
1 
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020 - 2021 
Aflevering 5 
18 december 2020 
 

 
 
Maandrooster januari   
 

12 januari KL3: 19:00 Algemene ouderavond, digitaal 

19 januari KL2: Voorlichting pakketkeuze, digitaal 

20 t/m 22 januari KL3-4: Leertoetsvrij 

25 t/m 29 januari KL3-4: SE1 - SE4 

29 januari Nieuwsbrief 6 

  

 
Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 
 

  

Herfstvakantie Ma 19 okt t/m vrij 23 okt 2020 

Kerstvakantie Ma 21 dec t/m vrij 1 jan 2020 

Voorjaarsvakantie (Carnaval) Ma 15 feb t/m vrij 19 feb 2021 

Tweede Paasdag Ma 5 apr 2021 

Meivakantie Ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag Ma 24 mei 2021 

Zomervakantie Ma 26 jul t/m vrij 3 sep 2021 
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CORONA-AANPAK VOOR ALLE LEERLINGEN VAN DE JOZEFMAVO 
 

1. Werken op afstand en op school met de 4e klas. 

De examenkandidaten worden op school verwacht volgens het huidige rooster. 

Leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 volgen de lessen online volgens het huidige rooster 

met uitzondering van LO. Dat vak komt te vervallen. 

Ouders die werken in een van de cruciale beroepen kunnen een beroep doen op 

school om hun kind onderwijs op school aan te bieden. (Dit wordt nog uitgelegd) 

School kan enkele ouders/verzorgers voorstellen om een leerling uit leerjaar 1,2 of 3 

toch op school te laten komen werken omdat dit bij die leerling echt nodig is.  

 

2. Wat doen de leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 die op school komen werken?  

Deze leerlingen volgen de online-lessen in een vast lokaal onder toezicht van een LO 

docent of andere medewerker van school. We proberen enigszins de thuissituatie te 

benaderen en een prettige sfeer bij die groep leerlingen te bereiken. 

 

3. Communicatie voor alle leerlingen, examenkandidaten, ouder(s) en verzorger(s)  

De communicatie per school naar de ouders/leerlingen verloopt altijd via de 

schoolleiding.  

Vrijdag voorafgaande aan de week wordt de laatste informatie gedeeld en zo nodig 

tussentijds als daar aanleiding toe is. 

Houd a.u.b. dagelijks uw mail in de gaten! 

 

4. Rooster 

Van maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari volgen alle klassen het 45 

minuten rooster.  
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5. Gaan we alle lessen geven op het rooster? 

Met uitzondering van LO worden worden dagelijks alle lessen gegeven. We vragen 

wel begrip voor het feit dat er bij het online lesgeven redenen kunnen zijn waarom 

een enkele keer de les korter is of uitvalt.  

Blijf in Zermelo kijken naar het rooster zoals je dat ook zou doen als je op school les 

krijgt. 

 

6. Vervangen van lessen, vanwege ziekte en/of afwezigheid docent. 

Voor de 4e klas zoeken we naar vervanging, voor andere klassen is dat een tussenuur, 

waarbij we hopen dat een docent voor dat tussenuur toch een taak kan wegzetten 

voor de leerlingen. 

 

7. Aanwezigheid. 

Ouders en verzorgers blijven hun kind afmelden bij ziekte en geven dan aan of de 

leerling instaat is online lessen te volgen. 

Docenten controleren ook bij online lessen op aanwezigheid van leerlingen. 

Ouders kunnen in magister kijken of hun kind aanwezig was. 

Wij vragen er begrip voor dat er in het registreren onder deze moeilijke 

omstandigheden, op school lessen, thuis lessen, best wel eens wat fout gaat. 

Het valt niet altijd mee om online lessen te geven en tegelijkertijd de aanwezigheid 

van leerlingen bij aanvang en gedurende de les in het oog te hebben. De kwaliteit van 

de les doet er namelijk ook toe en leerlingen daarbij te boeien en bij de les te houden 

is een grote uitdaging voor de docent. 

