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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 3 
21 oktober 2021 

 

 
 
Maandrooster november 
 

1 november Huiswerkvrij 

3 t/m 5 nov. Klas 4 leertoetsvrij  

8 t/m 12 nov.  Klas 4 Schoolexamen SE3 

10 november  Info-avonden voor ouders groep 8 

17 november  Klas 4 voorlopig PTA-overzicht + digitaal Herkansingsformulier  

22 november Info-avond voor ouders groep 8 

23 november  Klas 4 ouderavond  
45 minuten rooster voor leerlingen 

24 november  Klas 4 ouderavond 

25 november  Klas 4 ouderavond  
Lesvrij alle leerjaren  

26 november  Nieuwsbrief 4 

 
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 
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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 

 
 

MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
Schoolexamen Klas 4  
Maandag 8 november start de toetsweek van schoolexamenperiode 3.Deze toetsweek wordt 
afgesloten op vrijdag 12 november. Woensdag 17 november krijgen de leerlingen het voorlopig 
cijferoverzicht mee naar huis en ontvangen digitaal het herkansingsformulier. Deze herkansing staat 
gepland op vrijdag 3 december, vanaf 08.45 uur. Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes 
tijdens deze belangrijke periode. 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
JIJ-toetsen leerjaar 1 
In de periode van maandag 1 november tot en met vrijdag 12 november zullen de leerlingen van het 
eerste leerjaar methode-onafhankelijke toetsen maken; de JIJ-toetsen. 
Dit zijn toetsen die ons inzicht geven waar de leerlingen nu staan in hun groei m.b.t. rekenen, 
Nederlands lezen, taalverzorging en Engels lezen. 
De toetsen worden gemaakt op de laptop. De leerlingen hoeven zich voor deze toetsen niet voor te 
bereiden. 
Herfstvakantie  
Onze leerlingen zijn aangekomen bij het eerste ‘rustmoment’ van dit schooljaar: de herfstvakantie. 
Vooral voor de eerstejaars leerlingen zal dit een welkom moment van rust zijn, na 7 weken van vele 
(nieuwe) indrukken en ervaringen. 
Geniet ervan en op maandag 1 november gaan we er weer uitgerust tegenaan! 
 
MEDEDELINGEN DECAAN 
Klas 3 en 4, Opendagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken. Het 
bezoeken van opendagen 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 
opendagen 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 
2022 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. Als jullie een keuze hebben kunnen 
maken wil het mbo graag een aantal gegevens over uw zoon/dochter ontvangen.  
2College Jozefmavo geeft aan de vervolgopleidingen informatie over hoe de leerling hier heeft 
gefunctioneerd en wat er op de vervolgopleiding nodig is om de leerling ook daar tot zijn recht te 
laten komen. Voorheen werd deze informatie door ons op papier doorgegeven, maar nu dient deze 
informatie digitaal en versleuteld naar de vervolgopleiding te worden gestuurd. Ook u als 
ouders/verzorgers dienen een deel van deze informatie aan te leveren.  
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De Inloggegevens voor het digitaal overdrachtsdossier via Intergrip, worden in de eerste week van 
november naar uw zoon/dochter, digitaal via e-mail verstuurd. 
Bij Intergrip kunt u deel A van het digitaal doorstroomdossier 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 op die school (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 
Doorstroom naar havo-4 
De regels met betrekking tot de doorstroom naar havo-4 zijn sinds vorig jaar veranderd. Nu is het zo 
dat als een leerlingen een vmbo-tl of vmbo-gl diploma heeft met 7 vakken, deze leerling drempelloos 
kan doorstromen naar havo-4. Voor een aantal leerlingen is de havo een goede optie, echter niet 
voor iedereen. Je moet natuurlijk wel over een aantal specifieke capaciteiten beschikken om de havo 
met goed gevolg te kunnen afsluiten. De verschillende havo’s in Tilburg hebben met elkaar 
afgesproken hoe de leerlingen zich kunnen oriënteren op de havo. De leerlingen die graag willen 
doorstromen naar 2College Cobbenhagenlyceum worden op 16 november om 19.00 uur verwacht op 
een ouderavond in de aula van 2College Cobbenhagenlyceum. Verder dienen ze deel te nemen aan 
een doorstroomoriëntatietraject dat bestaat uit een drietal bijeenkomsten op 7 december, 25 januari 
en 15 februari van 14.45 - 17.00 uur. Opgeven hiervoor kan tot 23 november via de onderstaande 
link. 
https://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum/school/nieuws/doorstroom-orientatietraject-
mavo-havo/ 
Zodra bij mij bekend is wanneer de andere havo’s een doorstroomoriëntatietraject organiseren, zal ik 
dat via email met u delen. 
 
 
IMPACT VAN CORONA OP GEZONDHEID JONGEREN 
2College Jozefmavo meet impact van corona op gezondheid jongeren in samenwerking 
met de GGD 
 
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit 
verstrekkende gevolgen. 2College Jozefmavo helpt de GGD daarom om de impact van corona op de 
gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te brengen. Dit doen wij door het uitzetten 
van een online vragenlijst onder de scholieren van klas 2 en 4. Het gaat om een extra meting van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd; de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ouders/verzorgers en 
leerlingen uit klas 2 en 4 ontvangen hierover meer informatie. 
Hoe verloopt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021?  
Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een 
docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, 
zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school. Leerlingen die meer willen weten over 
hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar 
websites met goede en betrouwbare informatie. 
 
 
Deelname aan de monitor 
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer 
informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en 
verwerkt. 

https://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum/school/nieuws/doorstroom-orientatietraject-mavo-havo/
https://www.2college.nl/cobbenhagenlyceum/school/nieuws/doorstroom-orientatietraject-mavo-havo/
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Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren een boost te geven! 
Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en vragen deze 
op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 
2022 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren 
en van de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen zijn er in 2022 resultaten op landelijk, 
regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis 
van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo 
geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 een boost aan de gezondheid en het welzijn van 
jongeren! 
 
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor 
doorgaans één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra 
meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.  
 
Andere onderzoeken vanuit de GGD 
Naast de Corona Gezonheidsmonitor jeugd voert de GGD vanuit de jeugdgezondheidszorg ook nog 
Andere onderzoeken uit op scholen. Het is daarom mogelijk dat leerlingen in de loop van het jaar ook 
Nog een uitnodiging krijgen voor een ander onderzoek vanuit de jeugdgezondheidszorg. 
 
Heeft u vragen? 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de Corona Gezondheidsmonitor jeugd 2021? Dan kunt 
u contact opnemen met team onderzoek van de GGD Hart voor Brabant 
(coronagezondheidsmonitorjeugd@ggdhvb.nl 
 
Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 november 2021. 

http://www.monitorgezondheid.nl/
mailto:coronagezondheidsmonitorjeugd@ggdhvb.nl

