
  

 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020 - 2021 
Aflevering 9 
30 april     
 
 

 

 
 

 
 
Maandrooster mei 

3  t/m 14 mei Meivakantie  

10  t/m 12 mei Meischool 

17 t/m 28 mei Start Centraal Schriftelijk Examen 

17 mei  13:30 - 15:30 CSE Nederlands                          

18 mei  13:30 – 15:30 CSE Wiskunde                             

19 mei  
09:00 – 11:00 CSE Aardrijkskunde                    
13:30 – 15:30 CSE Frans                                     

20 mei  13:30 – 15:30 CSE Natuurkunde (NS1)            

21 mei  13:30 – 15:30 CSE Economie                             

24 mei 2e  Pinksterdag  

25 mei 
09:00 - 11:00 CSE Geschiedenis                        
13:30 - 15:30 CSE Scheikunde (NS2)                 

26 mei 
09:00 - 11:00 CSE Duits                                       
13:30 - 15:30 CSE Biologie                                 

27 mei 13:30 - 15:30 CSE Engels 

28 mei 13:30 - 15:30 CSE beeldende vorming (HA/TE) 

  

 
 
 
 



 
 
 
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  
TWEEDE SCHOOLEXAMEN  
Eind juni wordt de tweede schoolexamenperiode afgesloten. Vanaf 14 juni de staat de toetsweek van 
SE-2 gepland. De leerlingen ontvangen na de meivakantie het toetsoverzicht via hun mentor. Om de 
toetsen optimaal te kunnen voorbereiden, is voor de leerlingen van klas 3 de periode van 9 tot en 
met 11 juni leertoetsvrij.  
 
VOLGEN VAN NIET GEKOZEN VAKKEN 
De leerlingen in klas 3 hebben begin april hun definitieve eindexamenpakket gekozen. Om een 
betere voorbereiding tot het examenjaar mogelijk te maken, heeft de schoolleiding besloten dat de 
leerlingen vanaf 24 mei tijdens de lessen van de niet-gekozen vakken kunnen werken aan de vakken 
die wél tot het vakkenpakket behoren. Zij zijn tijdens de niet-gekozen vakken gewoon aanwezig in 
het lokaal volgens het lesrooster, maar nemen niet actief deel aan de les, maar werken aan het 
(extra) huiswerk dat de andere vakken hebben opgegeven zonder daarbij de lessen verder te 
verstoren. Zij zijn dus niet lesvrij. Ouders/verzorgers en leerlingen zijn hierover nader via e-mail 
geïnformeerd.  
Verder is besloten dat het tweede schoolexamen komt te vervallen voor de vakken die uiteindelijk 
niet tot het eindexamenpakket behoren.  
We hopen dat door deze maatregelen de leerlingen  zich beter kunnen focussen op de 
eindexamenvakken die meegenomen worden naar het eindexamenjaar.  
 
Klas 4  
MEISCHOOL  
De examenkandidaten die zich hebben ingeschreven voor de Meischool en hun ouders/verzorgers  
hebben via de mail een laatste bericht ontvangen met schoolafspraken en aandachtspunten. De  
deelnemende leerlingen worden rechtstreeks benaderd door Klassestudent met vragen  
over hun verwachtingen en welke problemen met de leerstof er wellicht nog zijn.  
  
CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN  
De meivakantie is natuurlijk bedoeld om te ontspannen na een drukke schoolperiode.  
Eindexamenkandidaten zullen een deel van deze vakantie gebruiken om het centraal schriftelijk  
eindexamen voor te bereiden. Een goede planning kan daarbij helpen. We willen er iedereen op  
attenderen dat leerlingen met vragen over de leerstof ook na de vakantie en na de laatste lessen 
terecht kunnen bij vakdocenten. Zorg dat hiervoor wel een aparte afspraak gemaakt wordt omdat  



vakdocenten soms moeten surveilleren, lesgeven of andere afspraken hebben.  
Het CSE start maandag 17 mei met Nederlands (vanaf 13:30). De examens worden afgenomen in de 
gymzaal of een vaklokaal. Op Zermelo kunnen de eindexamenkandidaten zien waar zij verwacht 
worden. We verwachten alle kandidaten steeds 5 minuten voor aanvang van elk examen in de 
examenzaal.  
 
 
 
Diploma-uitreiking verplaatst (herhaling) 
Wij willen graag alle leerlingen het diploma op hetzelfde moment het welverdiende diploma 
uitreiken. Omdat er vanwege corona een extra examentijdvak is ingevoegd, is het herexamen ook 
verplaatst. De uitslag van het herexamen is derhalve ook verzet naar een andere dag: 15 juli.  
Om de leerlingen die gebruik hebben gemaakt van dit herexamen (derde tijdvak) gelijktijdig met alle 
andere leerlingen het einddiploma te kunnen geven is de diploma-uitreiking verplaatst van 14 juli 
naar donderdag 15 juli, vanaf 19.00 uur. Hoe we deze diploma-uitreiking gaan organiseren hangt 
natuurlijk af van de mogelijkheden die er op dat moment zijn. Ouders/verzorgers en leerlingen 
worden t.z.t. hierover nader geïnformeerd. 
 

Het team van de Jozefmavo wenst alle kandidaten veel succes met het eindexamen en de 
voorbereiding daarvan! 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 mei 


