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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Allemaal van harte welkom op 2College Jozefmavo.  
 
Er zijn geen vacatures meer, het rooster is grotendeels gemaakt en vele andere voorbereidingen 
hebben plaatsgevonden. We kunnen met een goed gevoel van start gaan met het schooljaar 2019-
2020. 
We spreken de wens uit dat alle leerlingen en personeelsleden voor nu en in de toekomst op 
2College Jozefmavo goed en met veel plezier kunnen werken en leren.  
 
Namens het team, 
 
Frank Kraus, directeur 2College Jozefmavo 
 
Algemeen  
 
Maandrooster augustus/september 

19 aug Kl 1: 13:00 - 14:00 rooster en informatie 

20 aug Kl 2: t/m 4: 08:45 - 09:45 mentoractiviteit 

  Kl 1: 08:45 - 10:45  introductieprogramma 

  Kl 1: 11:00 les volgens rooster vanaf 4e uur  

  Kl 2 t/m 4: 09:45 t/m 15:00 les volgens rooster  

  Kl 3: 13:00 - 14:30  introductieactiviteit 

  Kl 4: 13:30 - 14:30 bijeenkomst Tsjechië in aula   

  Nieuwsbrief 1 

21 aug Kl 1 t/m 4: 08:45 - 09:45 mentoruur 

  Kl 1 t/m 4: 09:45 les volgens normale rooster 

  Kl 2: introductieactiviteit extern 13:30 - 14:30 

22 aug Kl 2 t/m 4: 08:45 - 09:45 mentoractiviteit  

  Kl 2 t/m 4: 09:45 les volgens rooster  

  Kl 1: introactiviteit 09:30 - 15:00 



  Kl 1: introductiefeest 19:30 - 22:00 

23 aug Kl 1: 08:15 -0 9:45 vrij 

  Kl 1 t/m 4: week 1 rooster 

  Kl 1: brug kl survival voorstelling 09:45 - 13:00 

26 aug t/m  31 
aug 

Kl 4: Tsjechiëweek 

26 aug Kl 4: vertrek naar Tsjechië 

30 aug Lesvrij alle leerjaren ivm afscheid rector 

31 aug  Kl 4: plm. 08:00 terug van Tsjechië 

12 sep Geplande ontruimingsoefening 

17 sep Kl 1: 19:00 - 20:30 Algemene ouderavond 

  Kl 2: 20:00 - 21:30 Algemene ouderavond 

24 sep Kl 3-4: 19:30 - 21:00 Algemene ouderavond (examengids mee) 

  Lesvrij alle leerjaren 

27 sep Nieuwsbrief 2 

30 sep 45'  rooster 

 
Personeel 
 
De mentor en andere functionarissen  
Als ouders/verzorgers krijgt u vooral te maken met de mentor van uw zoon of dochter. De mentor is 
in principe de eerst aan te spreken persoon voor de aan hem/haar toevertrouwde leerlingen en de 
ouders/verzorgers. Toch noemen we in deze nieuwsbrief een aantal functionarissen, waar u mogelijk 
ook mee te maken krijgt:  
 
Vestigingsdirecteur:    Dhr. F. Kraus  
Teamleider leerjaar 1+2:   Dhr. P. Timmermans  
Teamleider leerjaar 3+4:   Dhr. H. van Gestel     
Locatiecoördinator:    Dhr. P. van der Steen 
Leerlingencoördinator leerjaar 1+2.:  Mevr. S. Oreel 
Leerlingencoördinator leerjaar 3+4:  Mevr. C. Schoenmakers 
Zorgcoördinator leerjaar 1+2:   Mevr. Y. Kievit  
Zorgcoördinator leerjaar 3+4:   Mevr. A. van Gastel 
Orthopedagoge: Mevr M. van der Zandt 
LWOO- coördinatoren:    Mevr. M. van Hoof, mevr. M. van der Wouw 
Vertrouwenspersonen: Mevr. N. van der Sommen, Dhr. G. Segers    
  
Decaan:     Dhr. J. Koomen  
Administratie:     Mevr. D. Mulders en Mevr. A. Verhoeven  
Conciërges:  Dhr. F. Copal,  Dhr. G. Kwidama , Mevr. T. van der Velden, 

