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Algemeen  
 
Maandrooster november 

1-nov Nieuwsbrief 3 

6-nov Kl 4 voorlopig PTA + Herkansingsformulier (HKF) digitaal naar lln  

8 nov Kl 1 project 'Zero Trash' 

12-nov 45' rooster 

  Schoolfotograaf 

12 + 13 nov Kl 4 ouderavond 

14-nov KL 4 Uiterlijk 13:00 inleveren HKF SE3 digitaal 

15-nov Kl 1 t/m 3 einde periode 1 

  Lesvrij alle leerjaren 

18-nov wk 47 Kl 1 t/m 3 Start periode 2  

  Kl 4 ouderavond 

18 t/m 21 nov 45'  rooster 

19 nov Kl 2 13:15 Theater de Nwe Vorst 

22-nov 08:45-10:45 Kl4 herkansing SE3 

  Kl 1 t/m 3  leerlingen ontvangen CR 1 

25-nov Kl 1 t/m 3  leerlingen ontvangen CR 1 

25 t/m  28 nov Kl 1 t/m 4  ouderavond 

28-nov Kl 4 def. PTA overzicht naar lln 

29-nov Nieuwsbrief 4 



  

 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Op 12 november komt de schoolfotograaf. Leerlingen gaan met andere leerlingen van de klas en de 
mentor(en) op de foto en er worden individuele foto’s gemaakt.  
 
Enkele weken later krijgen de leerlingen een envelop op school met daarin de foto’s. Het terugsturen 
van niet gekochte foto’s vindt plaats middels een retourenveloppe (u kunt dit terug sturen naar het 
gratis antwoordnummer). Indien u de foto’s wel wil afnemen ontvangt u vanuit de fotograaf 
instructies over het betalen. 
 
Als school nemen wij geen retourfoto’s in ontvangst. Ook eventuele nabestellingen gaan geheel buiten 
de school om. Via www.nabestel.nl kan een leerling, ouder of verzorger middels de onder aan de 
portretfoto vermelde codes een bestelling plaatsen en de betaling voldoen. De bestelling wordt 
rechtstreeks naar het huisadres van de leerling verzonden. 
 

 
 
SCHOOLPAS 
We merken helaas steeds vaker op dat leerlingen de schoolpas niet bij zich hebben. Hierdoor kunnen 
ze niets lenen of lopen ze tegen andere ongemakken aan. Leerlingen dienen op lesdagen en 
(buitenschoolse) activiteiten altijd de schoolpas bij zich te hebben. Indien de pas verloren is adviseren 
we om zo snel mogelijk een nieuwe aan te vragen bij de administratie. 
 
MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
Leerlingbesprekingen 
In de week van 18 november zullen de leerlingbesprekingen gehouden worden, waarna de leerlingen 
die week ook tussenrapportage/rapport 1 krijgen. 
 
Ouderavond 
In de week van 25 november zullen de gesprekken plaatsvinden tussen leerling, ouder en mentor. 
Ouders worden hiervoor uitgenodigd door de mentor. 
 
 
 
 

http://www.nabestel.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zero Trash  
Op vrijdag 8 november starten we in klas 1 met het project 'Zero Trash'. 
Zero Trash Tilburg is in opdracht van Gemeente Tilburg ontwikkeld door SNENS (samenwerking van 
culturele ondernemers in de kunsteducatie en communicatie).  
 
Het doel is om door vormgeving, lesvormen en nieuwe technieken jongeren bewust te laten worden 
van zwerfafval.  
 
Cultuur 
Op dinsdag 19 november a.s. worden alle leerlingen klas 2 om 13.15 uur verwacht bij de ingang van 
Theater de Nwe Vorst, (Willem II Straat 49) om daar de voorstelling ‘Wat me niet breekt’ bij te wonen. 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  

Klas 4 
Schoolexamen 
Op dit moment maken de leerlingen van klas 4 het derde schoolexamen. Woensdag 6 november 
krijgen zij het voorlopig cijferoverzicht mee naar huis. Via de mail kan er dan een herkansing worden 
aangevraagd. Deze herkansing staat gepland op vrijdag 22 november vanaf 08.45 uur. 