 

8. Wat als een leerling vastloopt met iets in Teams? 

Docenten van het vak mediawijsheid hebben aangeboden deze leerlingen te willen 

helpen. In Teams kunnen deze leerlingen contact opnemen via de chat. Klas 1 en 2 

nemen contact op met hun eigen mediawijsheid docent. Klas 3 kan kiezen wie ze 

benaderen. De docenten: verschuren.m@2College.nl, steen.p@2College.nl, 

braan.a@2College.nl, riel.e@2College.nl, kievit.y@2College.nl  

Als dat niet werkt, kunnen ouders/verzorgers dit ook zelf doen of via mail. 

 

9. Aanwezigheid Rent-Company voor als er iets met een (leen)laptop is. 

De Rent-Company is er maandag, woensdag en vrijdag van 12.30 – 13.30 uur om 

leerlingen te helpen bij een laptop waar iets mee is. De school is gewoon open voor 

die leerlingen om langs te komen en we begrijpen dat je dan niet gelijktijdig aanwezig 

kunt zijn bij een les. 

 

10. Wanneer nemen ouders/verzorgers contact op met de mentor? 

Dat doen ze op het moment dat het nodig is, maar houdt rekening met de lestijd. Dus 

bij voorkeur tussen 15.00 en 17.00 uur. Respecteer de vrije avonden en weekend, 

tenzij er redenen zijn om hier echt van af te wijken. 

 

11. Openingstijden school tijdens de twee weken.  

We zijn als school open van 8.00 – 16.00 uur. 

mailto:verschuren.m@2College.nl
mailto:steen.p@2College.nl
mailto:braan.a@2College.nl
mailto:riel.e@2College.nl
mailto:kievit.y@2College.nl
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12. Opvang leerlingen op school 

Voor leerlingen met ouders werkzaam in de vitale/cruciale beroepen blijft onze 

school open voor opvang. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen vanaf nu 

rechtstreeks contact opnemen met de teamleiders  

Timmermans.p@2College.nl of Gestel.h@2College.nl   

Andere ouders vragen wij om zelf voor een oplossing te zorgen. 

 

 
 

WAT WERKT (ALTIJD  

1. Blijf rustig, toon interesse in Teams, vraag hoe het werkt en of je zoon/dochter dat eens wil laten 

zien.  

2. Blijf jezelf. Ontpop je niet ineens tot leercoach of leerkracht-aan-huis. Een leerling heeft nood aan 

structuur en de standvastigheid van de ouder zoals hij die kent.  

3. Geloof in je zoon/dochter, ook al gaat het niet meteen goed, stimuleer het volhouden met vallen 

en opstaan.  

4. Geef schouderklopjes. Zeg vaker: ‘je bent goed bezig’, ‘houd vol’, “wat knap dat je dit al kunt.”  

5. Verwen met leuke dingen die je anders ook wilt doen, maar waar je nooit toe komt. Een kleine 

verrassing, een lekker vieruurtje. Creëer de juiste sfeer.  

6. Praat niet voortdurend over hoe belangrijk het allemaal is, wat moet, etc.  Probeer ook wat 

ontspannende activiteiten in te lassen.  

7. Vermijd ruzies in huis, zelfs als je zoon/dochter er niet rechtstreeks bij betrokken is. Een 

ontspannen sfeer voorkomt onnodige stress.  

8. Zorg ervoor dat je zoon/dochter zich kan concentreren. Verminder waar mogelijk in huis afleiding 

en drukte.  

Succes! Team Jozefmavo 

 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
Afgelopen maanden hebben de ouder(s)/verzorger(s) regelmatig (live of online) contact gehad met 
de mentor van hun zoon/dochter. Contact waarmee we de overgang van de basisschool naar de 
Jozefmavo of de overgang naar een ander leerjaar op de Jozefmavo doorgepraat hebben. 
Steeds met het belang van uw zoon/dochter voorop!  
Mede namens de mentoren en ondersteuners van leerjaar 1 en 2 dank ik de ouder(s)/verzorger(s) 
voor deze prettige samenwerking. 
Komende periode wordt weer een spannende tijd; 2 weken online lessen en hopelijk daarna weer 
gewoon naar school. 
 

mailto:Timmermans.p@2College.nl
mailto:Gestel.h@2College.nl
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MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Klas 3 
Eerste schoolexamens: 
Vanwege de afgekondigde maatregelen m.b.t. corona hebben we besloten de geplande toetsweek 
van 18 januari één week te verschuiven naar 25 t/m 29 januari. Alle toetsen worden precies één 
week later afgenomen dan de planning die de leerlingen eerder hebben ontvangen. De toetsen in 
deze week zijn om verschillende redenen belangrijk: 

• Alle toetsen tellen mee voor het eindcijfer van dit schooljaar. Dit eindrapport is 

doorslaggevend voor de overgang naar het vierde leerjaar en kan bepalend zijn voor de 

vervolgkeuze. 