Dhr. H. Wolfs 
 

De verantwoording voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2) ligt bij de teamleider de heer Timmermans. 
Voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) bij de heer Van Gestel.  
Voor de dagelijkse gang van zaken worden zij ondersteund door de leerlingencoördinator 
onderbouw, mevr. Oreel, en de leerlingencoördinator bovenbouw, mevrouw Schoenmakers. De 
leerlingen-coördinatoren nemen vooral de aanpak van te laat komen, verzuim, aanvragen voor verlof 
en het verwijderd zijn uit de les voor hun rekening. Daarnaast ondersteunen zij het team bij de 
organisatie van allerlei evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden. 
U kunt altijd contact opnemen met school met één van de genoemde functionarissen als u dat op 
prijs stelt, nodig of wenselijk acht. Op onze school is het niet gebruikelijk dat ouders/verzorgers met 



individuele vakdocenten communiceren. Het contact loopt dus altijd via de mentor of één van de 
genoemde functionarissen.  
 
Schoolgids 2019-2020 
De schoolgids wordt alleen nog in een beknopte versie uitgereikt. Dat is een uittreksel van de 
schoolgids op A4-formaat met daarop wat praktische informatie.  
De volledige schoolgids is vanaf eind deze week te bekijken op onze website 
www.2college.nl/jozefmavo. Hij bestaat uit twee delen: een algemeen deel 2College en een deel 
2College Jozefmavo. In dat deel kunt u alles vinden over onze locatie: de organisatiestructuur, de 
inrichting van onderwijs en leerlingenzorg, wie u voor wat aan kunt spreken, regelingen, 
overgangsnormen en andere belangrijke zaken.  
 
Huiswerk, cijfers en absentie in Magister 
Magister wordt gebruikt om het huiswerk te vermelden waardoor dit ook thuis voor 
ouders/verzorgers en (studie)begeleiders digitaal te volgen is. Voor de leerlingen blijft het noteren 
van huiswerk in een agenda belangrijk en noodzakelijk. De Follow Me agenda die de leerlingen in de 
onderbouw door school krijgen aangereikt, is meer dan een huiswerkagenda.  
Daarnaast kunt u ook de behaalde cijfers en absentie van uw kind bijhouden. 
Indien er zich problemen voordoen met inloggen kunt u op onze website lezen wat te doen. 
 

 
Verzuimkaarten 
De verzuimkaarten worden niet alleen door ouders/verzorgers ingevuld en ondertekend wanneer 
leerlingen later op school komen (vanwege bezoek aan huisarts, tandarts, etc.), maar ook wanneer 
leerlingen weer beter gemeld worden.  
In het geval dat een leerling een hele dag afwezig zal zijn, vraagt de ouder/verzorger eerst verlof aan 
bij de desbetreffende leerlingencoördinator alvorens de verzuimkaart in te laten leveren bij de 
conciërge. 
 
School en internet 
2College heeft besloten het filteren van de internettoegang op school stop te zetten. Gebruik van 
eigen devices met internettoegang en andere wijzen waarop leerlingen gedurende de dag kunnen 
communiceren, maken een verbod zinloos en niet te handhaven. Wij vinden het als school belangrijk 
dat gepast internetgebruik ook in de thuissituatie onderwerp van gesprek is. Ook bij een deel van 
onze lessen is hier aandacht voor. 
 
 



Kluisjes  
Alle leerlingen krijgen een kluisje toegewezen voor het opbergen van de eigen spullen. Op eigen 
initiatief onderling ruilen van kluisjes is niet toegestaan. Bij verlies van de kluissleutel moet de 
leerling dit melden bij de conciërges. Er wordt dan een nieuwe kluissleutel gemaakt. De kosten 
hiervan dienen door de leerling (ouders/verzorgers) betaald te worden.  
 
Gymshirts 
Tijdens de gymlessen dragen onze leerlingen een 2College gymshirt. Alle nieuwe leerlingen 
ontvangen dit shirt bij aanvang van de eerste gymles. Mocht u een tweede shirt of een nieuw shirt 
aan willen schaffen dan is dat mogelijk via de locatiecoördinator. 
 
