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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 4 
26 november 2021 

 

 
 
Maandrooster december  
 

3 december Klas 4 herkansing schoolexamen (SE3) 

6 december Klas 1 t/m 3 start periode 2 
45 minuten rooster 

7 december 45 minuten rooster 

8 december 45 minuten rooster 

9 december Definitief PTA-overzichten naar leerlingen klas 4 
45 minuten rooster  

13 december Ouderavond klas 1 t/m 4  
Klas 1 t/m 3 leerlingen ontvangen cijferrapport 1 

14 december  Ouderavond klas 1 t/m 4  

15 december  Ouderavond klas 1 t/m 4  

16 december Ouderavond klas 1 t/m 4  

23 december  Klas 3 en 4 kerstgala 

24 december  Klas 1 en 2 kerstviering 
Klas 3 en 4 lesvrij 
Nieuwsbrief 5 
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Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 
 

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 

 
Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij: 
 

dinsdag 15 maart 2022 

dinsdag 28 juni 2022 

 
 
MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING  
 
Corona-aanpak op de Jozefmavo 
Het weekje online lesgeven en het weer opnieuw nemen van enkele maatregelen lijken effect te 
hebben op de vermindering van het aantal positief besmette leerlingen en personeelsleden.  
Het aantal besmettingen is nu zeker niet meer dan op andere scholen het geval is.  
Het is ook fijn om vast te stellen hoe ouders en verzorgers ons helpen met het thuishouden van 
leerlingen waar dat verstandig is, maar ook het op tijd doorgeven van een besmetting. Dank ook aan 
de leerlingen, die goed meewerken aan de maatregelen, afstand houden t.o.v. personeelsleden en 
zonder protest mondkapjes dragen waar dat gevraagd wordt.  
We zullen er hoe dan ook samen aan moeten blijven werken om het virus aan te kunnen. Iedere 
besmetting blijft er een te veel en de een heeft er, zo blijkt uit de reacties die we ontvangen, weer 
meer last van dan de ander. Gezondheid is nog nooit zo belangrijk geweest als in deze tijd.  
We zijn benieuwd wat er op vrijdagavond bij persconferentie wordt gezegd en als er aanleiding is 
met u contact op te nemen, dan hoort u nog van mij. Check uw mail op zaterdag. 
 
Frank Kraus 
Vestigingsdirecteur  
 
NPO 
Zoals u uit eerder verstrekte informatie weet zijn er door de overheid financiële middelen 
beschikbaar gesteld om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege de Coronatijd, het niet 
naar school kunnen, etc.  
 
We hebben eerst de begeleiding van de examenkandidaten opgebouwd. We bieden nu voor leerjaar 
vier examenvreestraining aan en examenvak-ondersteuning op dinsdagmiddagen. Bij die 
dinsdagmiddagen zien we hoe leerlingen steeds beter gemotiveerd en ook meer en meer vrijwillig 
gebruik maken van het aanbod. Een enkele examenkandidaat mogen we nog aansporen deel te 
nemen en dat doen we dan ook. Hopelijk gaan we de resultaten van deze inzet ook terugzien bij de 
resultaten die er bij de PTA’s en het examen worden behaald. 
 
Ondertussen zijn we verder gegaan met de voorbereiding van de ondersteuning voor de andere 
leerjaren. Na de kerstvakantie gaan we drie dingen doen. 
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1. Didactische ondersteuning  
Dit doen we bij onderdelen van de vakken Engels, Nederlands, rekenen omdat dit de vakken 
zijn die iedere leerling volgt. Dit zijn vakken waar de effecten van de ondersteuning ook 
merkbaar zijn bij de andere vakken. Niet iedere leerling gaat hieraan meedoen. Het is voor 
de leerlingen die zijn uitgekozen op grond van uitkomsten van de JIJ-toetsen en dat wat 
vakdocenten met toetsen en analyse van resultaten voor de kerstvakantie hebben 
vastgesteld. Later kunnen daar nog leerlingen bij aansluiten voor wie het ook wenselijk zal 
blijken te zijn.  
Deze ondersteuning zal aangeboden door een externe instantie “Op Maat” waar we goede 
afspraken mee hebben gemaakt wat wordt gedaan aan het versterken van vaardigheden, de 
kwaliteit van leren, als ook de afstemming naar de vakdocenten/mentoren.  
Voor ondersteuning bij andere vakken dan Nederlands, Engels en rekenen, kunnen leerlingen 
gebruik maken van het vakkenspreekuur. 

2. Huiswerkaanpak+ 
Ondersteuning bij planning en aanpak, hoe je het beste leert en wat je kunt verbeteren aan 
je manier van werken, is iets waar veel leerlingen baat bij hebben. We noemen dat de 
huiswerkaanpak+. Dat is niet vergelijkbaar met een huiswerkklas waar leerlingen stil en 
verplicht aan hun huiswerk moeten werken. Leerlingen gaan in de huiswerkaanpak+ werken 
aan hun eigen doelen 
Mentoren gaan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen aanmelden en daarbij is er 
altijd afstemming met de ouders/verzorgers. 
De organisatie van de huiswerkaanpak+ nemen we in eigen hand. 

