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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 6 
28 januari 2022 

 

 
 
Maandrooster februari  
 

31 jan t/m  4 feb Klas 3 en klas 4 Schoolexamen   

2 februari  Snuffelmiddag 2College Jozefmavo 14:00 – 16:00 uur  

7 februari Start tijdvak 2 

10 februari Klas 4 voorlopig PTA overzicht + herkansingsformulier naar de leerlingen  

14 feb t/m 17 feb  45 minuten rooster 

14 februari Klas 4 herkansingsformulier schoolexamen 4 digitaal inleveren 
KLas 3 voorlopig PTA overzicht + herkansinsformulier naar leerlingen 

15 februari  Klas 2 en 3 voorlichtingsavond Havo 

18 februari Klas 4 herkansing schoolexamen 4 

21 februari Klas 3 herkansingsformulier SE1 digitaal inleveren 
Klas 1 t/m 4 ouderavond 
Klas 4 stage 

22 februari  Open Avond 2College Jozefmavo  
45 minuten rooster  
Klas 4 stage 

23 februari Snuffelmiddag 2College Jozefmavo  
Klas 1 t/m 4 ouderavond 
Klas 4 stage 

24 februari  Klas 1 t/m 4 ouderavond 
Klas 4 stage 

25 februari  Klas 3 herkansing schoolexamen SE1 
Nieuwsbrief 7 

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

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

dinsdag 15 maart 2022 

dinsdag 28 juni 2022 

 
 

MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Vanaf de kerstvakantie tot en met donderdag 27 januari zijn er 86 leerlingen bij ons gemeld met een 

door de GGD vastgestelde positieve besmetting en slechts 2 personeelsleden. Tel daar de leerlingen 

in quarantaine of gewoon ziek nog eens bij op. Dan kom je op een groot aantal afwezigen.  

Gelukkig kregen we vaak van leerlingen en ouders te horen dat ze niet ernstig ziek werden van 

Omikron. U kunt zich voorstellen wat die afwezigheid van leerlingen betekent voor de leerlingen zelf, 

het onderwijs, het werk van de docenten.  

We hebben heel wat berichten en meldingen via mail, teams, telefoon, WhatsApp, e.a. moeten 

verwerken en soms kwam er dan een bericht niet aan. Helaas viel deze week ook nog eens twee keer 

het eerste uur de internetverbinding weg, waardoor we korte tijd niet voor ouders bereikbaar waren. 

Excuses daarvoor.  

De ondersteuning aan de examenkandidaten liep al goed en we zijn na de kerstvakantie gestart met 

het aanbieden van een huiswerkplusklas en extra ondersteuning in de leerjaren 1 tot en met 3. Dat is 

even wennen voor de leerlingen die daartoe zijn uitgenodigd. Het voelt goed om leerlingen te 

helpen. De begeleiders doen hun uiterste best en het begint nu steeds beter te lopen. Leerlingen 

begrijpen ook beter dat hetgeen wat ze daar leren anders is dan wat er op dat moment in de klas 

wordt behandeld, maar heel belangrijk kan zijn om resultaten te boeken, verder te komen. Zelfs als 

ze daar in een enkel geval een uurtje voor moeten wachten.   

 Het aanpassen van de quarantainegels laat op dit moment wel een kentering zien in de afwezigheid 

van leerlingen Het aantal afwezige leerlingen neemt geleidelijk af en dat is voor iedereen fijn.Wij 

willen alle ouders bedanken voor het begrip, het melden van de besmettingen.  De meeste eerlingen 

houden zich nog steeds goed aan de regels, het dragen van de mondkapjes, etc. en dat is nu nog 

harder nodig dan voorheen.We begrijpen zeker op de Jozefmavo hoe belangrijk het contact is tussen 

mentor en ouder, willen er voor de leerling en zijn ouders/verzorgers zijn en toch ga ik een beroep op 

u doen.  

Gebruik de uren dat de school open is voor uw telefoontjes, mails, etc.  

Je kunt als mentor niet van 07:00 tot 23:00 uur aanstaan of zelfs in het weekend. Dat houd je niet 

oneindig vol! Natuurlijk zijn we er altijd voor zeer dringende gevallen. Dat weet u en dat willen we 

ook niet veranderen. Zo en nu maar hopen dat er steeds meer mogelijk gaat worden, dat we er weer 

uit kunnen en gaan genieten van zoveel moois dat er ook is. 

Frank Kraus, vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo 

 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3 Eerste schoolexamens 
We wensen alle leerlingen in klas 3 heel veel succes tijdens de eerste toetsweek met PTA-toetsen. 
Deze toetsen worden afgenomen van 31 januari tot en met 4 februari. Als alles volgens planning 
verloopt, krijgen de leerlingen 14 februari het voorlopig cijferoverzicht mee naar huis en wordt 
digitaal het herkansingsformulier gestuurd. De herkansing van de eerste SE-periode volg 25 februari. 
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Klas 4 Schoolexamen periode 4 
De eindexamenkandidaten sluiten in de week van 31 januari de vierde SE-periode af. Rond 10 
februari worden het voorlopig cijferoverzicht en het herkansingsformulier verspreid. De herkansing 
van deze SE-periode staat gepland op vrijdag 18 februari. Alle eindexamenkandidaten veel succes 
gewenst tijdens deze voorlaatste SE-week. 
 
