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 NIEUWSBRIEF  

Schooljaar 2022 - 2023 
Aflevering 1 
6 september 2022 

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Een nieuw schooljaar staat voor de deur en dat is toch elk jaar weer een beetje spannend: een 
nieuwe klas, een nieuwe mentor, andere docenten, nieuwe vakken en voor een flinke groep zelfs een 
nieuwe school! 
 
Ook voor mij gaat dat laatste op: ik start dit schooljaar als nieuwe vestigingsdirecteur op 2College 
Jozefmavo en ben dus de opvolgster van Frank Kraus, die inmiddels van zijn welverdiende pensioen 
aan het genieten is. 
 
Ik stel mezelf graag even kort aan u voor. Ik ben 56 jaar, 
woon in Tilburg en heb 32 jaar ervaring in het mavo-
onderwijs. Destijds gestart als docent Engels en 
aardrijkskunde, maar later ook als remedial teacher, 
vertrouwenspersoon, ondersteuningscoördinator en de 
laatste jaren als onderwijsmanager.  
 
Nu maak ik de overstap naar de school van uw kind. Ik 
heb er zin in en, doordat ik de laatste maanden al veel 
heb mee kunnen kijken, vertrouwen in dat ik met een 
fijn, maar vooral betrokken team mag gaan 
samenwerken.  
 
Ik kijk ernaar uit kennis te maken met de leerlingen, maar 
ook u te ontmoeten misschien al snel op een van de 
ouderavonden aan het begin van dit schooljaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Adriënne de Kock 
Vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo 
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Maandrooster september 
 

5 september 13:00 - 14:00 KL 1 rooster en informatie 

6 september  08:45 - 09:45 KL 2 t/m 4 mentoractiviteit 
08:45 - 10:45 KL 1 introductieprogramma 
09:45 - 14:30 KL 2 t/m 4 les volgens rooster 
11:00 - 14:30 KL 1 les volgens rooster 
13:30 KL 4 briefing Ardennenreis in aula/thuisblijvers in 112 
Nieuwsbrief 1 

7 september Activiteitendag ivm afscheid Dhr. F. Kraus 

8 september  8:15 – 09:45 KL 2 t/m 4 lesvrij 
09:45 - 10:45 KL 2 t/m 4 mentoruur 
10:45 KL 2 t/m 4 les volgens  rooster (Zermelo) 
10:00 – 14:00 KL 1 intro - strandbad Arbie's 

9 september 11:00 - 13:00 KL 1 introtheater 
KL 1 t/m 4 les volgens rooster 

12 t/m 15 september KL 4 Ardennenreis 

16 september KL 4 vanaf 11:00 les volgens het rooster 

20 september  19:30 - 21:00 KL 1 algemene ouderavond 

21 september 13:00 - 16:00 KL 4 cluster biologie - extern 
19:30 - 21:00 KL 2 algemene ouderavond 

27 september 19:00 - 21:00 KL 3 + 4 algemene ouderavond 

30 september Nieuwsbrief 2 

  

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

Herfstvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Goede vrijdag vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 
 
BIJLAGEN 
Bij deze Nieuwsbrief zitten 2 bijlagen: 

• Brief ouders toestemming biebpas schooljaar 2022-2023 

• Flyer: Mijn puber heeft (g)een ruggengraat 

 
PERSONEEL 
Het is de school gelukt om alle ontstane vacatures aan het einde van vorig schooljaar, in te vullen. De 
groep nieuwe collega’s bestaat uit stagiaires, leraren in opleiding (LIO’s), onderwijsondersteuners en 
docenten 
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Kluisje 
Alle nieuwe leerlingen hebben afgelopen week een kluissleutel ontvangen. De kluissleutel krijgt een 
leerling in bruikleen voor vier jaar tenzij ze de school eerder verlaten. Indien een leerling een sleutel 
kwijt is kan hij/zij een exemplaar lenen bij de receptie en zelf een nieuwe sleutel bij laten maken 
anders zijn we helaas genoodzaakt een factuur te sturen van 15 EUR. 
Het is niet de bedoeling dat leerlingen onderling wisselen van kluisje. Dit omdat de nummers van 
sleutels verwerkt zijn in de administratie. Mocht er toch noodzaak zijn om te willen wisselen, 
verloopt dit altijd via de conciërges. 
 
