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Algemeen  
 
Maandrooster oktober 

1-okt 45 minuten rooster 

2-okt Dag van de gezonde school 

7  t/m 9 okt Kl 4 MBO Infoavonden 

9-okt 13:15-14:45 Kl 2 Toekomstig techniektalent  

10-okt 19:30-23:30 OB 20:00-00:00 BB Jozeffeest 

11-okt Lesvrij alle leerjaren 

14 t/m 18 okt Herfstvakantie 

21-okt Huiswerkvrij 

23 t/m 25 okt Kl 4 leertoetsvrij 

28 okt t/m 1 nov Kl SE3 

1-nov Nieuwsbrief 3 

 
Ontruimingsoefening 
Op donderdag 12 september stond er een geplande ontruimingsoefening op het programma. 
Gepland om een eerste keer alles goed te overwegen voor het wordt uitgevoerd. Weten wat te 
doen! 

Om exact 10.15 uur kwam er een melding dat er een verdacht pakketje aangetroffen was op het dak 
van de gymzaal. Alle leerlingen, medewerkers en bezoekers verlieten binnen in no time het gebouw. 
Nadat binnen 5 minuten het gebouw leeg was en het koffertje op het dak getraceerd was kon 
iedereen terug naar de les. We spreken van een geslaagde ontruimingsoefening, enkele kleine 
aandachtspuntjes daar gelaten. Die bespreken we eerst voor er een niet-geplande 
ontruimingsoefening volgt. 

Gymshirt 
We merken dat nog steeds niet alle leerlingen het 2College gymshirt dragen. Indien uw zoon/dochter 
geen shirt meer heeft of een extra shirt nodig heeft kan de leerling er een aanschaffen bij de 
locatiecoördinator. 



Dag van de gezonde school  
Gezonde voeding; een erg belangrijk en actueel onderwerp 
welke speelt in de gehele samenleving. Gemeente Tilburg gaat 
een mooie bedrag subsidiëren om een impuls te geven aan de 
gezonde voeding binnen het onderwijs en dus ook op 2College 
Jozefmavo. Het 2College Jozefmavo gaat samen met Markies 
Catering, de cateraar binnen de school, een promotie dag 
organiseren op 2 oktober om het thema gezonde voeding op 
een podium te zetten. Het doel van deze dag is een stukje 
bewustwording te creëren bij de student omtrent gezonde 
voeding op een leuke, speelse wijze. We verwachten hiermee 
de leerlingen te enthousiasmeren over gezonde voeding en om 
ze zo aan het denken te zetten bij de keuzes die zij maken op 
het gebied van eten en drinken. Uiteraard is er ook aan de innerlijke mens gedacht en wordt er 
gezorgd voor een gezonde traktatie voor alle leerlingen.  

Tijdens de lessen zal er op deze dag extra aandacht gevraagd worden voor gezonde voeding maar zal 
er ook op andere aspecten ingegaan worden, denk hierbij aan bewegen etc. 

Als schoolleidingwillen we binnenkort graag met de ouderraad in gesprek over dit onderwerp. Wij 
zijn van mening dat ongezonde producten zoals bijvoorbeeld chips niet in school thuis horen.  

Tot slot hopen we dat u als ouder ook het gesprek met uw zoon of dochter heeft over dit onderwerp 
en een positieve bijdrage levert aan de gezonde voeding. 

Ouderbijdrage 
De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 hebben reeds eerder de factuur ontvangen 
voor de ouderbijdrage, helaas zijn deze nog niet allemaal voldaan. We vragen u vriendelijk om dit zo 
spoedig mogelijk te betalen. Gisteren (donderdag 26 september) zijn de facturen verstuurd naar de 
ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 tot en met 4. Indien u geen factuur hebt ontvangen (per mail) kunt u 
contact opnemen. Mocht u het nu niet kunnen voldoen of er zijn andere zaken die voor ons van 
belang zijn om te weten dan adviseren we u contact op te nemen met Dhr.van der Steen, 
locatiecoördinator (steen.p@2college.nl). 