MEDEDELINGEN VAN DE DECAAN  
Opendagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken. Het 
bezoeken van opendagen draagt bij aan het maken van een verstandige keuze voor een 
vervolgopleiding na het behalen van het diploma. 
Alle ouder(s), verzorger(s) en leerlingen hebben, via mail, een overzicht gehad wanneer de opendagen 
plaatsvinden. Het is altijd verstandig om de internetsites van de verschillende vervolgopleidingen te 
raadplegen voor eventuele aanvullende informatie. 
De HAVO opleidingen staan niet in deze lijst. Zij hebben in januari en februari hun open avonden.  
Wij raden u aan een agenda te maken van de opendagen die u wilt bezoeken.  
Voor de vierde klas leerlingen die naar het MBO gaan, vinden wij het belangrijk dat je voor 1 maart 
2020 bent aangemeld. Veel Mbo-opleidingen kunnen maar een beperkt aantal leerlingen plaatsen. 
Het is daarom van belang om niet te lang te wachten met aanmelden. 
 
Klas 4 
Wellicht ben u, samen met uw zoon/dochter, al druk bezig met het maken van een keuze naar welke 
vervolgopleiding hij/zij gaat na het behalen van een diploma. Als jullie een keuze hebben kunnen 
maken wil het MBO graag een aantal gegevens over uw zoon/dochter ontvangen.  
2College Jozefmavo geeft aan de vervolgopleidingen informatie over hoe de leerling hier heeft 
gefunctioneerd en wat er op de vervolgopleiding nodig is om de leerling ook daar tot zijn recht te 
laten komen. Voorheen werd deze informatie door ons op papier doorgegeven, maar nu dient deze 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zerotrashtilburg.nl%2Faan-de-slag&psig=AOvVaw1CtR8Nu6TTKrRS8fiCYJ-g&ust=1572678367643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDezc25yOUCFQAAAAAdAAAAABAE


informatie digitaal en versleuteld naar de vervolgopleiding te worden gestuurd. Ook u als 
ouders/verzorgers dienen een deel van deze informatie aan te leveren.  
De Inloggegevens voor het digitaal overdrachtsdossier via Intergrip heeft uw zoon/dochter, digitaal via 
e-mail ontvangen. 
Bij Intergrip kunt u deel A van het DigitaalDoorstroomDossier invullen en een keuze voor de 
vervolgopleiding aangeven. De mentor vult daarna deel B in. Als de mentor dat gedaan heeft, kunt u 
akkoord geven. Na het invullen van de akkoordverklaring is het dossier afgerond en zichtbaar voor het 
MBO. 
Ik wil u erop wijzen dat u met het invullen van het digitale dossier de leerling nog niet hebt aangemeld 
op de school van uw keuze, dat staat los van het digitale doorstroomdossier. U moet ook uw 
zoon/dochter via de site van de vervolgopleiding aanmelden op die school (eventueel m.b.v. DigiD). 
Het is verstandig om zo snel mogelijk aan te melden. Veel opleidingen hebben maar een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.  
Mocht u vragen hebben over de procedure of de stappen in het digitaal doorstroomdossier, dan kunt 
u zich altijd wenden tot de mentor van uw zoon/dochter 
 
 

 

THEMA-AVOND “SOCIALE MEDIA” BIJ ONZE BUREN  

 
Beste collega’s, ouders en leerlingen, 

 

Bij het Theresialyceum organiseren ze op 14 november een thema-avond waar ouders/verzorgers, 

leerlingen en personeelsleden van 2College Jozefmavo van harte welkom zijn. 

 

Sociale media en jongeren blijft een fascinerend thema en naast de groei van het appen en 

Instagrammen merken we dat ook het (online) gamen erg sterk toeneemt. Vanwege die enorme 

toename is er op 14 november de (gratis) masterclass ‘In contact over de Digitale Wereld’ door Laurens 

Veltman (psycholoog en ervaringsdeskundige).  

 

De avond wordt gehouden bij onze buren het Theresialyceum en is van 19.00 tot 21.00 uur. De 

masterclass is voor jongeren, ouders en medewerkers en gaat erom inzicht te krijgen in elkaars 

(digitale) belevingswereld. Er worden praktische handvatten geboden om in contact te komen en hier 

samen in te zoeken.  



 

Tijdens deze avond komt aan de orde:  

•             Wat zijn de meest voorkomende digitale verleidingen en hoe werken deze?  

•             Hoe werkt het brein en waarom is het zo gevoelig voor de digitale wereld & social media?  

