NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020 - 2021
Aflevering 3
30 oktober 2020

Maandrooster november/december
2 november
Schoolexamen 3
3 november
Schoolexamen 3
4 november
Schoolexamen 3
5 november
Schoolexamen 3
KL 4 voorlopig PTA overzicht en Herkansingsformulier naar
11 november
leerlingen
KL 4 inleveren Herkansingsformulier Schoolexamen 3
19 november
(uiterlijk 13:00)
23 november
Lesvrij alle leerjaren
24 november
45 minuten rooster
27 november
KL 4 Herkansing Schoolexamen 3
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PERSONEEL
De mentor en andere functionarissen
Als ouders/verzorgers krijgt u vooral te maken met de mentor van uw zoon of dochter. De mentor is
in principe de eerst aan te spreken persoon voor de aan hem/haar toevertrouwde leerlingen en de
ouders/verzorgers. Toch noemen we in deze nieuwsbrief een aantal functionarissen, waar u mogelijk
ook mee te maken krijgt:
Vestigingsdirecteur:
Teamleider leerjaar 1+2:
Teamleider leerjaar 3+4:
Vestigingscoördinator:
Leerlingencoördinator leerjaar 1+2:
Leerlingencoördinator leerjaar 3+4:
Ondersteuningscoördinator leerjaar 1+2:
Ondersteuningscoördinator leerjaar 3+4:
Orthopedagoge:
LWOO- coördinatoren:
Vertrouwenspersonen:
Decaan:
Administratie:
Conciërges:

Dhr. F. Kraus
Dhr. P. Timmermans
Dhr. H. van Gestel
Dhr. P. van der Steen
Mevr. S. Oreel
Mevr. C. Schoenmakers
Mevr. Y. Kievit
Mevr. A. van Gastel
Mevr. M. van der Zandt
Mevr. M. van Hoof, Mevr. M. van der Wouw
Mevr. N. van der Sommen, Dhr. G. Segers
Dhr. J. Koomen
Mevr. D. Mulders en Mevr. A. Janssen
Dhr. F. Copal, Dhr. G. Kwidama,
Mevr. T. van der Velden,

Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop
Agenda.
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (Carnaval)
Tweede Paasdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 24 aug 2020
Ma 19 okt t/m vrij 23 okt 2020
Ma 21 dec t/m vrij 1 jan 2020
Ma 15 feb t/m vrij 19 feb 2021
Ma 5 apr 2021
Ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021
Ma 24 mei 2021
Ma 26 jul t/m vrij 3 sep 2021

MEDEDELINGEN BOVENBOUW
Klas 4
Schoolexamen
Aanstaande maandag, 2 november, start de toetsweek van schoolexamenperiode 3. Deze toetsweek
wordt afgesloten op vrijdag 6 november. Woensdag 11 november krijgen de leerlingen het
voorlopig cijferoverzicht mee naar huis en ontvangen digitaal het herkansingsformulier. Deze
herkansing staat gepland op vrijdag 27 november vanaf 08.45 uur.
Wij wensen alle eindexamenkandidaten veel succes tijdens deze belangrijke periode.
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VAN DE DECAAN
Klas 3 en 4
Open dagen
Normaal gesproken kunnen leerlingen uit klas 3 en 4 vanaf november de opendagen bezoeken die
dan gehouden worden op de diverse mbo-scholen. Het bezoeken van opendagen draagt bij aan het
maken van een verstandige keuze voor een vervolgopleiding na het behalen van het diploma. U zult
wel begrijpen dat veel opendagen, als gevolg van de Coronamaatregel, niet doorgaan en op een
andere manier worden gehouden. Alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen hebben, via mail, een
overzicht gehad wanneer de opendagen zouden plaatsvinden. Het is nu vooral verstandig om de
internetsites van de verschillende vervolgopleidingen, die ook op die lijst te vinden zijn, te
raadplegen voor eventuele aanvullende informatie over hoe de voorlichting dit jaar gegeven wordt.
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
2021 bent aangemeld. Veel mbo-opleidingen kunnen maar een beperkt aantal leerlingen plaatsen.
Het is daarom van belang om niet te lang te wachten met aanmelden. Aanmelden kan vanaf 1
november 2020.
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.
De Inloggegevens voor het digitaal overdrachtsdossier via Intergrip heeft uw zoon/dochter, digitaal
via e-mail ontvangen.
Bij Intergrip kunt u deel A van het DigitaalDoorstroomDossier 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 de
opleiding die u heeft aangegeven.
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 (eventueel m.b.v.
DigiD). Het is verstandig om zo snel mogelijk aan te melden. Veel opleidingen hebben maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan vanaf 1 november 2020.
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
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Corona-aanpak
Alles doen om de school open te houden.
Testen en melden besmettingen, thuisblijven
Kennis van de “Beslisboom” is voor iedereen belangrijk om te weten wanneer wel of niet thuis te
blijven, wel of niet te testen. Bestudeer die beslisboom nog een keer! Hij staat ook op de website.
Wij vinden het fijn als u ons via de mentor direct op de hoogte houdt bij een besmetting. Nieuwe
besmettingen onder leerlingen of personeel worden, zodra bekend op advies van de GGD,
doorgegeven aan de ouders/verzorgers van een klas/cluster of aan allen bij personeelsleden.
Mondkapjes
Hoe fijn is om vast te stellen dat alle leerlingen goed meewerken aan het zich houden aan de
basisregels en het dragen van de mondkapjes waar dat verplicht is.
DANK JE WEL BESTE LEERLINGEN, TROTS OP JULLIE! DOE HEM AF IN LOKAAL ALS JE ZIT
Als leerlingen het vergeten worden ze eraan herinnerd en als ze het zouden weigeren of te
gemakkelijk blijven vergeten gaan we het gesprek aan. Als leerlingen een mondkapje zijn vergeten,
kunnen ze er een op school kopen voor € 0,50 en dat geld gaan we besteden aan een goed doel.
Wat is er nog meer nodig?
• We gaan deze week de aula zo inrichten dat de leerlingen zich nog beter kunnen verdelen over
de beschikbare zit- en staanplaatsen.
• We gaan de leerlingen langer in een en hetzelfde theorielokaal lesgeven. (Dit kan natuurlijk niet
bij de praktijkvakken!)
• Het is nu in deze fase beter om fysieke bijeenkomsten met meerdere personen op school te
beperken.
• We denken vooruit op mogelijke scenario’s als er te veel besmettingen komen of als ons vanuit
de overheid maatregelen worden opgedragen.
Sterkte voor alle leerlingen, ouders/verzorgers die zelf of in hun familie- of kennissenkring te
maken krijgen met besmettingen en nu herstellen of in quarantaine moeten blijven.
Wij denken aan jullie en hopen dat jullie gezond blijven.
Team 2College Jozefmavo

WEBINAR LACHGAS

Aanvankelijk leek lachgas een onschuldig vermaak, zonder al te veel risico. Wat is het eigenlijk en
waar let je op als ouder/verzorger? Als je er meer van weet, kun je er ook een goed gesprek over
hebben met je kind. Op dinsdag 3 november om 20:00 uur organiseert de GGD samen met Novadic
Kentron, Halt en R-newt jongerenwerk een webinar over lachgas speciaal voor ouders.
Iedereen is van harte welkom om daaraan deel te nemen. Zie de bijgevoegde flyer.
Aanmelden kan via de aanmeldknop in de uitnodiging of via deze
link: https://ggdhvb.webinargeek.com/lachgas-alles-wat-je-als-ouder-wil-weten-over-lachgas
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 november 2020.
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