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Algemeen  
 
Maandrooster maart 

5-mrt Kl 3 def. PTA overzicht naar lln 

6-mrt Londenreis  

9-mrt Kl 1-2-3 start periode 3 

9-mrt Kl 1,2,4 Lesvrij 

9 t/m 13 mrt KL 3 beroepsstage 

16 t/m 20 mrt 45' rooster 

17-mrt Kl 2-3 voorlichting decaan doorstroom vmbo4 >havo4 19:30 

17 mrt Thema-avond georganiseerd door de Ouderraad  

18 t/m 20 mrt Kl 4 leertoetsvrij 

20 + 23 mrt Kl 1-2-3 leerlingen ontvangen CR 2 

23 t/m 26 mrt Kl 1-2-3-4 ouderavond 

23 t/m 27 mrt Kl 4 SE5 

27-mrt Nieuwsbrief 8 

30-mrt Kl 2-3 definitieve pakketkeuze digitaal inleveren 

 
Studiedag  
Op maandag 9 maart is er een studiedag voor het personeel van de Jozefmavo. 
De leerlingen hebben die dag geen lessen. 
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Thema-avond georganiseerd door de Ouderraad  
Op dinsdag 17 maart zal er een thema-avond georganiseerd worden door de Ouderraad voor de 
ouders van onze leerlingen. Het thema voor deze avond is: “groepsdruk”. 
Noteer deze thema-avond in uw agenda. 
 
Beeldmateriaal 
Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
leerlingen schade kunnen ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder 
moeten zelf toestemming geven. 
In de Magister-app kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Hierbij wil ik u 
verzoeken om een keer opnieuw in te loggen met uw ouderaccount op de computer of in de app. 
Vanuit Magister ontvang u ook deze uitnodiging met het verzoek uw keuze aan te geven in de 
Magister-app. 
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij bereiken op onderstaand mailadres. 
Met vriendelijke groet, 
Monique Hofkens  
Applicatiebeheerder Magister 
supportmagister@2college.nl 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Ouderavond  
Van maandag 23 maart tot en met donderdag 26 maart bestaat de mogelijkheid om samen met uw 
zoon of dochter het gesprek aan te gaan met de mentor over rapport 2. 
 
Vakkenpakketkeuze voor klas 2 

De leerlingen uit klas 2 zullen op 30 maart de definitieve vakkenpakket-
keuze gemaakt moeten hebben. Hier zullen de docenten, mentoren en de 
decaan (mijnheer Koomen) de leerlingen (en ouders) in begeleiden. 

 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  

Klas 4 

Het eindexamen nadert. Voordat het zover is, moet de laatste SE-periode worden afgerond. De 
centrale toetsen staan gepland van 23 t/m 27 maart. De herkansing volgt op donderdag 9 april. 

Vanaf 9 maart start het centraal praktisch examen (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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MEDEDELINGEN VAN DE DECAAN  
 
Klas 2 
Pakketkeuze  
Vanaf januari werken de leerlingen van klas 2 in de mentorlessen aan Qompas.  Qompas is een LOB 
methode 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 snel te 
doen. Ik kan dan de voorgenomen keuze beoordelen en van commentaar voorzien. Daarna kunt, 
samen met uw zoon/dochter deze keuze nog aanpassen tot 30 maart. Informatie daarover heeft u 
per mail ontvangen.  
 
Havo voorlichting  
Dinsdag 17 maart is er voor ouders en leerlingen van klas 2 en 3 een speciale informatieavond over 
de doorstroming VMBO-T naar Havo. De avond begint om 19.30 uur.  
Nu nog bestaat de eis om naar Havo te kunnen doorstromen, dat de leerling een 6,8 gemiddeld heeft 
voor alle vakken. Verder moeten competenties zoals: zelfstandig werken, werkhouding, inzet en 
concentratie door de vakdocenten met een voldoende worden beoordeeld. Er zijn plannen om de 
doorstroom naar de havo te versoepelen, deze zullen tijdens de voorlichting besproken worden. 
 
Klas 3  
Mededelingen van de decaan  
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. Van 9 maart tot en met 13 maart gaan de leerlingen op een beroeps oriënterende stage. Op 
basis van de verzamelde informatie en de opgedane ervaringen tijdens deze stage moeten de 
leerlingen nu in staat zijn om een voorlopige vakkenpakketkeuze te maken. 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 snel te doen. Ik kan dan de voorgenomen keuze beoordelen 
en van commentaar voorzien. Daarna kunt, samen met uw zoon/dochter deze keuze nog aanpassen 
tot 30 maart. Informatie daarover heeft u per mail ontvangen.  
 
Havo voorlichting  
Dinsdag 17 maart is er voor ouders en leerlingen van klas 2 en 3 een speciale informatieavond over 
de doorstroming VMBO-T naar Havo. De avond begint om 19.30 uur.  
Een belangrijkste eis om naar Havo te kunnen doorstromen is, dat de leerling een 6,8 gemiddeld 
heeft voor alle vakken. Verder moeten competenties zoals: zelfstandig werken, werkhouding, inzet 
en concentratie door de vakdocenten met een voldoende worden beoordeeld. 
 
Klas 4  
Mededeling van de decaan.  
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 3 en 5 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 3 of 5 maart je persoonlijk aan 
te melden op het Cobbenhagen Lyceum. 
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. 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt  op vrijdag 27 maart. 


