
 

1 
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Maandrooster september 

5 oktober  Klas 4 sollicitatietraining 13:00 - 16:00 
Schoolfotograaf 

7 oktober Klas 4 sollicitatietraining 13:00 – 16:00 

11 oktober 45'minuten rooster 

12 oktober 45'minuten rooster 

18 oktober Klas 4 VMBO infoavonden 

19 oktober Klas 4 VMBO infoavonden 

20 oktober  Klas 4 VMBO infoavonden 

21 oktober 19:30 - 23:30 Jozeffeest 

22 oktober Lesvrij alle leerjaren  

25 t/m 29 okt. Herfstvakantie  

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

Herfstvakantie maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie   maandag 27 december 21 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag maandag 18 april 2022 

Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 

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

woensdag 29 september 2021 

vrijdag 22 oktober 2021 

donderdag 25 november 2021 

dinsdag 15 maart 2022 

dinsdag 28 juni 2022 
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING   
  
INZET NPO-MIDDELEN 
Scholen hebben, zoals u weet, extra geld ontvangen om daarmee op korte en langere termijn 
leerlingen te helpen die vanwege corona achterstanden hebben opgelopen en/of extra 
ondersteuning kunnen gebruiken.  
Bij kort moet je dan denken aan de komende twee jaar en lang aan de periode daarna. Bij kort horen 
activiteiten als extra uitleg bij vakken waar een leerling het moeilijk mee heeft en trainingen waar de 
leerlingen direct mee geholpen is.  Bij lang moet je denken aan investeren in scholing/training van 
docenten in bijvoorbeeld leerstrategieën of het coachen van leerlingen of …. 
 
Tot aan de herfstvakantie geldt voor de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 dat we goed in beeld willen 
krijgen waar deze leerlingen het beste bij geholpen kunnen worden en hoe. We wachten daar nog op 
de analyses van de door ouders en leerlingen ingevulde vragenlijsten die we krijgen aangereikt.  
In de klassen 1 t/m 3 ligt nu nog de focus op welbevinden en schoolgerichtheid. Hoe heb je het fijn 
op school, wat doe je als dat niet zo is?  Kom op tijd en heb de juiste spullen bij, maar ook hoe bereid 
jij je voor op een proefwerk?   
 
Omdat het examenjaar voor leerlingen uit klas 4 zo kort is, zijn we daar al gestart met maatwerk. 
Examenkandidaten kiezen uit een aantal vakken waar ze extra les, extra hulp krijgen. Voor een deel 
van die examenkandidaten is dat verplicht en de overige kandidaten mogen er gebruik van maken. 
De leerlingen krijgen een keuzemogelijkheid om aan te geven bij welk vak zij aan willen sluiten. Het is 
de bedoeling dat leerlingen dit doen in de week voordat er weer een extra les op dinsdag het 6e 
lesuur staat gepland. Tijdens de vaklessen krijgen zij meer te horen over de inhoud van deze 
ondersteuning. Mogelijk dat leerlingen uit leerjaar 4 ook op andere momenten gevraagd worden een 
training te volgen die aansluit bij dat wat ze nodig hebben. 
Daar waar we extra ondersteuning gaan aanbieden, zullen we leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
informeren over dat wat die extra ondersteuning inhoudt en hoe de aanmelding plaatsvindt. 
 
Frank Kraus 
Vestigingsdirecteur  
 
 
MIJN KIND OP EEN IN-GEVAL-VAN-NOOD-LIJST 
 
Er zijn personeelsleden en/of leerlingen voor wie het ontzettend belangrijk is te weten of er op 
school rekening gehouden moet worden met iets dat die persoon plotseling kan overkomen. 
Denk aan iemand met diabetes of iemand met een allergie voor noten. Het gaat dan om handelen 
wat echt direct nodig is om erger te voorkomen, dat we weten wat te doen met uw zoon of dochter 
totdat een deskundige, een medisch specialist het overneemt.  
De leerlingen komen met toestemming van u, de ouder(s)/verzorger(s), op een lijst met foto, naam, 
klas, waar we rekening mee moeten houden, wat dan in zo’n geval te doen en telefoonnummers van 
degene waar we in dat geval contact mee op moeten nemen.  
 