Roosters  
In verband met de introductieactiviteiten voor klas 1, 2 en 3 in de eerste schoolweek en de 
Tsjechiëreis voor klas 4 in de tweede schoolweek, zien de lesroosters in deze weken er anders uit dan 
het basislesrooster. Vanaf de derde schoolweek gaat het basislesrooster in. Het rooster is te 
raadplegen in Zermelo. De koppeling naar dit programma alsmede een handleiding treft u op onze 
website onder het kopje “rooster”. 
 
Ouderbijdrage 
Indien u akkoord bent gegaan met de vrijwillige ouderbijdrage hebt u als ouder van klas 1 inmiddels 
(digitaal) een factuur ontvangen. Voor alle andere klassen worden deze binnenkort digitaal 
verstuurd. We gaan er vanuit dat u deze binnen de gestelde termijn zal voldoen. Indien u hierover 
afspraken wil maken of u hebt vragen dan kunt u contact opnemen met Dhr. P. van der Steen 
(locatiecoördinator).  
 
De verantworoding van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 treft u vanaf september aan 
op onze website.  
 
Schoolpas 
Alle leerlingen dienen tijdens schooltijd de schoolpas bij zich te hebben. Met de schoolpas kan een 
leerling printen, boeken lenen en de pas dient gescand te worden op het moment dat een leerling te 
laat is (bij de receptie), de leerling krijgt dan een bonnetje mee wat toegang geeft tot de les. 
 
Mocht een leerling een pas verloren of kwijt zijn raden we u aan deze te laten blokkeren bij de 
administratie op school zodat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Tevens kan daar (tegen 
betaling) een nieuwe pas aangevraagd worden. 
 
Follow me 
Alle leerlingen in de onderbouw krijgen een Follow Me agenda. Indien bovenbouw leerlingen deze 
ook wensen zijn ze te koop bij Dhr. Van der Steen (locatiecoördinator) voor 20 Euro. Leerlingen die 
een agenda besteld hebben krijgen voorrang en op=op. 
 
Laptops: 
Uit wat er aan laptops voor onze leerlingen is bezorgd, weten we dat nagenoeg alle leerlingen in 
leerjaar 1,2 en 3 dagelijks de beschikking hebben over een laptop. Hoe fijn is dat voor ons onderwijs. 
Gekocht via de Rent-Company of elders. Indien uw zoon of dochter in leerjaar 1, 2 of 3 nog niet over 
een laptop beschikt, kunt u informatie hierover ontvangen bij de heer van der Steen, locatie- 
coördinator 2College Jozefmavo. 
 

Ondersteuning financiën 

De kosten voor opvoeding en studie van jongeren zijn doorgaans hoog. Voor ouders/verzorgers met 



een klein inkomen zijn er diverse mogelijkheden om ondersteuning en tegemoetkomingen aan te 
vragen. Bijvoorbeeld via:  

1. Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/tilburg  

Contact:  
 Tel. 013-580 12 11 maandag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en dinsdag t/m donderdag tussen 

09.00 uur 15.00 uur. Op andere tijden kunt u inspreken op het antwoordapparaat 

 Een briefje sturen naar: ·Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5000 AD Tilburg of een mail 

sturen naar: info@leergeldtilburg.nl 

2. Armoedefonds: www.armoedefonds.nl 

3. Humanitas midden-brabant : www.humanitas.nl  

4. De consulenten  van sociale zaken van de gemeente Tilburg  

In de regiobladen publiceren deze organisaties ook regelmatig berichten.  

 

Scholing over pubers 

De GGD organiseert regelmatig webinars voor ouders van pubers. Via een webinar doe je op afstand en 

gratis mee. Je volgt het vanachter je PC, Mac, tablet of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio 

te volgen en via de chat breng je je eigen vragen en ervaringen in. Ze kondigen er nu drie aan die wij van 

harte aanbevelen: "Je puber in de brugklas", "Je puber en gamen " en de laatste "Je puber alleen op 

vakantie" kunt u terugkijken. Door te klikken op deze link  komt u automatisch op de aanmeldpagina van 

de GGD. 