3. Sociaal-emotionele ondersteuning. 
We zijn blij dat de uitkomsten van de vragenlijsten, die door ouders/verzorgers en leerlingen 
het vorig jaar in juni zijn ingevuld, binnen zijn en zijn verwerkt in Magister. Overigens niet van 
iedereen en van de huidige leerlingen in leerjaar 1 is er geen vragenlijst. De uitkomst van de 
vragenlijst van een leerling, maar ook het oudergesprek deze maand zijn aanleiding om eens 
te kijken of er mogelijkheden zijn om een leerling te helpen bij zaken waar ze echt mee 
zitten, waar ze tegen aanlopen, zaken die niet direct te maken hebben met presteren. Wat 
kunnen we bij bepaalde leerlingen doen om het welbevinden, het tevreden zijn met hoe ze 
zijn te bevorderen? We verzamelen de namen, hebben contact met de ouders/verzorgers en 
gaan ermee aan de slag. Het aanmelden loopt via de mentoren naar de 
ondersteuningscoördinatoren. 

 
Door het volgen van ondersteuning zal de schooldag er voor menig leerling iets anders uit komen te 
zien, maar overal waar de leerling wordt verwacht is dat terug te vinden in Zermelo zodat ouders en 
verzorgers dat ook kunnen volgen. Uiteraard houden wij er rekening mee dat leerlingen zowel bij het 
een als ook bij het ander ondersteuning willen krijgen, maar daarover meer in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Taskforce NPO  
(Dat zijn een aantal collega’s die samen de organisatie van de NPO voor hun rekening hebben 
genomen!) 
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Leerlingenraad 

In overleg met de leerlingen van de leerlingenraad is besloten dat we dit schooljaar vanwege 
corona het niet verstandig vinden om een kerstactie te organiseren. Als er gevraagd wordt 
om zo veel als mogelijk afstand te houden en contacten te beperken is dat een logische 
keuze. Natuurlijk zal er in de laatste week wel ruimte zijn foute kersttruien en wat 
kerstmuziek. 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Examengids 
Alle leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 hebben eind september de examengids ontvangen. Op 
verzoek van de ouderraad is een beknopte versie gemaakt van deze gids. In deze samenvatting zijn 
de belangrijkste aandachtpunten uit de volledige examengids opgenomen. Binnenkort krijgen alle 
ouders/verzorgers deze beknopte versie via de mail toegestuurd. De leerlingen krijgen een geprinte 
versie mee om thuis te bewaren. 
 
Kerstgala 
Donderdag 23 december staat het kerstgala gepland. Op dit moment is nog niet zeker of dit 
fantastische evenement voor de bovenbouw doorgang kan vinden. We wachten hiervoor de 
persconferentie af. In de week van 6 december zullen we uitsluitsel geven aan de leerlingen en de 
ouders/verzorgers middels een korte e-mail nader informeren. 
 
Klas 4  
Herkansing 
De herkansing voor periode SE-3 is gepland op vrijdag 3 december vanaf 08:45. De verwachting is dat 
we een week later de definitieve PTA-overzichten kunnen meegeven. 
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Biebescape 
Op woensdag 10 november zijn al onze eerstejaars leerlingen op bezoek gegaan bij de bibliotheek in 
de LocHal. Een uitgebreider verslag met enkele foto’s van de activiteit in de LocHal, staat op onze site 
 
Info-avonden 2021 
Op 10 en 22 november zijn er van zo’n 177 groep 8 leerlingen de ouders/verzorgers naar de 
Jozefmavo gekomen om te horen en zien wat de Jozefmavo voor een school is en of deze school 
wellicht dé school is voor hun zoon/dochter. 
Van de ouders/verzorgers kregen we terug dat de info erg duidelijk was. Ze vonden het heel goed dat 
niet alleen een docent aan het woord was, maar dat er een leerling uit klas 2 bij de docent was die de 
eerlijke en goede informatie aan de ouders/verzorgers gaf. 
Ouders/verzorgers werden die avonden ook rondgeleid door een 10-tal leerlingen uit klas 2. Deze 
leerlingen hebben dat erg goed gedaan en ook hiervoor was veel bewondering bij de 
ouders/verzorgers. 
 
Leerlingbesprekingen 
In de week van 6 december zullen de leerlingbesprekingen gehouden worden, waarna de leerlingen 
rapport 1 krijgen. 
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Ouderavond 
In de week van 13 december zullen de gesprekken plaatsvinden tussen leerling, ouder en mentor. 
Ouders worden hiervoor uitgenodigd door de mentor. 
 

 

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. I.v.m. de toegenomen 
Corona besmettingen bestaat de kans dat niet alle open dagen doorgaan zoals gepland. 
De havo-opleidingen staan niet in deze lijst. Zij hebben in januari en februari hun openavonden.  
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 
Digitaal doorstroomdossier 
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 
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 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 
de helpdesk: https://helpdesk.intergrip.nl 

 
Of stuur een e-mail naar: leerling@intergrip.nl 
 
 
Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 december 2021. 

https://helpdesk.intergrip.nl/
mailto:leerling@intergrip.nl

