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NIEUWSBRIEF  
Schooljaar 2022 - 2023 
Aflevering 4 
25 november 2022 

 

 
 
Maandrooster december 

29 november Lesvrij alle leerjaren 
2 december 08:45 KL 4 herkansing SE3 
5 t/m 8 december 45 minuten rooster *) 
8 december KL 4 Definitief PTA overzicht naar lln 
9 december KL 1 t/m 3 leerlingen ontvangen Rapport 1   

Paarse vrijdag 
12 t/m 15 december 18:00 - 21:00 ouderavond KL 1 t/m 4 

KL 4 Stage (extern) 
16 december KL 4 werkt op school bij mentor(en) KL 4 aan presentatie stage 

Foute Kersttruiendag en actie voor Oekraïners 
19 t/m 20 december KL 4 vanaf 13:15 presentaties 
22 december 19:00 - 23:00 KL 3 t/m 4 kerstgala 
23 december 09:30 - 11:00 KL 1 t/m 2 kerstviering 

KL 3 t/m 4 lesvrij 
Nieuwsbrief 5 

*) = 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. 

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 
 
Facturen ouderbijdrage 
Half november hebt u een factuur ontvangen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze facturen zijn 
gestuurd vanuit Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).  
Op onze website treft u een overzicht aan welke activiteiten hiervan georganiseerd worden. 
Hoewel het niet verplicht is hopen we dat weer veel ouders meedoen, zodat we leuke activiteiten en 
uitstapjes kunnen blijven organiseren voor onze leerlingen. 
Wilt u betalen, maar kunt u dit niet in één keer of wenst u een andere regeling dan kunt u contact 
opnemen met onze vestigingscoördinator, Dhr. P. van der Steen (steen.p@2college.nl). 
 
LifegoalsX en Paarse Vrijdag 

Op vrijdag 9 december wordt op veel scholen in Nederland aandacht 
besteed aan seksuele en genderdiversiteit door paarse kleding te dragen. 
Ook op onze school besteden wij aandacht aan dit thema. 
 
Zo hebben deze week alle leerlingen de voorstelling 
LifegoalsX gezien, een interactieve voorstelling over 
keuzes, dromen en seksualiteit. Voorafgaand aan en 
na afloop van deze voorstelling is er door de mentor 
ook aandacht besteed aan het onderwerp. 
 
Samen met collega’s van R-Newt (jongerenwerk) en 

een aantal leerlingen zullen er op Paarse Vrijdag hier ook wat activiteiten 
georganiseerd worden. Mogelijk wordt er tijdens lessen ook dan aandacht aan 
het thema geschonken. Het is leuk als er zo veel mogelijk leerlingen die dag iets 
paars dragen: dat kan kleding zijn, make-up of een sierraad.  
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Periode 1 
Op vrijdag 2 december zal periode 1 eindigen. De leerlingbesprekingen t.b.v. rapport 1 en de 
oudergesprekken zullen dan volgen. De mentor zal de ouder(s)/verzorger(s) en leerling uitnodigen 
voor het gesprek met de mentor. 
Rapport 1 kan vanaf vrijdag 9 december uitgereikt worden. 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Kerstgala 
Donderdag 22 december staat het kerstgala gepland voor leerjaar 3 en leerjaar 4. De leerlingen 
ontvangen binnenkort de uitnodiging voor dit festijn. Ook tijdens dit grandioze feest gelden de 
schoolregels zoals die vermeld staan in de schoolgids.  
De leerlingen van de bovenbouw die aanwezig zijn bij het kerstgala hebben vrijdag 23 december 
geen verplichtingen op school. Leerlingen die onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij het kerstgala 
moeten dit kenbaar maken bij hun mentor.  
 
Klas 4  
Herkansing 
De herkansing voor periode SE-3 is gepland op vrijdag 2 december vanaf 08:45. De verwachting is dat 
we een week later de definitieve PTA-overzichten kunnen meegeven. Hiermee is SE-periode 3 

mailto:steen.p@2college.nl
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afgesloten. De eindexamenkandidaten zijn inmiddels ook volop bezig met de voorbereidingen van 
periode 4, die eind januari wordt afgerond. 
 
Beroepsoriënterende stage klas 4 
Alle leerlingen van klas 4 gaan van maandag 12 december tot en met donderdag 15 december op 
stage bij een bedrijf of instelling. Deze stage heeft een beroepsoriënterend karakter. Vrijdag 16 
december zullen de leerlingen hun ervaringen verwerken in een presentatie die wordt gehouden op 
maandag 19 december of dinsdag 20 december. Zowel de presentaties als de voorbereidingen 
daarvan zullen plaatsvinden op school; de planning krijgen de leerlingen van de mentor.  
Niet onbelangrijk: als de examenkandidaten de stage én presentatie voldoende hebben afgerond, 
voldoen zij tevens aan de eisen van het profielwerkstuk. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN 
 
Klas 3 en 4 
Open dagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om 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 
Digitaal doorstroomdossier 
Wellicht bent 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. Deze informatie wordt digitaal en versleuteld naar de vervolgopleiding verstuurd. Ook 
u als ouders/verzorgers dient 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 
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 (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 op veel scholen al vanaf 1 november 2022. 
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 
• de helpdesk: https://helpdesk.intergrip.nl 

https://helpdesk.intergrip.nl/
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MEDEDELINGEN OUDERRAAD/LEERLINGENRAAD 
 
Kerstactie in je foute kersttrui 

In het gebouw tegenover de Jozefmavo komen vluchtelingen uit Oekraïne 
te wonen en daarvoor willen we graag spullen inzamelen. We hopen dat ze 
blij worden als we bijvoorbeeld klein speelgoed, 
prentenboekjes, avi boekjes, gezelschapsspelletjes 
(bijv. pim pam pet), woonaccessoires etc. (geen eten) 
voor ze inzamelen.  

 
De uiterlijke datum voor het inleveren is voor klas 4 vrijdag 9 december en voor 
klas 1,2,3 op maandag 12 december en dinsdag 13 december. Op 16 december 
is het foute kersttruiendag en op die dag nodigen wij ook onze nieuwe 
overburen uit voor een gezellig hapje en drankje. Ze krijgen dan ook onze 
ingezamelde spullen. 
 
 
NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 december 2022. 
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