• Het resultaat van de meeste toetsen telt mee voor het PTA (Programma van Toetsing en 

Afsluiting). Deze cijfers tellen dan ook mee voor het eindcijfer van het schoolexamen in klas 

4, voor het einddiploma dus. 

 

De leerlingen hebben het rooster van deze toetsweek inmiddels ontvangen van hun mentor. Een 
goede voorbereiding is van wezenlijk belang. De mentor zal de leerlingen assisteren bij het maken 
van een planning om deze week goed voor te bereiden. De leerlingen kunnen na iedere SE-periode 
één toets/opdracht herkansen, mits dit staat aangegeven in het PTA. De herkansing van de eerste SE-
periode staat gepland op vrijdag 26 februari, vanaf 8.45 uur. 
 
Klas 4 
Vierde schoolexamen: 
Vanwege de afgekondigde maatregelen m.b.t. corona hebben we besloten de geplande toetsweek 
van 18 januari één week te verschuiven naar 25 t/m 29 januari. 
De leerlingen hebben via de mentor al een rooster ontvangen voor deze week (zelfde planning, 
alleen een week verschoven). In de examengids staat de leerstof per vak aangegeven; kijk daarvoor 
bij de toetsen die horen bij week 3 (periode 4). De herkansing van deze periode valt op vrijdag 12 
februari. We wensen alle examenkandidaten veel succes tijdens deze toetsweek en de voorbereiding 
daarvan! 
 
Eindexamen 2021:  
Uit het nieuws heeft u kunnen vernemen dat er aanpassingen komen aan het centrale examen om 
rekening te houden met de huidige omstandigheden waaronder de examenkandidaten zich 
voorbereiden op het examen. Zodra we daar de officiële documenten van ontvangen, zullen wij die 
bestuderen en u informeren over wat dat voor onze examenkandidaten betekent. 
 

Hoewel 2020 nog niet helemaal voorbij is, willen we nu al de aandacht vestigen op het centraal 
schriftelijk eindexamen 2021 dat 17 mei van start gaat met Nederlands. 
We proberen onze eindexamenkandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens alle vaklessen; 
daar wordt de basis voor succes gelegd. Daarnaast biedt de Jozefmavo ook een andere 
mogelijkheden het centraal schriftelijk eindexamen voor te bereiden: De Meischool. Hieronder wat 
informatie over de Meischool. 
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Meischool voor eindexamenkandidaten:  
We hebben de laatste jaren van onze eindexamenkandidaten gehoord dat het best lastig is om in 
aanloop naar het examen het studieritme vast te houden en gefocust te blijven op de leerstof. Ter 
ondersteuning van onze examenkandidaten organiseren we, in samenwerking met KlasseStudent, de 
zogenaamde Meischool.  
De Meischool wordt georganiseerd voor de vakken natuurkunde (nask1), scheikunde (nask2), 
wiskunde, biologie, economie en geschiedenis. Voor alle vakken geldt een minimale deelname. 
Leerlingen die nog wat extra uitleg kunnen gebruiken, voor een vak er minder goed voorstaan of alles 
op alles willen zetten om een hoger cijfer te halen, kunnen zich eind maart/begin april inschrijven 
voor één van deze vakken. 
 
Op 10, 11 en 12 mei wordt onder begeleiding van een vakbekwame student in een kleine groep 
examenstof doorgenomen, getraind en geoefend, steeds 4 uur per dag tussen 10.00 en 15.00 uur. 
Daarnaast zal deze student vlak voor het eindexamen van het betreffende vak ‘digitaal spreekuur’ 
houden om eventuele problemen te bespreken en laatste vragen te beantwoorden. 
 
