NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2021 - 2022
Aflevering 7
25 februari 2022

Maandrooster maart
28 feb t/m 4 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
14 maart
15 maart
21 maart
25 maart
28 maart
30 t/m 31 maart

Voorjaarsvakantie
Huiswerkvrij
Klas 4 Presentatie PWS
Aanmelden nieuwe brugklassers A t/m K
KLas 4 Presentatie PWS
Klas 3 def. PTA-overzicht naar lln.
Schoolexamen SE4 definitief In Magister klas 4
Aanmelden nieuwe brugklassers L t/m Z
Klas 1 keuze duits -frans digitaal ingeleverd
Klas 2 en 3 voorlopige pakketkeuze digitaal ingeleverd
Start centraal praktisch examen voor tekenen/handvaardigheid
Lesvrij alle leerjaren
Klas 1, 2 en 3 start periode 3
Nieuwsbrief 8
KLas 4 inleveren akkoordverkl. en ondertekende cijferlijsten D&P tot 11:00
Klas 1 t/m 3 ontvangen cijferrapport 2
Ouderavond klas 1 t/m 4
Klas 4 leertoets vrij

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
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

CORONA-AANPAK NA DE KROKUSVAKANTIE
De 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht verdwijnen vrijwel overal in de samenleving en ook
in de scholen. Dit kan tot zorgen leiden bij leerlingen en personeel met een kwetsbare gezondheid of
een thuissituatie waarin dit speelt. Het blijft belangrijk om hier samen respectvol mee om te blijven
gaan. Draagt iemand nog een mondkapje of houdt iemand nog wat afstand dan willen we dit
begrijpen.
Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar vervoer en dus ook in het
leerlingenvervoer.
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Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft
gehandhaafd, Mentoren blijven die ook uitdelen zolang als dat we die vanuit de overheid krijgen
aangereikt.
Laten we met zijn allen hopen dat virus ook na de voorjaarsvakantie afneemt, zodat de
versoepelingen kunnen blijven.
Frank Kraus

MEDEDELINGEN BOVENBOUW
Klas 3
Cijferlijsten klas 3
De leerlingen van klas 3 hebben vrijdag 25 maart de herkansing gemaakt van de eerste SE-periode.
We streven ernaar om de definitieve cijferlijst van deze periode woensdag 9 maart gereed te
hebben.
Beroepsoriënterende stage klas 3
De beroepsoriënterende stage van klas 3 zoals we die al jaren georganiseerd hebben is o.a. door
corona veranderd.
In klas 4 gaan de leerlingen nu 4 dagen stagelopen gekoppeld aan hun profielwerkstuk.
De stageweek van klas 3 is daarom ook aangepast.
Net als vorig jaar kunnen de leerlingen weer kiezen uit legio workshops, gastlessen & bezoeken op
locatie.
Leerlingen gaan 3 workshops kiezen. Minimaal 1 hiervan is buiten school op locatie.
•
•
•
•

Maandag 28 maart zijn er 2 workshoprondes op school. (13.30 tot 14.15 uur & 14.30 tot
15.15 uur)
Dinsdag 29 maart, alleen workshops op locatie in en rond Tilburg. Vanaf 13.30 uur.
Woensdag 30 maart, in de ochtend (+/- 10.00 - 12.00 uur) ROC/ mbo-opleidingen die speciaal
voor onze leerlingen hun deuren openen.
Woensdagmiddag weer 2 workshoprondes op school. (13.30 tot 14.15 uur & 14.30 tot 15.15
uur)

Heeft u hier nog verdere vragen over kunt u altijd contact opnemen onderstaand email adres:
segers.g@2college.nl

Klas 4
Eindelijk, we kunnen weer
Nu de versoepelingen een feit zijn, kunnen we eindelijk weer activiteiten buiten school organiseren.
De allereerste activiteit is voor klas 4 en betreft uitstapje naar Amsterdam met een cultureel tintje.
Op vrijdag 18 maart verwachten wij de leerlingen van klas 4 om 08.00 uur op school. We stappen dan
rond 08.15 uur in de bus richting Amsterdam. Daar krijgen de leerlingen een rondleiding in het
Rijksmuseum of het Van Goghmuseum. Natuurlijk is er ook tijd om een stukje Amsterdam te
ontdekken. We verwachten rond 16.00 weer terug te zijn in Tilburg.
Start eindexamen
Het eindexamen nadert. Voordat het zover is, moet de laatste SE-periode worden afgerond. De
centrale toetsen staan gepland vanaf vrijdag 1 april. De herkansing volgt op dinsdag 19 april.
Vanaf 14 maart start het centraal praktisch eindexamen (cpe) voor tekenen en handvaardigheid. Het
merendeel van dit examen wordt tijdens de reguliere lessen afgelegd. Omdat dit cpe onderdeel is
van het eindexamen kunnen deze lessen niet gemist worden; eventuele andere afspraken moeten
worden verzet.
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Profielwerkstuk
Maandag 7 maart en dinsdag 8 maart zullen de leerlingen de resultaten van hun onderzoek tijdens
de stageweek presenteren. Het kan zijn dat hierdoor het reguliere lesrooster wordt aangepast. We
wensen de examenkandidaten veel succes bij de presentaties van het profielwerkstuk.

MEDEDELINGEN ONDERBOUW
Open avond van 22 februari 2022
De open avond voor alleen de groep 8 leerlingen was een groot succes! Mede door onze hulp van de
leerlingen uit de onderbouw. Zij hebben zich laten zien als de ambassadeurs van onze school en dat
hebben ze super goed gedaan!
Periode 2
Vrijdag 18 maart 2022 eindigt periode 2. Op maandag 21 maart 2022 start periode 3.
Eind maart en begin april zullen er rapportbesprekingen zijn en oudergesprekken n.a.v. periode 2.

MEDEDELINGEN DECAAN
Klas 2
Vanaf januari werken de leerlingen van klas 2 in de mentorlessen aan Qompas. Qompas is een LOBmethode om de leerlingen inzicht te laten krijgen in hun interesses, zodat ze een vakkenpakketkeuze
kunnen maken voor klas 3. De meeste leerlingen hebben deze keuze al aangegeven m.b.v. het
programma Zermelo. Mocht deze keuze nog niet zijn gemaakt dan wil ik u verzoeken om dat voor 11
maart te doen. Ik kan dan de voorgenomen keuze beoordelen en van commentaar voorzien. Daarna
kunt u, samen met uw zoon/dochter deze keuze nog aanpassen tot 4 april.
Klas 3
De leerlingen van klas 3 hebben vanaf januari in de mentorlessen gewerkt aan hun vak- en
beroepskeuzedossier. De leerlingen hebben via Qompas, onder andere verschillende testen gedaan
waarin onderzocht is welke competenties ze hebben en welke beroepen daarbij zouden kunnen
passen. De meeste leerlingen hebben deze keuze al aangegeven m.b.v. het programma Zermelo.
Mocht deze keuze nog niet zijn gemaakt dan wil ik u verzoeken om dat voor 11 maart te doen. Ik kan
dan de voorgenomen keuze beoordelen en van commentaar voorzien. Daarna kunt u, samen met uw
zoon/dochter deze keuze nog aanpassen tot 14 april.
Klas 4
De tijd begint te dringen voor de aanmelding op het vervolgonderwijs. Als men nog niet is aangemeld
omdat je niet weet naar welke opleiding je voorkeur naar uit gaat, neem dan contact op met de
decaan.
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.

Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 maart 2022.
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