NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2020 - 2021
Aflevering 4
27 november 2020

Maandrooster december/januari
Maandag 30 november
Dinsdag 1 december
Woensdag 2 december
Donderdag 3 december
Maandag 7 december

45 minuten rooster
45 minuten rooster
45 minuten rooster
45 minuten rooster
Klas 4 PTA overzicht naar leerlingen
Klas 1 t/m 3 rapport naar leerlingen

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

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

KERSTACTIE JOZEFMAVO
BESTE LEERLINGEN,
WIJ VAN DE JOZEFMAVO HEBBEN VOOR HET JAAR 2020 EEN LEUKE KERSTACTIE BEDACHT.
WIJ WILLEN NAMELIJK MET DE SCHOOL DE OUDEREN IN DEZE MOEILIJKE TIJD EEN STEUNTJE TE
GEVEN DOOR EEN LEUKE KAART TE STUREN! (OF AF TE GEVEN!) WE ZULLEN MET DE
LEERLINGENRAAD EEN MOMENT UITKIEZEN IN HET MENTORUUR OM DE KAARTEN TE MAKEN. KEN
JIJ IEMAND UIT JE OMGEVING DIE EENZAAM IS EN EEN LEUKE KAART MAG ONTVANGEN?
SAMEN GAAN WE DIT JAAR MET KERST DE OUDEREN IN HET ZONNETJE ZETTEN!
MEER INFORMATIE VOLGT.
NAMENS DE LEERLINGENRAAD,
DYLANO DE LAAT.
CORONA-AANPAK VOLGENS LAATSTE RICHTLIJNEN
MONDKAPJES
Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje door het personeel en de leerlingen bij wet
in de school verplicht. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet
door het lokaal bewegen. Als personeelsleden en leerlingen zich door het gebouw verplaatsen moet
het mondkapje weer opgedaan worden.
Wij hadden deze afspraak al en misschien al daarom is de school nog steeds open kunnen blijven en
zijn er nog geen klassen naar huis gestuurd.
Alle personeelsleden en leerlingen dragen, tijdens het bewegen door het gebouw, een mondkapje.
Dit is fijn en ook volgens afspraak. Laten we dat samen goed volhouden.
Ook komt het voor dat een leerling zijn mondkapje vergeet. Geen nood! Bij de receptie zijn
mondkapjes te koop voor € 0,50 per stuk. Het geldbedrag dat hiermee verzameld wordt, zal
geschonken worden aan een goed doel.
Omdat het dragen van mondkapjes zo lang duurt en het we het allemaal niet echt als prettig
ervaren valt het niet altijd mee het vol te houden. Het komt steeds vaker voor dat we er leerlingen
op moeten aanspreken. Wij vragen daarom de ouders om dit nogmaals met de kinderen te
bespreken.
Het een keer vergeten van een mondkapje is niet erg. Geen € 0,50 bij je hebben voor een
mondkapje? Dat lossen we op door het opschrijven van je naam; herhaaldelijk om dat geld moeten
vragen, dat is niet zo fijn!
Verzoek dus om te zorgen voor een mondkapje en een muntje van € 0,50 in de tas als back-up.
De schoolleiding.

Positief getest op COVID-19
Een leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon mag weer uit
isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én het minimaal 7
dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
Een leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur (3 dagen) vanaf
de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten
moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze voorkomen dat zij
anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten zijn
die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is.
Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij de leerling, dan blijft de
thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het
laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.
Een leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt geadviseerd om zich te
laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft de leerling ook last van koorts
of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten eveneens thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten
hebben. Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciaal beroep hebben blijven ook
thuis. Voor deze mensen kan een uitzondering worden gemaakt als zij geen klachten hebben. Dat kan
alleen na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.
Negatief getest op COVID-19
Indien een leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene naar
werk/school. Indien de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en laat zich opnieuw
testen.
Gedragscode onderwijs op afstand
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Binnen de OMO-scholen en dus ook de scholen van 2College hebben we een afspraken gemaakt over
hoe we omgaan met onlineonderwijs. Hieronder vinden jullie die kort weergegeven.
Onderwijs op afstand is bedoeld voor leerlingen die fysiek niet in de les kunnen zijn. Onlineonderwijs
zorgt ervoor dat deze leerlingen zo min mogelijk leerachterstand oplopen. Wanneer een leerling
onderwijs op afstand volgt, is dit vooraf altijd afgesproken met school.
2College vindt het belangrijk dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op afstand
kan volgen. Microsoft TEAMS is momenteel het énige, door ons schoolbestuur OMO, goedgekeurde
hulpmiddel.
Leerling en ouders/verzorgers zorgen zelf voor de juiste middelen om het onlineonderwijs te volgen
(denk aan apparatuur en internetverbinding). Als jullie hierbij tegen problemen aanlopen, is overleg
met school mogelijk over een oplossing, zodat onlineonderwijs toch mogelijk is.
De school is verantwoordelijk voor de middelen die de docent/medewerker nodig heeft voor
onderwijs op afstand.
Regels en afspraken voor leerlingen
Voor onderwijs op afstand gelden dezelfde regels, als voor de lessen die op school worden gegeven:
• Het is niet toegestaan om, op welke wijze dan ook, foto’s, schermafbeeldingen, video’s en/of
geluidopnamen van de lessen te maken, op te slaan en/of te delen.
• Reageer niet anoniem op artikelen, berichten etc; zeg wie je bent.
• Gedraag je online, zoals je dat ook binnen (en buiten) de school hoort te doen.
• Gebruik sociale media in de les alleen als je daarvoor toestemming hebt van de docent.
• Reageer niet op andere berichten van binnen of buiten de school tijdens lestijd.
• De docent kan je verplichten om de camera aan te zetten. Dit geldt voor de
aanwezigheidsregistratie, maar ook voor de uitvoering van goed onderwijs.
Regels en afspraken voor ouders/verzorgers