Er zijn geringe kosten aan verbonden om dit mogelijk te maken. Doordat we subsidie hebben 
ontvangen, kunnen wij deze Meischool organiseren voor € 35,- per eindexamenkandidaat. Hiervoor 
wordt minstens 12 klokuur begeleiding georganiseerd. Door middel van de Meischool bieden we 
onze leerlingen een extra mogelijkheid om zich optimaal op het eindexamen te kunnen 
voorbereiden. Meer informatie volgt in februari. 
 

 
MEDEDELINGEN DECAAN 
 
Klas 2 
Ouderavond pakketkeuze klas 2 
Dinsdag 19 januari zal de decaan alle leerlingen van klas 2 en hun ouder(s)/verzorger(s) informeren 
over de pakketkeuze en de vervolgkeuze na het behalen van het vmbo TL-diploma. 
Normaalgesproken is deze voorlichting op school, maar u zult wel begrijpen dat deze voorlichting, als 
gevolg van de Coronamaatregelen, online via teams gegeven zal worden. Tijdens deze online 
voorlichting krijgt u ook informatie over het digitaal invullen van het gewenste vakkenpakket. De 
voorlopige keuze dient op woensdag 26 februari  bij ons bekend te zijn. 
Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor deze 
informatieve avond. 
 
Klas 3 
Opendagen 
Normaal gesproken kunnen leerlingen uit klas 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. 
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Ouderavond studie- en beroepskeuze  
Dinsdag 12 januari zal de decaan alle leerlingen van klas 3 en hun ouder(s)/verzorger(s) informeren 
over de pakketkeuze en de vervolgkeuze na het behalen van het vmbo TL-diploma. 
Normaalgesproken is deze voorlichting op school, maar u zult wel begrijpen dat deze voorlichting, als 
gevolg van de Coronamaatregelen, online via teams gegeven zal worden. Tijdens deze online 
voorlichting krijgt u ook informatie over het digitaal invullen van het gewenste vakkenpakket. De 
voorlopige keuze dient op woensdag 26 februari  bij ons bekend te zijn. 
Naast de informatie van de decaan worden ook mededelingen gedaan over de reis naar Tsjechië voor 
de examenkandidaten van het volgend schooljaar. Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor deze informatieve avond. 
 
Klas 4 
Opendagen 
Normaal gesproken kunnen leerlingen uit klas 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. 
 
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 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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TAFELTENNISSEN BIJ LUTO 
Op donderdag 10 december zijn we met een groep leerlingen gaan tafeltennissen bij LUTO in het 
centrum van Tilburg. 
Iedereen kon zich hier gratis voor inschrijven (zoals voor elke buitenschoolse sportactiviteit). 
We kregen een fijne uitleg over alle technieken en mochten heel veel oefenen. 
Als afsluiter speelden we een groot toernooi met een spannende finale, waar Maartje vd Braak als 
winnaar uit de strijd kwam!  
Het was een super leuke middag! Dankjewel allemaal voor jullie inzet. 
 

 
 
Volgende sportactiviteit: 
25 maart: skateboard clinic 
 
Met vriendelijke groet, Teun Snels 
Docent LO – Mentor 1C – Leerlingcoach 
 
 
Kerstkaart leerlingenraad 
Deze kerstkaart is door leerlingen van de Jozefmavo afgegeven of gestuurd naar mensen in hun 
directe omgeving om ze een hart onder de riem te steken. 
 

 
 
 
 

Dank je wel leerlingen van de leerlingenraad. Fijn dat jullie ook aan anderen hebben willen denken in 
deze tijd. Anderen die eenzaam zijn en wel een steuntje in de rug konden gebruiken. 
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Het blijven ongewone en ongewisse tijden, vooral voor die mensen die door het virus 

besmet zijn geraakt. Wij wensen iedereen dit het overkomt een voorspoedig herstel en we 

hopen dat u en uw naasten gezond zijn en zullen blijven.  
 

Wij hebben elkaar hard nodig om voor uw kind, onze leerling samen de goede dingen te 

doen en bedanken u al bij voorbaat voor uw medewerking en het begrip.  
 

Team Jozefmavo 

 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 januari 
 


