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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 5 
23 december 2021 

 

 
 
Maandrooster januari 
 

10 januari  Huiswerkvrij 

18 januari Klas 3 algemene ouderavond decaan 

25 januari Voorlichting pakketkeuze klas 2 

26 t/m 28 januari Klas 4 Leertoetsvrij  

28 januari Nieuwsbrief 6 

 
 
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 
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING  
 
Hoe verder in het nieuwe jaar  
Op dit moment is het koffiedik kijken wat er vanaf 10 januari gaat gebeuren. We hebben ons deze 
dagen voorbereid op online starten, maar of dat ook gaat gebeuren gaan we horen op 3 januari. Dan 
kijken we naar het scenario en zullen we leerlingen, ouders/verzorgers en het team informeren over 
hoe we het onderwijs op de Jozefmavo gaan inrichten. Ervaring met alle vorige persconferenties leert 
dat je nooit precies weet wat er gaat gebeuren en dus er goed aan doet om het eerst aan te horen en 
daarna de juiste dingen doen. 
 

Extra ondersteuning, huiswerkplusklas 

Ook zijn we hard aan het werk om voor leerlingen die dat volgens onze vakdocenten en mentoren 
nodig hebben de didactische ondersteuning, huiswerkplusaanpak en speciale trainingen te gaan 
organiseren.   
Of uw zoon of dochter hier al voor in aanmerking komt bij de eerste ronde gaat u na de vakantie 
horen. Ook hier zijn we gedwongen na te denken wat te doen als we online onderwijs gaan geven. 
Kunnen we dan ook online de extra ondersteuning aanbieden en hoe gaan we dat dan doen?  
Uitdagingen die we in het belang van onze leerlingen graag oppakken.  
 

 

MUTATIES PERSONEEL 

Om verschillende reden hebben we de volgende wijzigingen moeten doorvoeren. 
 

WAS WORDT 

Vak Klassen Namen Vak Klassen Namen 

Ha/te 1A, 1E  

2D, 3B  

en 

cluster 

klas 3 

Dhr. J. 

Schoenmakers 

Ha/te 1A, 1E 

2D, 3B  

en 

cluster 

klas 3 

Mevr. M. 

Schoenmakers 

Du 2C, 2D, 

3D en 

cluster 

klas 3 

Mevr. D. Knoben Du 2C, 2D, 

3D en 

cluster 

klas 3 

Mevr. S. Kooijstra 

Du/Fa 1A, 1B, 

1D 

Mevr. D. Knoben Du/Fa 1A, 1B, 

1D 

Mevr. S. Kooijstra 

En 1B en 

1D 

Mevr. D. Knoben En ?? Dhr. S. Krook = 1D en 

1 E 

Mw S. Scheepens 1B 

Mentoruur 3D Mevr. D. Knoben Mentoruur 3D Dhr. M. van Boxtel 

Mentoraat 3D Mevr. D. Knoben 

Dhr. M van Boxtel 

Mentor  Dhr. M. van Boxtel, 

eventueel met 

ondersteuning 
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MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Eindexamen 2022  
Hoewel 2021 nog niet helemaal voorbij is, willen we nu al de aandacht vestigen op het centraal 
schriftelijk eindexamen 2022 dat donderdag 12 mei van start gaat met het eindexamen biologie.  
We proberen onze eindexamenkandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens alle vaklessen: 
daar wordt de basis voor succes gelegd. Ook kunnen de leerlingen zich wekelijks inschrijven op een 
extra uur ondersteuning vanuit de NPO-gelden. Verder heeft iedere vaksectie één of tweemaal per 
week vakkenspreekuur waarin vragen gesteld kunnen worden over de actuele leerstof. 
Naast deze ondersteuning biedt de Jozefmavo ook een andere mogelijkheid het centraal schriftelijk 
eindexamen voor te bereiden: De zogenaamde Meischool. Hieronder alvast wat informatie.  
 
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 28 april, 29 april en 2 mei 2022 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 
14.30 uur. Daarnaast zal deze student tot vlak voor het eindexamen van het betreffende vak enkele 
malen een ‘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 2022. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN  
 
Klas 2 
Ouderavond pakketkeuze 
Dinsdag 25 januari zal de decaan alle leerlingen van klas 2 en hun ouders/verzorgers informeren over 
de pakketkeuze voor klas 3 en de vervolgkeuze na het behalen van het VMBO TL-diploma. De 
voorlopige keuze dient op vrijdag 4 maart  bij ons bekend te zijn.  
Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze 
informatieve avond. Daarin kunt u ook vinden, afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen, 
of de ouderavond hier op school zal zijn of online zal plaatsvinden. 
 
Klas 3 
Opendagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken. Het 
bezoeken van twee opendagen staat als handelingsdeel vermeld in het PTA mentoraat/LOB en is 
derhalve verplicht. Het is altijd verstandig om de internetsites van de verschillende 
vervolgopleidingen te raadplegen voor eventuele aanvullende informatie. De HAVO opleidingen 
hebben in januari en februari hun open avonden. Ik heb u en de leerlingen een lijst met data van de 
opendagen gemaild. Gezien de Coronamaatregelen zijn een aantal opendagen niet op locatie maar 
online. Raadpleeg daarom altijd de website van de opleiding. 
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Ouderavond studie- en beroepskeuze  
Dinsdag 18 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. Op deze avond 
krijgt u ook informatie over het digitaal invullen van het gewenste vakkenpakket. De voorlopige 
keuze dient op vrijdag 4 maart bij ons bekend te zijn. Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze informatieve avond. Daarin kunt u ook vinden, 
afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen, of de ouderavond hier op school zal zijn of 
online zal plaatsvinden. 
 
Klas 4 
Opendagen 
In de periode november tot februari zijn er op de verschillende MBO-scholen opendagen en 
avonden. Voor de leerlingen die nog niet weten welke opleiding men gaat doen na het behalen van 
het diploma kan het bezoeken van een opendag verhelderend zijn. Ik heb u en de leerlingen een lijst 
met data van de opendagen gemaild. Gezien de Coronamaatregelen zijn een aantal opendagen niet 
op locatie maar online. Raadpleeg daarom altijd de website van de opleiding.  
De havo-opleidingen hebben in januari en februari hun open avonden. 
Voor de leerlingen die naar het MBO gaan, vinden wij het belangrijk dat je voor 1 maart 2022 bent 
aangemeld. Veel opleidingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen, vandaar dat op tijd 
aanmelden belangrijk is.  
 
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. 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 (vaak m.b.v. DigiD). 
Het is verstandig om zo snel mogelijk aan te melden. Veel opleidingen hebben maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.  
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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Tot slot 
Het blijven ongewone en ongewisse tijden. Vooral voor die mensen die door het virus besmet zijn 
geraakt. We wensen iedereen die het overkomt een voorspoedig herstel en we hopen dat u en uw 
naasten gezond zullen zijn en blijven. 
 

Wij hebben elkaar in deze tijden hard nodig om voor uw kind, onze leerling samen de goede dingen 
te blijven doen en bedanken u al bij voorbaat voor uw medewerking en begrip. 
 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2022 

 

Team 2College Jozefmavo 
 
Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 januari 2022. 