•             Waarom zijn jongeren zo geneigd zichzelf hierin te verliezen en hoe kan dit anders? 

•             Hoe sluit je aan bij elkaars belevingswereld zonder je eigen waarden te verliezen?  

•             Waarom kun je soms zo lastig tot elkaar doordringen en hoe kan dit anders? 

 

De bedoeling is dat na de presentatie alle aanwezigen met elkaar in gesprek gaan en dat daarna de 

opgekomen vragen besproken worden. Het wordt dus een levendige en interactieve avond. 

  

Inschrijven – als ouder(s)/verzorger(s)/collega het liefst samen met uw kind(eren), of als leerling samen 

met je ouders of leeftijdsgenoten, gaat via https://theresialyceum.nl/masterclass/.  

Wees er snel bij, er zijn maximaal 250 plaatsen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Meneer Kraus, vestigingsdirecteur 2College Jozefmavo 

 
 
 
 
 
 

 
Uitnodiging Happy Hours voor Happy Ouders 
Een avond over jongeren en uitgaan met workshops, informatie, discussie en meer… 
  
  
Vraagt u zich ook af hoe het uitgaan er tegenwoordig aan toe gaat? Uw zoon/dochter is tussen de 16 
en 18 jaar, of wordt binnenkort 16 jaar. Dit betekent misschien dat uw kind zich in het uitgaansleven 
bevindt of gaat bevinden. Voor uw kind een spannende tijd, maar ook voor u. Maakt u afspraken over 
uitgaan met uw kind? Is het onderwerp alcohol drinken bespreekbaar? Tot hoe laat kunnen jongeren 
eigenlijk in het centrum op stap? En hoe zit het met drugsgebruik in het uitgaansleven? Omdat veel 
ouders dit soort vragen hebben, willen wij (medewerkers van verslavingspreventie Novadic-Kentron, 
Gemeente Tilburg, GGD, Politie, Halt en de horeca in Tilburg) u uitnodigen om deel te nemen aan de 
interactieve 'kroegentocht' Happy Ouders. Het onderwerp veilig uitgaan willen we deze avond samen 
met u verkennen.  
  
Op woensdag 20 november 2019 vindt van 18.45 tot 22.00 uur de vijfde editie van Happy Ouders in 
Tilburg plaats. Tijdens deze avond doet u mee aan vier korte interactieve workshops, die worden 
gegeven in uitgaansgelegenheden in het Tilburgse centrum. De workshops gaan o.a. over veilig 
uitgaan, alcohol- en druggebruik en regelgeving. Tijdens deze workshops krijgt u feiten en verhalen uit 
de praktijk te horen.  
  
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftheresialyceum.nl%2Fmasterclass%2F&data=02%7C01%7CKraus.F%402college.nl%7C65618f6c16dd42e4ba0f08d75df94ecc%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C637081197660919784&sdata=nlXTF3ZopvJz7k900KhJLfoERUn5XUhzE%2B45r4bgrA8%3D&reserved=0


Tijdens de avond worden de volgende workshops gegeven: 

 Veiligheid in de binnenstad  

 Happy Ouders? (herkenbare puberperikelen uitgevoerd door Helder Theater) 

 Alcohol en uw opgroeiende kind 

 Trends in drugs 

  
Happy Ouders start om 18.45 uur, en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Daarna kunt u nog op een informele 
manier ervaringen uitwisselen. Deelname is gratis. 
  
Aanmelden vóór 11 november 
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan het project Happy Ouders? Meldt u zich dan aan vóór 11 
november via de website www.happyouders.nl. Na elf november krijgt u per mail een bericht over de 
exacte locatie en inhoud van de avond. Wacht niet te lang met inschrijven, want het aantal plaatsen is 
beperkt. Let op, deze avond is speciaal voor ouders, dus zonder hun kinderen!  
N.B. alle workshopruimtes zijn enkel toegankelijk via een trap.  
  
Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Novadic-Kentron, Team preventie. Zij zijn 
bereikbaar via email preventie@novadic-kentron.nl of telefonisch: 
Aydin Akkaya                       06 - 22972658 
Charlotte van Dam             06 - 10714569 
Karin van Gompel               06 - 13250946 
 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 29 november 
 

http://www.happyouders.nl/
mailto:preventie@novadic-kentron.nl

