
  

 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020 - 2021 
Aflevering 11 
25 juni    
  

 
 
MAANDROOSTER JULI 
 

1 juli 
Huiswerk en toetsvrij klas 1 en 2 
Klas 1-2-3 Sportdag 

2 juli  

Huiswerk- en toetsvrij klas 1 en 2 
Uitslagdag Centraal schriftelijk examen tijdvak 2 
Klas 4 mentor belt iedereen vanaf 14:00 
Klas 4 Ophalen voorlopige cijferlijst + herkansingsformulier bij de  
mentor vanaf 15:00. 

5 juli 
Huiswerk en toetsvrij klas 1 en 2 
Klas 4 voor 09:00 inleveren van het herkansingsformulier CSE 

6 t/m 12 juli Klas 1-2 proefwerkweek 

6 t/m 9 juli Centraal schriftelijk examen tijdvak 3 

13 juli Klas 3 herkansing Schoolexamen 2 

15 juli  

Uitslagdag Centraal schriftelijk examen tijdvak 3 
Klas 4 mentor belt iedereen van uitslag CSE tijdvak 3 vanaf 12:00 
Klas 4  ophalen voorlopige cijferlijst + herkansingsformulier bij de 
mentor vanaf 13:00. 
Diploma-uitreiking 19:00 

16 juli 
Klas 4 voor 09:00 schriftelijk inleveren van het 
herkansingsformulier (herkansing vindt plaats op 
staatsexamenlocatie). 

19 juli Klas 1-2-3-4 Inleveren boeken Iddink - schoolverlaters kluissleutel 

 
 
 



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 

  

 
 

MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING  
 

OVER HOE HET NU GAAT MET COVID OP DE JOZEFMAVO 
Als er vandaag geen melding binnenkomt van een positieve besmetting is dat al de 3e week dat er 
geen besmettingen onder de leerlingen of het personeel van de Jozefmavo zijn gemeld. Hoe fijn is 
dat! Compliment aan de leerlingen die trouw het mondkapje in de school blijven dragen en afstand 
proberen te houden tot de volwassenen. Tot de zomervakantie is het zaak op school die mondkapjes 
te blijven dragen. Het valt niet mee om dit vol te houden als het bijna overal niet meer nodig wordt 
geacht, maar we blijven er samen echt op letten, spreken elkaar erop aan. Je wilt niet dat het voor de 
vakantie toch nog fout gaat. 
Over het belang van preventief testen wordt heel verschillend gedacht. De overheid blijft erop 
hameren dat het belangrijk is dit te blijven doen en vraagt scholen om dit bij herhaling onder de 
aandacht te brengen van de ouders/verzorgers, de leerlingen en het personeel. Alle leerlingen 
hadden testen meegekregen voor vijf weken waarvan er nu drie voorbij zijn. Mocht u er tekortkomen 
dan kunnen die alle dagen bij de conciërge worden opgehaald. In de vakantie worden de voorraden 
aangevuld om er na de vakantie weer mee op te starten. Ergens is er de vrees dat een delta- of 
andere variant dan toch weer ergens in het land de kop opsteekt. Laten we nu maar even uitzien 
naar een meer onbezorgde vakantie over een paar weken. Daar zijn we allemaal echt wel aan toe. 
 

 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3 
AFRONDEN SCHOOLJAAR 
De laatste reguliere schoolexamens zijn afgenomen. Alle toekomstige eindexamenkandidaten 
hebben recht op twee herkansingen: één herkansing uit de tweede SE-periode en één vrije keus uit 
het hele schooljaar. De herkansingsformulieren zijn inmiddels verstuurd en moeten uiterlijk a.s. 
maandag (28 juni) in ons bezit zijn. De herkansingen staan gepland op dinsdag 13 juli vanaf 08.45 uur. 
Tijdens de resterende lessen worden toetsen nabesproken, overige leerstofonderdelen afgerond of 
wordt verder gewerkt aan eindexamenonderdelen. 
De leerlingen moeten verder alle openstaande toetsen en praktische opdrachten (voor de vakken in 
het eindexamenpakket) ingehaald hebben. Ook alle handelingsdelen moeten met een voldoende of 
goed zijn afgerond vóór 13 juli! Het betreft boekverslagen, werkstukken, opdrachten voor CKV, 
handelingsdelen voor het mentoraat, stageverslagen, etc. Om bevorderd te worden naar het 4e 
leerjaar moeten al deze handelingsdelen met minimaal een voldoende zijn afgerond (zie ook de 
overgangsregels in de schoolgids). 
Leerlingen die nog onderdelen moeten inhalen of afwerken, moeten dit op school doen ná hun 
laatste lesuur. Mocht dit het geval zijn, dan worden ouders/verzorgers hiervan op de hoogte 
gebracht. 



 
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 
Alle eindexamenkandidaten van dit schooljaar hebben in tijdvak 1 en/of tijdvak 2 eindexamen 
gedaan voor alle vakken. Kandidaten die alles in TV1 gedaan hebben, weten de uitslag al. Een klein 
aantal hoort de definitieve uitslag vrijdag 2 juli. De eventuele herexamens van TV2 (en TV1) worden 
vanaf 6 juli afgenomen. De uitslag van dit derde tijdvak volgt 15 juli. 
 
ROOSTER CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN TIJDVAK 3 
 
6 juli 
09:00 - 11:00 CSE3 Nederlands 
13:30 - 15:30 CSE3 Aardrijkskunde 
13:30 - 15:30 CSE3 Geschiedenis 
13:30 - 15:30 CSE3 Scheikunde 
 
7 juli 
09:00 - 11:00 CSE3 Wiskunde 
13:30 - 15:30 CSE3 Biologie 
13:30 - 15:30 CSE3 Natuurkunde 
 
8 juli 
09:00 - 11:00 CSE3 Economie 
13:30 - 15:30 CSE3 Engels 
13:30 - 15:30 CSE3 Frans 
 
9 juli 
09:00 - 11:00 CSE3 Beeldende vorming  
13:30 - 15:30 CSE3 Duits 
 
 
DIPLOMA 
We hopen natuurlijk dat uiteindelijk zoveel mogelijk leerlingen hun vmbo Gl of TL diploma in 
ontvangst kunnen nemen op 15 juli. De uitnodiging voor deze heugelijke avond volgt binnenkort via 
een e-mail naar de geslaagden en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
DECAAN 
leerlingen die dit jaar de overstap van het voortgezet onderwijs naar het MBO gaan maken en nog 
niet aangenomen zijn bij een opleiding, of nog niet weten wat ze willen gaan doen, kunnen ook dit 
jaar gebruik te maken van de hulp van medewerkers van Route 35.  
De leerling kan, na overleg met de decaan, zich aanmelden voor een gesprek.  
We hopen zo dat we nog voor de zomer leerlingen alsnog kunnen plaatsen omdat uit ervaring blijkt, 
dat na de zomervakantie steeds moeilijker wordt. 



Mocht de leerling voor de zomervakantie nog niet te zijn aangenomen op een MBO opleiding, dan 
zijn we genoodzaakt dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 
 

 
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 

 
 
NIEUWSBRIEF 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 juli. 