Van onze personeelsleden weten we het, maar weten we het ook van de leerlingen?  
Een deel van de leerlingen is al bij ons bekend omdat dit al eerder is doorgeven. Denkt u nu dat het 
goed is om uw kind te melden voor die in-geval-van-nood-lijst. Neem dan contact op met de mentor 
en bespreek uw kind. Ook als u zeker wil weten of uw kind nog op de lijst staat. Neem contact op met 
de mentor, dan zorgen wij dat uw kind op die lijst komt en zijn we op onze hoede voor het geval dat. 
 
Frank Kraus 
Vestigingsdirecteur  
 



 

3 
 

MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Algemene ouderavond 
Op dindag 21 september (klas 1) en woensdag 22 september (klas 2) zijn de algemene ouderavonden 
van de onderbouw gehouden. Mocht u n.a.v. deze ouderavonden nog vragen hebben, dan verzoek ik 
u die vragen te richten tot de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Deelname ouderraad 
Tijdens de algemene ouderavond van klas 1 heeft de heer Jaap Brugmans, voorzitter van de 
ouderraad van de Jozefmavo, zich voorgesteld aan de ouders. Ook heeft hij toen gevraagd of er 
ouders geïnteresseerd waren om aan te sluiten bij de ouderraad. Ouders vergaderen de eerste keer 
mee en besluiten dan of ze het ook bij hen vinden passen.  
Indien u zich nog op wil geven, dan kan dit via een mailtje naar: j.w.brugmans@gmail.com 
 
Andacht voor groepsvorming in de klas 
In deze nieuwsbrief is het onderwerp NPO-middelen al ter sprake gekomen. 
Aandacht voor groepsvorming en je prettig voelen op school, zijn hiertoe behorende onderwerpen. 
De leerjaren 1 en 2 hebben afgelopen weken in de mentoruren veel aandacht geschonken aan de 
klas als groep. Daarnaast zijn alle klassen 1 naar het Ontdekstation geweest in de Spoorzone om daar 
samen te werken aan diverse opdrachten. De klassen 2 hebben kennis gemaakt met pijl en boog  
schieten; in de Archery Battle gingen teams van leerlingen met elkaar de (sportieve) strijd aan. 

 
 

 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Algemene ouderavond 
Afgelopen dinsdag, 28 september, hebben alle ouders/verzorgers 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 ouders/verzorgers die op 28 
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 8 
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. 
 
 
  

mailto:j.w.brugmans@gmail.com
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SCHOOLFOTOGRAAF  
Op 5 oktober komt de schoolfotograaf naar onze school. Leerlingen gaan met andere leerlingen van 
de klas en de mentor(en) op de foto en worden er individuele foto’s gemaakt.  
Enkele weken later krijgen de leerlingen een envelop op school met daarin de foto’s. Het terugsturen 
van niet gekochte foto’s vindt plaats middels een retourenveloppe (u kunt dit terug sturen naar het 
gratis antwoordnummer). Indien u de foto’s wel wil afnemen, ontvangt u vanuit de fotograaf 
instructies over het betalen. 
Als school nemen wij geen retourfoto’s in ontvangst. Ook eventuele nabestellingen gaan geheel 
buiten de school om. Via www.nabestel.nl kan een leerling, ouder of verzorger middels de onder aan 
de portretfoto vermelde codes een bestelling plaatsen en de betaling voldoen. De bestelling wordt 
rechtstreeks naar het huisadres van de leerling verzonden. 
 
 
JOZEFFEEST 2021 
Op donderdag 21 oktober zal het jaarlijkse Jozeffeest plaatsvinden.  
De locatie voor dit feest is dit jaar ons eigen schoolgebouw en het thema is glitter & glamour. 
Het feest voor de onderbouw is van 19.30 – 23.00 uur en voor de bovenbouw van 20.00 – 23.30 uur.  
Het is de bedoeling dat leerlingen zich aan deze tijden houden, alleen via de mentor kan een 
uitzondering hiervoor worden gemaakt. We gaan er vanuit dat alle leerlingen aanwezig zijn, mocht 
een leerling ziek zijn of een andere reden hebben verloopt dit via de leerling coördinator. 
Vanuit school krijgt iedere leerling een aantal consumpties. Verdere consumpties zijn op die avond te 
koop à contant voor 1 euro per stuk. 
De volgende dag zijn alle leerlingen les-vrij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 oktober 2021 

http://www.nabestel.nl/

