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NIEUWSBRIEF  
Schooljaar 2022 - 2023 
Aflevering 2 
30 september 2022 

 

 
 
 
Maandrooster september 
 

4 oktober Schoolfotograaf 
10 oktober 45 minuten rooster*) 
11 oktober 45 minuten rooster*) 
17, 18 en 19 oktober KL 4 VMBO infoavonden 
19 oktober 8:45 - 10:45 KL 2 Toekomstig Techniek Talent 
21 oktober Nieuwsbrief 3 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
  

*) = 45 minuten rooster wordt ingezet om extra intern overleg te organiseren 
 
 
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 

 
 
Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij: 
 

29 november 2022 – hele dag 
4 april 2023 – middag  
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING 
 
20 jaar 2College – Tijd voor een nieuw jasje 
Misschien heeft u het al gezien: het vertrouwde logo van 2College Jozefmavo heeft sinds de zomer 
een opfrisbeurt gekregen. 
De afgelopen 20 jaar is 2College uitgegroeid tot een mooie scholengroep met verschillende 
onderwijsvormen waardoor er voor elke leerling in Tilburg en omgeving een keuze is voor passend 
onderwijs. Om stil te staan bij deze mijlpaal vonden we het tijd voor een nieuw jasje. We blijven dicht 
bij wie we nu zijn, maar frissen onze uitstraling wat op. 2College is de afgelopen 20 jaar met zijn tijd 
meegegroeid en dit willen we doorzetten in ons logo. 
Tijdens dit schooljaar gaan we ook nog op een andere manier stilstaan bij 20 jaar 2College. Wij 
houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte. 
 
Corona 
Helaas is het corona-virus nog steeds onder ons. Vorige week hebben we de ouders van klas 4 erop 
gewezen dat er na de Ardennenreis een verhoogd aantal besmettingen onder de deelnemers werd 
vastgesteld. Voortaan zullen we alleen bij meerdere positieve testen in een klas of jaarlaag ouders 
informeren. We vertrouwen erop dat u, zeker nu de herfst echt is ingezet, uw kind er met enige 
regelmaat op wijst een zelftest te doen. Leerlingen kunnen bij de receptie de zelftest afhalen. Wij 
stellen het op prijs als u ons, in geval van een positieve uitslag, op de hoogte stelt. Op die manier 
kunnen wij steeds adequaat blijven handelen. 
 
NPO 
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de overheid veel geld beschikbaar gemaakt om “corona-schade” 
aan te pakken. Op 2College Jozefmavo hebben we daarom o.a. de NPO-uren voor Nederlands, 
rekenen/wiskunde en Engels in klas 1, 2 en 3. 
Na de herfstvakantie starten deze lessen op de dinsdagen. Leerlingen zien in hun rooster of ze 
hiervoor zijn ingedeeld, maar leerlingen kunnen zich via hun mentor ook vrijwillig aanmelden. 
Tot de herfstvakantie kunnen leerlingen die daaraan behoefte hebben al op vrijwillige basis 
binnenlopen bij deze uren.  
Let op: de NPO-uren zijn anders van aard dan de vakkenspreekuren. In het vakkenspreekuur kunnen 
leerlingen terecht met vragen over actuele stof. De NPO-uren zijn bedoeld om de basis (die door 
corona minder stevig is) te verbeteren. Bij de indeling voor deze uren kijken we dan ook naar de 
resultaten en analyses van vorig schooljaar, aangevuld met de resultaten van de JIJ-toetsen. Voor 
klas 1 combineren we de informatie vanuit de basisschool met het beeld dat we zien in de eerste 
lesweken. 
Voor klas 4 zijn de NPO-uren al gestart. 
De NPO-uren worden voor alle leerjaren tot aan de meivakantie gegeven. 
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Algemene ouderavonden 
Op 20 en 21 september hebben de algemene ouderavonden plaatsgevonden van de eerste en de 
tweede klassen. Ouder(s)/verzorger(s) hebben kennis kunnen maken met de mentor(en) van de klas 
waarin hun zoon/dochter zit. We kunnen terugkijken op twee drukbezochte avonden. Fijn dat 
ouder(s)/verzorger(s) tijd vrij hebben gemaakt om kennis te maken met de mentor(en). 
Mocht u n.a.v. deze avonden nog vragen hebben, dan kunt u via de mail contact opnemen met de 
mentor(en) van de klas. Het mailadres van de mentor(en) is door uw zoon/dochter genoteerd in 
zijn/haar Follow Me (agenda). 
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MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Algemene ouderavond 
Afgelopen dinsdag, 27 september, hebben alle ouder(s)/verzorger(s) kennis kunnen maken met de 
mentor van hun kind op de Jozefmavo. Een belangrijk onderdeel van deze ouderavond was de 
bespreking van de examengids, inclusief het PTA. Wij gaan ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) die op 
27 september verhinderd waren de informatie zelf bekijken. Eventuele vragen kunnen tijdens het 
allereerste individuele oudergesprek gesteld worden aan de mentor. 
 