De verantwoording van de ouderbijdrage treft u op onze website. 

Jozeffeest 
Op donderdag 10 oktober is het jaarlijkse schoolfeest. Hét schoolfeest waarbij alle leerlingen van de 
hele school aanwezig zijn. Een dag later op vrijdag 11 oktober zijn alle leerlingen vrij. We gaan er 
vanuit dat iedere leerling aanwezig is op het schoolfeest en we pakken dit jaar weer groots uit. Met 
het thema Glow in the Dark zal de school weer gaan trillen en maken we er een grandioos tof feest 
van. Alle leerlingen krijgen van ons 4 conumpties aangeboden, meer consumpties kunnen gekocht 
worden voor 1 euro per stuk. We vragen u vriendelijk om uw kind klein geld mee te geven omdat we 
van groot geld niet terug hebben. Pinnen is niet mogelijk deze avond. 

De onderbouw verwachten we van 19.30 tot 23.30 uur en de bovenbouw van 20.00 tot 00.00 uur. 
Ouder(s)/verzorger(s) zijn deze avond niet welkom in ons gebouw om extra drukte te voorkomen. De 
gespreiden tijden hanteren we om alles logistiek in orde te maken.   
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Een gewaarschuwde fietser, …… 
In het begin van het schooljaar, wanneer er weer veel kinderen met de fiets op weg zijn naar school, 
houdt de politie op diverse plaatsen controles. 
 
Er wordt dan gecontroleerd op: 

 Het stoppen voor rood licht. 

 Het appen in het verkeer. 

 Het hebben van en/of voeren van (werkende) voor- en 
achterverlichting. 

 Het hebben van een bel. 
Overtreding op één van de bovenstaande punten kan een bekeuring opleveren. Wat nog erger is, is 
dat hier ook ongewenste gevaarlijke situaties door kunnen ontstaan. 
 
Onder het mom van “een gewaarschuwd mens, telt voor twee”, via deze weg een oproep aan 
leerlingen en ouders om het gedrag op de fiets in het verkeer te bespreken en de toestand van de 
verlichting en de bel nog eens te controleren. 
 
Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord kunt u antwoorden 
vinden op diverse vraagstukken. 
 

 
Bron: Facebook Politieteam Tilburg Centrum 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/vraag-en-antwoord


 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Tussenbesprekingen. 
Op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober zullen de tussenbesprekingen van de klassen 
plaatsvinden. 
De mentor zal met alle lesgevende docenten de klas en de leerlingen bespreken. 
Mogelijk dat de mentor na de tussenbespreking met ouders en of leerling in gesprek gaat om 
opmerkingen uit de vergadering te bespreken. 
 
Toekomstig Techniek Talent. 
Op woensdag 9 oktober zullen de leerlingen van klas 2 een bezoek brengen aan de Koepelhal, waar 
40-50 bedrijven en instellingen hun techniek onder de aandacht brengen. 
 
Lesvrij. 
Op vrijdag 11 oktober zijn alle leerlingen vrij. 
De avond ervoor zal het Jozeffeest gehouden worden. 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Tussentijds verlaten van de school 
Op de Jozefmavo is afgesproken dat de leerlingen tijdens lesdagen op het schoolterrein blijven. Soms 
krijgen de leerlingen een lesopdracht waarbij zij wél, met toestemming van de vakdocent, van het 
schoolterrein af mogen om te werken aan die opdracht. 
Er is één uitzondering op deze afspraak: leerlingen uit klas 4 mogen in geval van een tussenuur 
zonder toestemming dat lesuur (inclusief de eventueel aangrenzende pauze) het schoolterrein 
verlaten. Het is bovendien niet toegestaan dat tussenuren en pauzes gebruikt worden om in de 
directe nabijheid van het schoolgebouw te roken.   
 
