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Alle in deze nieuwsbrief vermelde data zijn onder voorbehoud van landelijke 
maatregelen Corona. 
 
Maandrooster februari  

1 febr. Start tijdvak 2 

2 febr.  Filmavond – voorlichting Jozefmavo  via site 

3 febr. 19:00 en 20:00 Webinar - voorlichting Jozefmavo 

4 t/m 5 febr. KL 4 voorlopig PTA-overzicht + Herkansingsformulier naar lln 

8 febr.  
13:00 KL 4 HKF SE4 digitaal inleveren 
Studiedag komt te vervallen 

9 febr.  45 minuten rooster 

10 febr. 
45 minuten rooster 
Snuffelmiddag (1) groep 8 → onder voorbehoud   

12 febr. 08:45 - 10:45 KL4 herkansing School examen 4 

15 t/m 19 febr. Voorjaarsvakantie  

23 febr. 45 minuten rooster 

24 febr. Snuffelmiddag (2) groep 8 → onder voorbehoud 

25 febr. KL4 definitief PTA overzicht naar lln 

26 febr. 
KL 1 keuze Frans of Duits digitaal inleveren  
Kl 2 en 3 voorlopige pakketkeuze digitaal inleveren 

 
 
 



 
 
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 

  

 
 

MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
Klas 3 
 

Eerste schoolexamens 

De eerste schoolexamenperiode staat nu gepland voor week van 1 maart tot en met 5 maart. De 
leerlingen ontvangen uiterlijk 12 maart het voorlopig PTA-overzicht. Na iedere SE-periode bestaat de 
mogelijkheid om één PTA-toets te herkansen, zie daarvoor de examengids. Deze herkansing staat 
gepland op vrijdag 2 april vanaf 08.45 uur. Via een aparte mail ontvangen ouder(s)/verzorger(s) 
informatie over het aanmelden van de herkansing. De aanmelding gaat digitaal via de link die 
toegevoegd is aan de mail. Let op de inlevertermijn!  
Nadat de herkansingstoetsen gecorrigeerd zijn, volgt het definitieve cijferoverzicht van de eerste 
periode. 
 
Stageweek 
De beroepsoriënterende stageweek, die gepland stond in week 10, van 8 t/m 12 maart, kunnen we 
vanwege Corona niet organiseren zoals we gepland hadden. Hiervoor in de plaats zullen de leerlingen 
van leerjaar 3 in de week van 22 maart deelnemen aan een aantal activiteiten in het kader van 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Deze activiteiten vinden in de middag plaats; de leerlingen 
zullen hierover verder worden geïnformeerd door de mentor. Aan ouder(s)/verzorger(s) is al in een 
eerder stadium de oproep gedaan voor als zij interesse hebben hieraan mee te werken. 
 

Klas 4 
 

Schoolexamen periode 4 

De leerlingen ontvangen binnenkort de voorlopige cijferlijst van SE-4 inmiddels. De herkansing SE-4 
staat gepland op vrijdag 12 februari (08.45 uur)  en het definitieve cijferoverzicht wordt donderdag 
18 februari verwacht. 
 

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. Indien de aanmelding bij ouder(s)/verzorger(s) niet lukt, dan kan aangemeld worden via het 
account van de leerlingen. 
 
 
 
 



 
 
Jozefmavo-film; rondleiding door Sem en Sanne  
 

Afgelopen maandagmiddag zijn Jesse en Eline van Filmmoment in 
onze school geweest om opnames te maken voor de Jozefmavo-
film, waarin Sem (1a) en Sanne (1d) de kijkers ons mooie gebouw 
laten zien en ze kennis laten maken met de vakken in de brugklas. 
 
Op dit moment wordt de film gemonteerd. Dinsdag 2 februari (de 
eigenlijke datum van onze Open Avond) zal de film op onze site te 
zien zijn. Middels deze film willen we de kinderen van groep 7 en 
groep 8 kennis laten maken met onze school. 
 

 

 
 
Webinar; online informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 leerlingen 
 

Op woensdag 3 februari is er een online informatieavond voor de 
ouder(s)/verzorger(s) van de groep 8 leerlingen. Zij kunnen zich 
hiervoor inschrijven per vrijdag 29 januari via onze site. 
 
Ouder(s)/vezorger(s) kunnen dan kiezen om of om 19.00 uur of om 
20.00 uur aan te sluiten bij één van de 8 sessies. In de sessie gaan 
collega’s met diverse rollen (mentor, docent, leerlingencoach, 
dyslexiecoach, leerlingencoördinator, teamleider, ……..) met elkaar 
of met leerlingen in gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). 
 

 
 

 

 
MOGEN WE NOG EEN MINUUTJE VAN UW TIJD 
Uw mening telt en daarom vragen we nog een minuutje van uw tijd. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om twee vragen in te vullen door op deze link te drukken? 
We danken u bij voorbaat voor uw tijd. 
 
Met vriendelijke groet,  
  
P.C.G. (Patrick) van der Steen 
Vestigingscoördinator 
 
. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 februari. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qgKQng7luES7egIdIRmAJDT2qID7HZhIoYwFgMUPxhJUM1dPUDRCVDVKWEo2N0RFSUY1WUoxUFg3MS4u