 

 

 

 

Parkeren 

Wanneer u, uw zoon of dochter komt brengen of ophalen vragen we u vriendelijk niet de toe- en 

uitgangen te blokkeren en de parkeervakken aan de zijkant van de Sportweg te gebruiken. Bij een 

bezoek aan school hebben we aan de achterzijde een eigen parkeerterrein. Het is niet wenselijk dat 

auto’s wachten of parkeren op de kasseienweg of het parkeerterrein net buiten onze poort aan die 

kasseienweg. Dit is eigen terrein van onze buren en daar is een wegsleepregeling van kracht. 

 
 
 
 
 
 

http://www.leergeld.nl/tilburg
mailto:info@leergeldtilburg.nl
http://www.armoedefonds.nl/
http://www.humanitas.nl/
https://mailchi.mp/309feefd8d5d/geplande-webinars-voor-oudersverzorgers-van-pubers?e=08ef0d4c43


MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 

Introductie 
De leerlingen in klas 1 krijgen deze week een uitgebreid introductieprogramma bij de mentor. In dit 
programma staan kennismaken en omgaan met elkaar centraal. De introductieweek wordt 
donderdag 22 augustus afgesloten met een introductiefeest op school.  
Ook in klas 2 staan de introductieactiviteiten en mentoruren in het teken van (hernieuwde) 
kennismaking en omgaan met elkaar.  
 
Activiteiten voor klas 1: 

Woensdag 21-08-2019 Les volgen rooster. 

Donderdag 22-08-2019 Introductieprogramma Arbie’s Beachhouse. 
Introductiefeest in de aula (19.30 – 22.00 uur). 

Vrijdag 23-08-2019 Lesuur 1 en 2 zijn vrij. 
Les volgens rooster, met daarin een voorstelling. 

  

Vrijdag 30-08-2019 Vrij (i.v.m. afscheid rector 2College). 

  

Dinsdag 17-09-2019 Algemene ouderavond 

 
Activiteiten voor klas 2: 

Woensdag 21-08-2019 Les volgen rooster. 
Introductieactiviteit 13.30 u vertrek naar Dolfijn aan de Ringbaan 
Oost te Tilburg. 

Donderdag 22-08-2019 Les volgens rooster. 

Vrijdag 23-08-2019 Les volgens rooster. 

  

Vrijdag 30-08-2019 Vrij (i.v.m. afscheid rector 2College). 

  

Dinsdag 17-09-2019 Algemene ouderavond 
 

 

 
Algemene ouderavond 
Op dinsdag 17 september staat een algemene ouderavond gepland voor de ouders/verzorgers van 
alle eerste- en tweedeklassers, voor klas 1 is dat van 19:00 tot 20:30 voor klas 2 is het van 20:00 tot 
21:30  
Voorafgaande aan die avond hebben de mentoren van leerjaar 1 in de opstartweken al met de 
ouders/verzorgers een introductiegesprek gehad. De ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 1 
worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3  
Introductie  
De leerlingen uit klas 3 hebben de eerste schooldag afgesloten met een sportieve 
introductieactiviteit. De komende weken krijgen deze leerlingen een uitgebreid 
introductieprogramma bij de mentor. In dit programma staan kennismaken en omgaan met elkaar 
centraal. De planning zal via de mentor doorgegeven worden.  
 
 
 
 



Klas 4  
Tsjechiëreis  
Van maandag 26 augustus tot en met zaterdag 31 augustus gaan de leerlingen van klas 4 op reis naar 
Tsjechië. Dinsdag 20 augustus hebben de leerlingen de laatste schriftelijke en mondelinge informatie 
met betrekking tot deze reis ontvangen. Leerlingen die niet deelnemen volgen tijdens deze week een 
aangepast programma op school; ook zij zijn geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 
 

Eerste schooldag Ma 19 aug. 2019  

Herfstvakantie Ma 14 okt. t/m vrij 18 okt. 2019 

Kerstvakantie Ma 23 dec. t/m vrij 3 jan. 2020 

Voorjaarsvakantie (Carnaval) Ma 24 feb t/m vrij 28 feb 2020 

Tweede Paasdag Ma 13 apr. 2020 

Meivakantie incl. Koningsdag (27 apr) Ma 20 apr. t/m vrij. 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag Di 5 mei. 2020 

Hemelvaart Do 21 en vr 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag 1 jun. 2020 

Zomervakantie Ma 13 jul. t/m vrij 21 aug. 2020 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 september 