Meischool voor eindexamenkandidaten 
De leerlingen van klas 4 en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben via de mail het inschrijfformulier voor 
de Meischool ontvangen. In nieuwsbrief nr. 5 (van december) is hierover al uitgebreide informatie 
gegeven. Mocht de aanmelding via de link in de mail van ouder(s)/verzorger(s) niet lukken, dan kan 
aangemeld worden door gebruik te maken van het account van de leerlingen. 
 
Profielwerkstuk 
In week 8 (21 februari) vervallen voor de eindexamenkandidaten de reguliere lessen en gaan zij aan 
de slag met het afronden van het profielwerkstuk. Ter voorbereiding van deze afronding zal een 
aantal van deze leerlingen tot donderdag 24 februari buiten school zijn. Op vrijdag 25 februari 
werken alle leerlingen op school aan de presentatie van het profielwerkstuk die later volgt.  
 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Activiteiten voor groep 8 leerlingen 
In de maand februari staan er activiteiten gepland voor de groep 8 leerlingen die zich aan het 
oriënteren zijn op onze school, als hun school voor voortgezet onderwijs de komende schooljaren. 
Het betreft hier 2 snuffelmiddag op 2 en 23 februari 2022 en de open avond op 22 februari 2022. 
Bij alle 3 de activiteiten zullen leerlingen uit klas 1 en 2 ons assisteren om de groep 8 leerlingen te 
ontvangen en kennis te laten maken met de Jozefmavo. Wij zullen uw zoon/dochter vragen, om u op 
de hoogte te brengen van de momenten dat zij komen assisteren. 
 
Tijdvak 2 
In het bovenstaande maandrooster heeft u zien staan, dat op maandag 7 februari 2022 TV2 = Tijdvak 
2 start. Dit houdt in dat er een nieuw lesrooster actief zal zijn vanaf dat moment tot einde schooljaar. 
Het kan dan zo zijn dat er een docentenwissel is, een uren-aantal verandering is of …… Kortom, het 
rooster van uw zoon/dochter kan (in de basis) veranderen. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN  
 
Klas 2 
Pakketkeuze  
Tijdens de informatieavond van dinsdag 25 januari hebben de leerlingen informatie gekregen over 
het kiezen van een vakkenpakket voor klas 4. Inmiddels is de presentatie via mail verstuurd naar alle 
ouders. Het invullen van de pakketkeuze kan bij Zermelo. Op de webpagina staat een link naar 
Zermelo. 
 
Klas 3 
Pakketkeuze  
Tijdens de informatieavond van dinsdag 18 januari hebben de leerlingen informatie gekregen over 
het kiezen van een vakkenpakket voor klas 4. Inmiddels is de presentatie via mail verstuurd naar alle 
ouders. Het invullen van de pakketkeuze kan bij Zermelo. Op de webpagina staat een link naar 
Zermelo. 
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Open dagen 
In deze periode hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken.  
De leerlingen van klas 3 zijn nu bezig met het keuzeprogramma Qompas, in het kader van dat project 
is ook nodig twee open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken. Raadpleeg altijd de website’s van 
de opleiding om te checken of de opendag online of op locatie is. Soms is het ook nodig om je aan te 
melden voor een opendag. Het bezoeken van twee opendagen is een verplicht onderdeel van het 
PTA in de examengids! 
 
Klas 4  
De tijd begint te dringen voor de aanmelding op het vervolgonderwijs. We willen graag dat de 
leerlingen die naar het MBO gaan zich voor 1 maart hebben ingeschreven. Aanmelden kan via de 
websites van de MBO-opleiding. Let op: Voor het aanmelden is vaak een DigiD nodig. Verder is het 
ook belangrijk om bij Intergrip je doorstroomgegevens in te vullen. 
Leerlingen die naar de Havo willen kunnen zich op 8 en 10 maart op de school van hun voorkeur 
inschrijven. Als je naar het Cobbenhagen Lyceum wil dan kun je bij de decaan een intern 
doorstroomformulier halen en is het niet nodig om op 8 of 10 maart je persoonlijk aan te melden op 
het Cobbenhagen Lyceum. 
We adviseren de leerlingen die voor Havo kiezen, om zich ook op het mbo in te schrijven. Dan weet 
je dat er altijd een school is waar je naar toe kunt als je niet kunt doorstromen naar de Havo.  
Wil je naar de Havo maak dan voor de aanmeldingsdata een afspraak met de decaan om je pakket en 
je mogelijkheden per Havo goed door te nemen. Voor alle duidelijkheid: het heeft geen zin om je op 
2 Havo’s aan te melden! Meld je dus aan op de Havo van je eerste voorkeur. 
 
Open dagen 
In deze periode hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken. Voor de 
leerlingen uit klas 4 is dit erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er 
zijn als men hier geslaagd is. 
De leerlingen van klas 3 zijn nu bezig met het keuzeprogramma Qompas, in het kader van dat project 
is ook nodig twee open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken. Het bezoeken van twee 
opendagen is een verplicht onderdeel van het PTA in de examengids! 
 