•
•

Het volgen van het onderwijs op afstand is alleen voor de leerlingen. Het is niet de bedoeling
dat ouders/verzorgers of derden hier actief of passief aan deelnemen. Dit is om de privacy en
het veilig leerklimaat van de leerlingen en docenten te borgen.
De beelden en geluiden in de omgeving van de leerlingen kunnen tijdens het onderwijs op
afstand gezien of gehoord worden door andere leerlingen in de klas en de docent. Wij vragen
de ouders/verzorgers hier goede afspraken over te maken met hun kind.

Tot slot
Het zijn ongewone tijden voor ons allemaal: voor leerlingen, ouders/verzorgers en onze
medewerkers. In die ongewone tijden is het nog belangrijker dat we met elkaar tot afspraken kunnen
komen die deze tijd wat makkelijker maken. Ik ga ervanuit dat jullie begrip hebben voor deze
afspraken en dat het ons zo samen lukt hier goed mee om te gaan. Bij voorbaat dank!
MEDEDELINGEN BOVENBOUW
Alternatief kerstgala
Donderdag 17 december stond het kerstgala op de planning voor de leerlingen uit klas 3 en 4. Gezien
de maatregelen is het niet mogelijk om dit door te laten gaan. We zijn op zoek gegaan naar een mooi
alternatief waarin we het kerstgevoel toch vorm kunnen geven. Wat we gaan doen, blijft een
verrassing! De enige boodschap die we mee willen geven is: ben die avond tussen 18.00 uur en 21.00
uur thuis.
Wacht af en laat je verrassen!
MEDEDELINGEN ONDERBOUW
Leerlingbespreking
In de week van 30 november zullen de leerlingbesprekingen gehouden worden.
Cijferrapportage 1 (rapport 1)
In de week van 7 december zullen de leerlingen rapport 1 ontvangen.
Ouderavond
In de week van 7 december zullen de gesprekken plaatsvinden tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en mentor. Ouders worden hiervoor uitgenodigd door de mentor.
"OVERLAST ROND DE JAARWISSELING"
Op donderdag 3 december krijgen alle klassen van de onderbouw de voorlichting "Overlast rond de
jaarwisseling". In de flyer vindt u hierover meer informatie.
Mw. S. Oreel
Coördinator onderbouw
UITNODIGING HAPPY OUDERS
De werkgroep Alcohol en andere verslavingen (o.a. lachgas), laat weten dat op maandag 30
november weer een Happy Ouders Tilburg plaatsvindt, in deze tijden wordt het een digitale versie.
Deze interactieve digitale avond is voor alle Tilburgse opvoeders/verzorgers met kinderen in de
leeftijd 15-18 jaar.
Bijgevoegd de uitnodiging.

GEVONDEN VOORWERPEN
Helaas moeten we constateren dat er veel gevonden voorwerpen op school liggen. Ondanks dat we
deze geregeld uitstallen blijven sleutels, boeken, schoenen, kleding etc. achter. We kunnen deze niet
blijven bewaren en brengen daarom alle gevonden voorwerpen op vrijdag 18 december weg naar
een goed doel. Mogelijk kunt u thuis hier het gesprek over aan gaan.
SCHOOLFOTOGRAAF
Onlangs is de schoolfotograaf geweest voor het maken van foto’s. We hebben leerlingen na teken
voor ontvangst een envelop meegegeven met daarin de foto’s. In de envelop zit een duidelijke
instructie hoe u ze kunt afnemen óf kunt retourneren. Als school nemen wij geen foto’s aan, dit
verloopt allemaal via VandenBerg ( de schoolfotograaf). Houdt u er rekening mee dat als u geen
foto’s wenst, u de envelop terugstuurt zodat u geen rekening ontvangt?
LAPTOPGEBRUIK
Het komt steeds vaker voor dat leerlingen met een laptop naar school komen die leeg is. Een leerling
kan dan in dat geval niet actief mee doen in bepaalde lessen. Ondanks we dit geregeld met onze
leerlingen bespreken blijft dit toch vaak voorkomen. We vragen u om hier thuis het gesprek over aan
te gaan.
Ook merken we dat leerlingen die een laptop hebben via The Rent Company vaak te lang met een
probleem blijven lopen. Terwijl er op maandag, woensdag en vrijdag iemand van The Rent Company
op school is tussen 12.00 en 13.30 uur. Indien er een contract is met The Rent Company is deze
service inbegrepen en kunt u zelf ook een reparatie melden (via de website van The Rent Company).
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 december .