Achtergebleven spullen 
Afgelopen schooljaar viel het ons op dat er veel spullen achter zijn gebleven op school. We troffen 
bijna nieuwe etuis aan met ongebruikte pennen, schoolboeken, gymschoenen, kleding etc. We 
vinden het jammer dat er zo veel achterblijft. Vandaar dat we het nu in het begin willen melden om 
dit in de toekomst te beperken. Alle gevonden voorwerpen worden verzameld bij de conciërges. 
 
Inzameling flessen 
Sinds het einde van afgelopen schooljaar verzamelen we lege PET-flessen in voor wisselende goede 
doelen. De doelen zullen in overeenstemming met de leerlingenraad bepaald worden. Uiteraard is 
het niet verplicht voor leerlingen om hier het flesje in te stoppen, maar als het de intentie is om het 
flesje in de prullenbak te stoppen, hopen we op deze manier een positieve bijdrage te kunnen 
leveren. 
 
Leerlingen klas 4 met tekenen en handvaardigheid 
Leerlingen die examen doen in tekenen en handvaardigheid krijgen een boek in bruikleen van school. 
We verwachten van alle leerlingen dat zij netjes omgaan met dit boek en dit op het einde van het 
schooljaar (na het examen) weer inleveren bij de receptie. Leerlingen tekenen voor een 
bruikleenovereenkomst. 
 
Gymshirt 
Indien een leerling een extra gymshirt wenst, zijn deze te koop bij de vestigingscoördinator. De 
kosten voor een extra gymshirt zijn 7,50 EUR. 
 
Follow Me 
Indien een leerling uit de bovenbouw een Follow Me agenda wil, zoals we die in de onderbouw 
gebruiken, dan is de agenda te koop bij de administratie. De kosten voor de agenda zijn 15 EUR. 
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Algemene ouderavond onderbouw 
De algemene ouderavond voor klas 1 zal gehouden worden op dinsdag 20 september 2022. We 
starten deze avond centraal in de aula om 19.30 uur. Binnenlopen mag vanaf 19.15 uur. Na de 
centrale start gaan de ouder(s)/verzorger(s) met de mentor mee naar het lokaal voor de 
kennismaking met de mentor en de andere ouder(s)/verzorger(s). 
 
De algemene ouderavond voor klas 2 zal gehouden worden op woensdag 21 september 2022. 
Binnenlopen mag vanaf 19.15 uur. Daarna kunnen de ouder(s)/verzorger(s) doorlopen naar de 
aangegeven lokalen voor de kennismaking met de mentor en de andere ouder(s)/verzorger(s). 
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MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Algemene ouderavond bovenbouw 
De algemene ouderavond voor klas 3 en 4 zal gehouden worden op dinsdag 27 september 2022. 
Binnenlopen mag vanaf 19.15 uur. Daarna kunnen de ouder(s)/verzorger(s) doorlopen naar de 
aangegeven lokalen voor de kennismaking met de mentor en de andere ouder(s)/verzorger(s). 
 
 
MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING 
In de eerste schoolweek zijn er diverse introductie activiteiten. In de tweede schoolweek gaan de 
vierdejaars leerlingen op Ardennenreis. Hierdoor zullen er voor de klassen 1, 2 en 3 aanpassingen 
gemaakt moeten worden in het rooster. Uw zoon of dochter kan in deze periode daarom te maken 
krijgen met een aangepast rooster waarin ook lesuitval kan zitten. 


