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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 11 
24 juni 2022 

 

 
 
Maandrooster juni - juli 

28 juni  Lesvrij alle leerjaren – studiedag personeel 

30 juni  45 minuten rooster 
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 
KL 3 voorl. PTA-overzicht + herkansingsformulier naar lln. 

1 juli Bekendmaking normering tweede tijdvak Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 
Mentoren bellen de eindexamenkandidaten vanaf 11.30 uur  
Ophalen voorlopige cijferlijsten eindexamenkandidaten vanaf 13.00 uur 

4 juli KL 4 Herkansingsformulieren inleveren eindexamenkandidaten voor 09.00 uur 
KL3 13:00 HKF SE2 digitaal inleveren 
KL 1 - 2 Leertoetsvrij 

5 juli KL 1 - 2 Leertoetsvrij 
KL 4 CSE3 

6 juli KL 1 - 2 Leertoetsvrij 
KL 4 CSE3 

7 juli  KL 4 CSE3 
Proefwerkweek KL 1 - 2 

8 juli KL 4 CSE3 
Proefwerkweek KL 1 - 2 

11 juli Proefwerkweek KL 1 - 2 

12 juli Proefwerkweek KL 1 – 2 
KL3 herkansing SE2 

14 juli Bekendmaking normering derde tijdvak Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 
Mentoren bellen de herkansers vanaf 11.30 uur  
Ophalen voorlopige cijferlijsten eindexamenkandidaten vanaf 13.00 uur 
15:50 en 18:50 Diploma-uitreiking 

15 juli KL 4 inleveren herkansingsformulier administratie voor 9:00 

18 juli Inleveren boeken (volgens inleverschema) 

19 juli  10:00 - 12:00 KL 1 jaarafsluiting 
11:00 - 13:00 KL 2 jaarafsluiting 

20 juli 11:00 - 13:00 KL 3 jaarafsluiting 

21 juli Nieuwsbrief 12 

22 juli 10:30 - 11:30 KL 1 t/m 3 eindrapporten en info komend schooljaar   
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Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 

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 

 
 

 
      
 
OP 14 JUNI WAS ER EEN GEWELDIG LEUKE THEATERVOORSTELLING VAN DE BIG MO OP DE 
JOZEFMAVO.  
Alle aanwezigen werden op die avond betrokken bij de voorstelling. Zo leuk! Het improviseren 
zorgde ervoor dat het alle kanten opging en zeer afwisselend was. In een vlot tempo met 
begeleidende muziek, vragen stellen aan het publiek en dan veranderde ineens de voorstelling.  
Zo bleef het boeiend. Dan was het weer serieus om een paar tellen later met zijn allen ontzettend 
hard te lachen. Het was bijzonder om te zien hoe kinderen en hun ouders/verzorgers zich herkenden 
in dat wat er op het toneel gebeurde. Onvoorstelbaar ook hoe goed leerlingen op het podium 
durfden meedoen. Je werd aan het denken gezet bij misbruik van sociale media en hoe gemakkelijk 
zoiets kan gaan, onschuldig begint en helemaal uit de hand kan lopen. Op de manier was het voor 
iedereen leerzaam en kon er ook gelachen worden. Wat een feest was het om daarbij te zijn.    
Enkele leerlingen die vooraf nog met moeite door hun ouders mee naar de voorstelling waren 
gesleept, spraken na de voorstelling over een heel leuke avond en dat het veel leuker was dan dat ze 
vooraf hadden gedacht. Is dit voor herhaling vatbaar. Zeker en dan zal het ons niet verbazen als er 
dan een nog veel grotere opkomst zal zijn. Daar verheugen wij ons nu al op.  
 
