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NIEUWSBRIEF  
Schooljaar 2022 - 2023 
Aflevering 3 
21 oktober 2022 

 

 
 
 
Maandrooster november 
 

31 oktober Huiswerkvrij 

2, 3 en 4 november KL 4 leertoetsvrij 

7 t/m 11 november KL 4 SE3 

9 november 19:00 - 20:00 en 20:15 - 21:15 Voorlichting voor ouders groep 8 

16 november KL 4 voorlopig PTA + herkansingsformulier digitaal naar lln 

21 november 13:00 KL 4 herkansingsformulier SE3 digitaal inleveren 
19:00 - 20:00 en 20:15 - 21:15 Voorlichting voor ouders groep 8 

22 en 23 november 18:00 - 21:00 KL 4 ouderavond 

25 november Nieuwsbrief 4 

29 november Lesvrij alle leerjaren 

 
 
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 

3 maart 2023 – hele dag 

4 april 2023 – middag  
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING 
 
NPO-uren en huiswerkplus-klas 
Zoals we in de nieuwsbrief van 30 september al hebben aangegeven starten we dinsdag na de 
herfstvakantie met de eerste ronde NPO-uren voor klas 1, 2 en 3. In deze uren krijgen leerlingen 
extra ondersteuning op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde om achterstanden 
weg te werken.  
We hebben op basis van bij ons bekende gegevens de leerlingen ingedeeld. Als uw kind voor deze 
eerste ronde is ingedeeld, heeft u daarover een brief per mail ontvangen. Heeft u geen mail 
ontvangen? Dan is uw kind voor deze eerste ronde niet ingedeeld. Denkt u dat het verstandig is, dat 
uw kind in de volgende ronde een plaatsje in één van de NPO-uren krijgt, neem dan contact op met 
de mentor. 
De mentoren hebben de leerlingen ingedeeld voor de huiswerkplus-klas. De betreffende 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover een mail na de vakantie. 
 
Fietsen juist stallen 
We hebben op school een regel dat leerlingen hun fiets juist stallen en in het juiste rek per leerjaar 
plaatsen. De conciërges gaan hierop actief controleren na de herfstvakantie. 
 
Achtergebleven fietsen 
We merken dat er steeds meer fietsen achterblijven op ons schoolterrein. Indien een fiets achterblijft 
dient de conciërge hiervan op de hoogte te zijn en kunnen we deze in bepaalde gevallen apart 
houden. 
 
Telefoons onbeheerd 
Het valt ons op dat bij de gymlessen vele telefoons, laptops en andere dure materialen zo voor het 
grijpen liggen in de kleedkamers. Leerlingen wordt door onze LO-docenten geadviseerd om deze 
waardevolle spullen in de locker op te bergen.  
 
Snus 
Snus is een soort tabak is poedervorm, gemaakt van gestoomde tabak. Snus wordt vaak achter de 
bovenlip gestopt zodat de nicotine door het slijmvlies gedurende enkele minuten tot meerdere uren 
wordt opgenomen.  
Inmiddels is bekend dat dit onder jongeren populair is. In bijgesloten filmpje van de politie wordt wat 
meer informatie gegeven. Het is goed om hier kennis van te nemen en te bespreken met uw 
zoon/dochter. Op school is dit onderwerp besproken in een mentoruur. Het filmpje geeft u meer 
informatie over dit onderwerp. https://youtu.be/v3XgajBz4oI 
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Voorlichting voor ouder(s)/verzorger(s) van de groep 8 kinderen 
Woensdag 9 november en maandag 21 november zullen er op onze school 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden worden voor de ouder(s)/verzorger(s) van de groep 8 
kinderen. Tijdens deze avonden zullen leerlingen uit klas 2 gevraagd worden of ze willen assisteren. 
 
Lessen techniek 
Een 6-tal klassen in de onderbouw hebben op dit moment niet het vak techniek. Dit vak is onderdeel 
van het leergebied NGT. De docente die dit vak geeft, is vanwege medische klachten op dit moment 
minder inzetbaar. 
 
 

https://youtu.be/v3XgajBz4oI
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MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Schoolexamen Klas 4  
Maandag 7 november start de toetsweek van schoolexamenperiode 3.Deze toetsweek wordt 
afgesloten op vrijdag 11 november. Woensdag 16 november krijgen de leerlingen het voorlopig 
cijferoverzicht mee naar huis en ontvangen digitaal het herkansingsformulier. Deze herkansing staat 
gepland op vrijdag 2 december, vanaf 08.45 uur.  
Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes tijdens deze belangrijke periode. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN 
 
Klas 3 en 4 
Open dagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel open dagen te bezoeken. Het 
bezoeken van open dagen draagt bij aan het maken van een verstandige keuze voor een 
vervolgopleiding na het behalen van het diploma. 
Alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen hebben, via mail, een overzicht gehad wanneer de open 
dagen plaatsvinden. Het is altijd verstandig om de internetsites van de verschillende 
vervolgopleidingen te raadplegen voor eventuele aanvullende informatie. 
De HAVO opleidingen staan niet in deze lijst. Zij hebben in januari en februari hun open avonden.  
Voor de vierde klas leerlingen die naar het MBO gaan, vinden wij het belangrijk dat je voor 1 maart 
2023 bent aangemeld, omdat veel MBO-opleidingen maar een beperkt aantal leerlingen kunnen 
plaatsen. Het is daarom van belang om niet te lang te wachten met aanmelden. 
 
Klas 4 
Wellicht ben u, samen met uw zoon/dochter, al druk bezig met het maken van een keuze naar welke 
vervolgopleiding hij/zij gaat na het behalen van een diploma. Het MBO heeft een aantal gegevens 
nodig en die dient door de ouders en onze school te worden aangeleverd. Dit heet het digitaal 
overdrachtsdossier van Intergrip. De Inloggegevens voor het digitaal overdrachtsdossier via Intergrip, 
worden in de eerste week van november naar uw zoon/dochter, digitaal via school e-mail verstuurd. 
Bij Intergrip kunt u deel A van het Digitaal Doorstroom Dossier invullen en een keuze voor de 
vervolgopleiding aangeven. De mentor vult daarna deel B in. Als de mentor dat gedaan heeft, kunt u 
akkoord geven. Na het invullen van de akkoordverklaring is het dossier afgerond en zichtbaar voor 
het MBO. 
Ik wil u erop wijzen dat u met het invullen van het digitale dossier de leerling nog niet hebt 
aangemeld op de school van uw keuze, dat staat los van het digitale doorstroomdossier. U moet ook 
uw zoon/dochter via de site van de vervolgopleiding aanmelden voor het MBO (Let op: hiervoor is 
vaak een DigiD nodig). Het is verstandig om zo snel mogelijk aan te melden. Veel opleidingen hebben 
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
Mocht u vragen hebben over de procedure of de stappen in het digitaal doorstroomdossier, dan kunt 
u zich altijd wenden tot de mentor van uw zoon/dochter 
 
 
BIJLAGE 
In de bijlage treft u een flyer aan over het ziekmelden via Magister:  

• Flyer ziekmelden via Magister door ouder(s) 
 
 
NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 november 2022. 
 