klas 4  
Masterclass 
Een aantal leerlingen zal vanuit de Jozefmavo willen doorstromen naar havo-4. Om inzicht te krijgen 
in o.a. de leerstof en het studietempo is een samenwerking aangegaan met het Theresialyceum. Dit 
heeft geresulteerd in de zogenaamde Masterclass havo-4. 
De leerlingen kunnen zich tot en met 3 oktober a.s. aanmelden voor de Masterclass. Zij dienen dit te 
doen door middel van een motivatiebrief. Deze motivatiebrief moet ingeleverd zijn bij dhr. Van 
Gestel, teamleider bovenbouw. Een week later wordt bekend gemaakt welke leerlingen kunnen 
deelnemen aan de Masterclass.  
Deelname aan de Masterclass verplicht je overigens niet tot het inschrijven bij het Theresialyceum of 
een andere havo. Neem je niet deel aan de Masterclass, dan is inschrijven op een havo natuurlijk nog 
altijd mogelijk. Binnen Tilburg en omstreken gelden daarvoor stedelijke afspraken die uitgelegd zijn 
tijdens informatieavonden van de decaan. 
Wat meer over de planning:  
De Masterclass vmbo-havo zal steeds plaatsvinden op dinsdagmiddag van 15.10 tot 16.50 uur. De 
volgende dagen zijn hiervoor gereserveerd: Blok 1: 21 oktober en 4, 11, 18, 25 november; blok 2: 28 
november 5, 12, 19 december en 9 januari.  
 
Schoolexamen 
De leerlingen van klas 4 krijgen voor de herfstvakantie via de mentor de planning van de eerste SE- 
week van dit jaar. Deze toetsweek staat gepland in week 44, vanaf maandag  28 oktober. 
 
 
 



Tsjechië 
De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt in Tsjechië in de periode van 26 t/m 31 augustus. We 
kunnen terugkijken op een geslaagde week met weinig slaap en prima weer.  
 
Examengidsen 
Alle leerlingen van leerjaar 3 en leerjaar 4 hebben afgelopen week de examengidsen ontvangen, 
inclusief het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). We willen er nogmaals op wijzen dat alle 
leerlingen aanwezig moeten zijn bij alle PTA-toetsen. Mocht aanwezigheid bij een PTA-afname 
vanwege ziekte niet mogelijk zijn, dan moeten de leerlingen officieel door ouders/verzorgers worden 
afgemeld (zie examengids). 
 
MEDEDELINGEN VAN DE DECAAN  
 
Klas 2   
Toekomstig Techniek Talent (TTT)   
Ook dit jaar wordt er in de Koepelhal in de Spoorzone het evenement, Toekomstig Techniek Talent 
georganiseerd. Een evenement waar leerlingen worden uitgedaagd rond te kijken, deel te nemen en 
zich te laten inspireren door wetenschap en techniek. TTT 2017 vindt plaats op woensdag 9 oktober 
2019 in de koepelhal, Burgermeester Brokxlaan 2-8, 5041 SB, Tilburg.  
Alle leerlingen uit klas 2 gaan hier aan deelnemen. De leerlingen fietsen zelfstandig vanuit school 
naar de koepelhal. In de koepelhal zijn begeleiders van 2College Jozefmavo aanwezig.  
Het evenement begint om 13.15 uur en is om 14.45 uur afgelopen. De leerlingen fietsen dan vanuit 
de Koepelhal naar huis.  
Via de onderstaande link is een verslag te zien van de vorige editie van dit evenement.   
https://www.youtube.com/watch?v=MR5PL13IWfg  
 
MBO infoavonden  
Op 7, 8 en 9 oktober a.s. worden er op diverse MBO-locaties infoavonden gehouden. Tijdens de 
informatieavonden wordt informatie verstrekt over meer dan 100 beroepsopleidingen, uit Tilburg 
en omliggende steden, die aansluiten op het VMBO. In het kader van het PTA mentoraat/LOB voor 
klas 4, heeft uw dochter/zoon zich voor tenminste 2 van deze bijeenkomsten ingeschreven. 
Natuurlijk bent u als ouder ook van harte welkom.   
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MR5PL13IWfg


 
 

 



 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 1 
november 