Schoolexamen klas 4  
De eindexamenkandidaten krijgen nog voor de herfstvakantie het rooster van het eerste 
schoolexamen van dit schooljaar (SE3). Deze schoolexamenweek (week 45) start op maandag 7 
november. Wij verwachten dat de leerlingen ook voor de herfstvakantie een goede planning maken 
om deze belangrijke toetsweek voor te bereiden. De mentor kan hierbij ondersteunend zijn. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN 
 
Klas 2  
Toekomstig Techniek Talent (TTT)  
Dit jaar wordt er bij het Willem II stadion het evenement, Toekomstig Techniek Talent georganiseerd. 
Een evenement waar leerlingen worden uitgedaagd rond te kijken, deel te nemen en zich te laten 
inspireren door wetenschap en techniek. TTT 2022 vindt plaats op woensdag 19 oktober 2022 bij het 
Willem II stadion P2, Ringbaan-zuid 305, Tilburg. 
Alle leerlingen uit klas 2 gaan hier aan deelnemen. De leerlingen fietsen zelfstandig naar het Willem II 
stadion. De fietsen dienen geparkeerd te worden in fietsenstalling 1. Bij het Willem II stadion zijn 
begeleiders van 2College Jozefmavo aanwezig. 
Het evenement begint om 8.45 uur en is om 10.15 uur afgelopen. De leerlingen fietsen dan terug 
naar school en hebben vanaf 11.00 uur weer gewoon les volgens het normale rooster. 
 
Klas 4 
VMBO-infoavonden 
Dit jaar maken onze vierde klas leerlingen een belangrijke keuze. Ze kiezen namelijk een 
vervolgopleiding. Om die keuze verantwoord te maken is het belangrijk om je goed te laten 
informeren over welke mogelijkheden er zijn. Om de leerlingen daarbij te helpen worden er in 
Tilburg, VMBO info-avonden georganiseerd. Voorlichters van ruim 50 opleidingen uit Tilburg en 
omstreken, vertellen over de inhoud van hun opleidingen en de eisen die aan toekomstige leerlingen 
gesteld worden. De voorlichtingen worden gegeven in de gebouwen van Tilburgse mbo-scholen. De 
voorlichtingen zijn verdeeld over drie avonden. Op iedere avond staan andere opleidingen en 
sectoren centraal.   
 
Adres maandag 17 oktober 2022: ROC Tilburg 
     Wandelboslaan 28, Tilburg 
 
Adres dinsdag 18 oktober 2022:  SG. De Rooi Pannen 
     Doctor Ahausstraat 1, Tilburg 
 
Adres woensdag 19 oktober 2022: ROC Tilburg 
     Stappegoorweg 183, Tilburg 
 
Het bezoeken van 2 voorlichtingsrondes tijdens deze avonden is een verplicht PTA onderdeel van het 
examenprogramma.  
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Op  https://voorlichtingvmbotilburg.nl staat het overzicht van alle voorlichtingen en kan de leerling 
zich aanmelden voor een voorlichting. Wacht niet te lang met aanmelden, want er is beperkt plek. Je 
kunt precies zien hoeveel plaats er is. Het genoemde aantal zijn leerling plekken.  
De leerling ontvangt per mail een bevestiging van de inschrijving. 
 
Je mag maximaal één ouder meenemen naar een voorlichting. Deze hoef je niet aan te melden. 
Kun je toch niet gaan, meld je dan ook weer af! Zo maak je weer ruimte voor een andere leerling.  
Inschrijven kan vanaf maandag 26 september t/m dinsdag 11 oktober, maar vol is vol.  
 
Op de avond zelf dien je rekening te houden met grote drukte bij de locaties, vertrek dus op tijd van 
huis om op tijd bij de voorlichting te kunnen zijn. Parkeren zal soms wat verder weg moeten. 
 
Aanmelden bij vervolgopleiding 
Vanaf 1 oktober is het bij sommige MBO-scholen al mogelijk om je aan te melden voor het volgend 
schooljaar. Bij opleidingen die een beperkt aantal leerlingen kunnen plaatsen, is het van belang om je 
op tijd aan te melden! Informatie met betrekking tot aanmelden is te vinden op de diverse websites 
van de vervolgopleidingen. 
 
 
MEDEDELINGEN OUDERRAAD 
 
Ouderraad stelt zich voor 
  

Serieuze gesprekspartner namens de ouders  
 
Beste ouders,  
 
2College Jozefmavo heeft een actieve ouderraad. Die ouderraad volgt de ontwikkelingen binnen de 
school en door de ouderraad wordt er met de schoolleiding meegedacht, gevraagd en ongevraagd 
advies gegeven. 
Dit betreft diverse onderwerpen, zoals: de onderwijstijd, de boeken, de ouderbijdrage, de 
schoonmaak, het onderwijsprogramma (lessentabel, overgangsnormen), veiligheid, resultaten, etc.  
 
Daarnaast biedt de ouderraad samen met enkele hulpouders praktische hulp bij ouderavonden. Ook 
organiseert de ouderraad één maal per jaar op school een thema-avond voor alle ouders en 
verzorgers.  
 
De ouderraad bestaat uit betrokken ouders. Daarbij is er sprake van een mooie verdeling over de vier 
leerjaren. De ouderraad vergadert zeven keer per jaar samen met de schoolleiding. Indien u vragen 
heeft over de ouderraad kunt u mij altijd mailen. 
 
Heeft u interesse om toe te treden tot de ouderraad? 
 
Wilt u eerst nog wat meer informatie of een keer aanwezig zijn bij zo’n avond om te weten of het iets 
voor u is? Denkt u er over om hulpouder te willen zijn? 
 
Laat het mij weten.  
 
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Patrick Robben, voorzitter ouderraad patrickrobben@vanboekel.nl 
 

https://voorlichtingvmbotilburg.nl/
mailto:patrickrobben@vanboekel.nl
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Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 oktober 2022. 

 