Ouderraad 2College Jozefmavo  
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Proefwerkweek en JIJ-toetsen 
 
De proefwerkweek zal dit jaar duren van donderdag 7 juli tot en met woensdag 13 juli 2022.  
In de mentorklas is inmiddels aandacht besteed aan het plannen van de voorbereiding, leren en 
herhalen, voor deze proefwerkweek.  
In deze proefwerkweek zullen voor klas 1 op maandag 11 juli en op woensdag 13 juli de Jij-toetsen 
afgenomen worden. Voor klas 2 zullen deze JIJ-toetsen afgenomen worden op dinsdag 12 juli en 
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woensdag 13 juli. Voor de JIJ-toetsen hoeven de leerlingen zich niet voor te bereiden (te leren). Dit 
zijn methode-onafhankelijke toetsen die de voortgang van de leerlingen in kaart brengt. 
De toetsweek wordt op woensdag 13 juli afgesloten met een kort mentor-moment. 
 
 
Afsluitende activiteiten 
Als jaar afsluitende activiteiten is in de onderbouw dit jaar gekozen voor: 
Klas 1 : Stadswandeling en activiteit in Breda. 
Klas 2 : Stadswandeling en activiteit in Den Haag/Scheveningen. 
 
Rond het ophalen van het eindrapport zullen de mentoren met hun klassen nog afspraken maken in 
welke vorm dit zal gebeuren. 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3 
Schoolexamen en handelingsopdrachten  
De tweede schoolexamenweek van klas 3 is achter de rug. Donderdag 30 juni krijgen de leerlingen de 
voorlopige cijferlijst mee naar huis en wordt het herkansingsformulier gemaild. De herkansing van 
deze periode staat gepland op dinsdag 12 juli, vanaf 08.45 uur.  
 
Tijdens de lessen die nog op het rooster staan worden de PTA-toetsen nabesproken, overige 
leerstofonderdelen afgerond en kunnen vakdocenten belangrijke toetsen en overhoringen plannen 
die meetellen voor het overgangsrapport.  
 
Om bevorderd te worden naar het 4e leerjaar moeten alle handelingsdelen met minimaal een 
voldoende zijn afgerond (zie ook de overgangsregels in de schoolgids) Het betreft boekverslagen, 
werkstukken, opdrachten voor ckv, handelingsdelen voor het mentoraat, stageverslagen, etc.  
 
Leerlingen kunnen opgedragen worden om onvoldoende handelingsdelen en werkstukken in hun 
eigen tijd, op school, in orde te maken. In Magister staat aangegeven welke onderdelen nog open 
staan en welke handelingsdelen nog niet op voldoende of goed staan. 
 
Jaarafsluiting 
De jaarafsluiting voor klas 3 staat gepand op woensdag 20 juli. De leerlingen worden via de mentor 
verder geïnformeerd over de invulling van deze afsluiting. 
Onderdeel van deze jaarafsluiting is de traditionele voetbalwedstrijd tussen de leerlingen van klas 3 
en het personeel van de Jozefmavo. Dit spektakel vindt plaatst op het kunstgrasveld naast de school. 
Iedereen is van harte welkom om te komen bekijken en de spelers aan te moedigen!  
 
Klas 4 
Eindexamen 
Afgelopen week zijn de examens afgerond in de tweede ronde (tijdvak 2). Zodra de uitslag hiervan 
bekend is, weten wij ook welke eindexamenkandidaten in tijdvak 3 nog een eindexamen moeten of 
willen doen. De uiteindelijke uitslag volgt donderdag 14 juli. Op diezelfde dag is ook de feestelijke 
diploma-uitreiking.  
 
 
MEDEDELINGEN VESTIGINGSCOÖRDINATOR 
 
Inleveren boeken Iddink op 18 juli 2022 
Aandachtspunten met betrekking tot het inleveren van de boeken van Iddink. 
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• Belangrijk: 
o De correspondentie (inleverformulier etc.) wordt door Iddink per e-mail verstrekt. 
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 een 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 administratieve 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 
klantnummer alvorens hem/haar verder te bedienen. 
 

Schema boeken inleveren 18-07-2022 

Van Tot Klas Inleverplaats 

8:30 8:40 Jv4a Gymzaal 

8:40 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 

 
Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 21 juli 2022. 

http://www.iddink.nl/contact