 
STAGE  
Hulp gezocht bij alternatieve stageweek 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De afgelopen jaren hebben wij voor leerlingen van klas 3 altijd een stageweek georganiseerd waarin 

de leerlingen kennis hebben kunnen maken met een bepaald beroepsgroep of beroepssector. 

Leerlingen gingen maandag t/m vrijdag stagelopen bij een zelfgezocht stagebedrijf, school of 

instelling. (Ongeveer 30 – 40 uur) Gezien de huidige omstandigheden rondom covid-19 zullen veel 

bedrijven of instellingen geen risico willen lopen met het toelaten van stagiaires en kunnen wij deze 

stageweek niet door laten gaan in de vorm zoals we die gewend waren.  

Natuurlijk vinden we het ontzettend belangrijk dat de leerlingen zich goed oriënteren op wat ze later 
willen worden. Wij zoeken naar andere manieren om hen te informeren over een bepaalde 
beroepsgroep en/of beroepsopleiding.  
 
Hoe gaat dat alternatieve programma er uit zien? 
Wij willen 28, 29 en 30 maart 2022 weer een informatie-, workshopweek organiseren waarin 
verschillende beroepsgroepen en richtingen aan bod komen. Leerlingen kunnen dan in een klein 
groepje naar een bedrijf, instelling of opleiding gaan om daar te proeven aan de sfeer, omgeving en 
werkinhoud.  Ook zullen er hier op school weer gastlessen en workshops worden gegeven over die 
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bepaalde beroepen en richtingen. Dit ook weer in een kleiner groepje leerlingen.  
De leerlingen volgen die week in de ochtend les volgens hun rooster, tot 13.00 uur. Ze hebben dan 
daarna een pauze van 30 minuten. Daarna volgt dan het middagprogramma.  
Maandag 28 maart en woensdag 30 maart workshops/gastlessen op school. 
Eerste ronde 13.30 - 14.15 uur 
Tweede ronde 14.30 - 15.15 uur 
Dinsdag 29 maart willen we gebruiken om op locatie te gaan kijken, dus buiten school. 
Dit zou dan ook vanaf 13.30 uur kunnen of eventueel later als dat bij u beter uitkomt in de planning. 
 
Wat vragen wij aan u? 
Vindt u het leuk en bent u in de gelegenheid om onze leerlingen hierbij te helpen en in die week 1 of 
meerdere workshops en/of gastlessen te kunnen verzorgen over het beroep dat u uitoefent? 
Of kunnen de leerlingen wellicht bij uw werk op dinsdagmiddag 29 maart op bezoek komen?  
Als dat het geval is verzoek ik u contact op te nemen met de  

stage coördinator dhr. G. Segers 

Dit kan via email;  segers.g@2college.nl  

Hopelijk ontvang ik veel positieve reacties waardoor we in deze moeilijke tijd toch onze leerlingen zo 

goed mogelijk kunnen begeleiden bij het maken van een goede en verantwoordde keuze van hun 

vakkenpakket en hun opleiding.  

Alvast ontzettend bedankt en wellicht spreken we elkaar spoedig! 

Algemeen: 

De stage is een onderdeel van het oriëntatieproces van de leerling op de wereld van arbeid en 

beroepen binnen een organisatie. 

Tijdens de stage die de leerlingen van de Jozefmavo lopen maken zij kennis met wat een bedrijf of 

instelling is, hoe een bedrijf/ instelling functioneert, wat voor mensen er werken en wat zij doen. De 

betekenis van werk en de rol van de beroepsbeoefenaar staat hierbij centraal. De stage vindt plaats 

binnen een bepaalde beroepen sector  

(techniek, dienstverlening/gezondheidszorg, administratie, agrarisch, uniformberoepen) en biedt de 

leerling een nadere kennismaking met een sector aan de hand van een praktijkervaring. De interesse 

ten aanzien van de keuze van een beroep of vervolgopleiding wordt verbreed tot de beroepsrichting 

en de bijbehorende kenmerken. 

 
Doelen stageperiode: 
De leerling heeft globaal zicht op de inhoud van (enkele) beroepen in de instelling of het bedrijf en 
op het voorbeeldberoep in het bijzonder. 
▪ De leerling heeft zicht op de organisatie van het werk, de verschillende niveaus en bijbehorende 

functie-eisen. 

▪ De leerling kan zich een beeld vormen van de betekenis van de organisatie voor de maatschappij. 

▪ De leerling kan een inschatting maken van de voor hem of haar leuke en minder leuke kanten 

van het werk. 

▪ De leerling kan zijn of haar interesse in de beroepsrichting waarbinnen hij of zij stage loopt 

inschatten en beargumenteren. 

▪ De leerling kan zich een beeld vormen van de benodigde kwaliteiten en vaardigheden die nodig 

zijn om een voorbeeldberoep uit te oefenen. 

 

mailto:segers.g@2college.nl
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Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 februari 2022. 


