:00 4 VMBO GT Jv4c Gymzaal 

19-07-2021 10:00 19-07-2021 10:10 1 VMBO GT Jb1a Gymzaal 

19-07-2021 10:10 19-07-2021 10:25 1 VMBO GT Jb1b Gymzaal 

19-07-2021 10:25 19-07-2021 10:35 1 VMBO GT Jb1c Gymzaal 

19-07-2021 10:35 19-07-2021 10:50 1 VMBO GT Jb1d Gymzaal 

19-07-2021 10:50 19-07-2021 11:05 1 VMBO GT Jb1e Gymzaal 

19-07-2021 11:05 19-07-2021 11:35 Pauze     

19-07-2021 11:35 19-07-2021 11:45 2 VMBO GT Jb2a Gymzaal 

19-07-2021 11:45 19-07-2021 12:00 2 VMBO GT Jb2b Gymzaal 

19-07-2021 12:00 19-07-2021 12:15 2 VMBO GT Jb2c Gymzaal 

19-07-2021 12:15 19-07-2021 12:30 2 VMBO GT Jb2d Gymzaal 

19-07-2021 12:30 19-07-2021 12:45 2 VMBO GT Jb2e Gymzaal 

19-07-2021 12:45 19-07-2021 12:55 3 VMBO GT Jv3d Gymzaal 

19-07-2021 12:55 19-07-2021 13:05 3 VMBO GT Jv3f Gymzaal 

19-07-2021 13:05 19-07-2021 13:20 3 VMBO GT Jv3e Gymzaal 

19-07-2021 13:20 19-07-2021 13:30 3 VMBO GT Jv3a Gymzaal 

19-07-2021 13:30 19-07-2021 13:45 3 VMBO GT Jv3c Gymzaal 

19-07-2021 13:45 19-07-2021 14:00 3 VMBO GT J-uit, Jv3b Gymzaal 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 juni. 


