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Algemeen  

 
Maandrooster december 

11 en 12 dec Per klas lijsten en geld van de kerstactie inleveren bij ouders van de ouderraad 

17 en 19 dec  Trekking loten van de kerstactie 

19-dec 19:30 - 23:30 Kl 3-4  Kerstgala 

20-dec Kl 1-2 10:00-11:30 Kerstviering 

  Nieuwsbrief 5 

23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 

 

Kerstactie 2019 2College Jozefmavo  
De leerlingenraad is bij elkaar gekomen om het doel van de jaarlijkse kerstactie voor de Jozefmavo te 
kiezen. Dit jaar gaan we ons best doen voor “Brandnewday” Dat is een stichting die zich inzet voor 
kinderen die lijden aan de ziekte van Batten. Wat is dat voor een ziekte? 
 
Wat is Batten? 
Batten is een stofwisselingsziekte die vrijwel uitsluitend voorkomt bij kinderen. De ziekte openbaart 
zich tussen het 5e en 8e levensjaar door een zeer snelle achteruitgang van het gezichtsvermogen wat 



leidt tot blindheid. Door een defect in een van de genen ontbreekt er een bepaald enzym dat er 
normaal gesproken voor zorgt dat de in de cel aanwezige afvalstoffen worden afgebroken. Door het 
ontbreken van dit enzym stapelen afvalstoffen zich op in de cel en zal deze uiteindelijk afsterven. Dit 
treft met name de cellen in het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Kenmerken van 
deze ziekte zijn: toenemende problemen in de motoriek (rond 18 jaar in rolstoel), epilepsie, 
dementie en het verlies van het vermogen tot communicatie waardoor een jongere die aan deze 
ziekte lijdt zich onbegrepen en eenzaam voelt. Batten-patiënten overlijden gemiddeld als zij tussen 
de 15 en 25 jaar oud zijn. Er is helaas (nog steeds) geen medicijn tegen deze ziekte! 
 
De “Brandnewday Foundation”  
De “Brandnewday Foundation” zet zich sinds 2001 in voor het leven en welzijn van kinderen met het 
syndroom van Batten/NCL. De stichting wil voor deze kleine en onbekende groep jongeren en hun 
families een verschil maken in hun leven. Dit doen ze door jaarlijks een Family-Fun-Day te 
organiseren. Meer weten. Klik voor koppeling: Brandnewday 
Wat willen we bereiken met onze actie? 
Met behulp van het geld van de actie kan de stichting voor al die jongeren en hun gezin een fijne 
familiedag organiseren.  
 
Hoe werkt de actie? 
Alle leerlingen van 2College Jozefmavo krijgen een lijst waarmee ze geld kunnen ophalen in ruil voor 
lotnummers. De leerling en de school bewaren de lijsten met de toegekende lotnummers.  
In de slotweek van dit schooljaar volgt er een trekking en krijgen de gelukkigen een prijs.  
Als we er samen in slagen voor die kinderen en hun gezinnen een fantastische dag mogelijk te maken 
zijn die jongeren voor die ene, mooie en bijzondere familiedag de meest gelukkigen.  
Daar doen we het voor. Doet u ook mee? 
 
Namens de leerlingen van de leerlingenraad , 
F. Kraus, directeur 2College Jozefmavo 
 

P.S. Wij zijn nog op zoek naar prijzen voor de loterij. Als u hierin iets kunt betekenen, wilt u dan 
alstublieft contact opnemen met de heer van der Steen 088-0232700 steen.p@2College.nl  

 
 
Gevonden voorwerpen 
Helaas moeten we constateren dat er veel gevonden voorwerpen op school liggen. Ondanks dat we 
deze geregeld uitstallen blijven sleutels, boeken, schoenen, kleding etc. achter. We kunnen deze niet 
blijven bewaren en brengen daarom alle gevonden voorwerpen op vrijdag 20 december weg naar 
een goed doel. Mogelijk kunt u thuis hier het gesprek over aan gaan.  
 
 
Schoolfotograaf 
Onlangs is de schoolfotograaf geweest voor het maken van foto’s. Binnenkort ontvangt u van uw 
zoon of dochter de foto’s. Alle leerlingen tekenen voor ontvangst. In de envelop zit een duidelijke 
instructie hoe u ze kunt afnemen óf kunt retourneren. Als school nemen wij geen foto’s aan, dit 
verloopt allemaal via VandenBerg ( de schoolfotograaf). Houdt u er rekening mee dat als u geen 
foto’s wenst, u de envelop terugstuurt zodat u geen rekening ontvangt? 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/brandnewday.batten/
mailto:steen.p@2College.nl


MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Klas 1 
 
Biebescape voor klas 1 in de LocHal 
Lezen geeft ons kennis en inzichten, lezen leert ons concentreren en verwoorden, lezen leert ons 
over moraal en intenties van anderen. Lezen is leuk en spannend! 
 
Om het leesplezier te verhogen en de drempel tot het lenen en lezen van biebboeken te verlagen, 
gaat klas 1 een biebescape doen. Bij deze biebescape worden ze wegwijs gemaakt in de LocHal en 
maken ze kennis met onze leesconsulent van de bibliotheek.  
 
Maandag 2 december 2019 gaan alle eerste klassen een uur onder schooltijd naar de LocHal.  
De leerlingen zijn daar onder begeleiding van een docent én van de leesconsulent. Het fietsen van en 
naar de LocHal gaat op eigen verantwoordelijkheid en wij adviseren leerlingen om de fietsroute van 
tevoren te bestuderen en niet in grote groepen te fietsen.  
Het rooster is bekend gemaakt via Zermelo en staat op het bord in de aula.  
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Kerstgala  
De voorbereidingen voor het kerstgala van donderdagavond 19 december zijn in volle gang.  
Binnenkort zullen de uitnodigingen de deur uit gaan.  
Leerlingen die aanwezig zijn op het Kerstgala hebben vrijdag 20 december geen les.  
Leerlingen die niet naar het kerstgala kunnen komen, moeten dit uiterlijk woensdag 18 december 
aan hun mentor doorgeven; zij assisteren vrijdagochtend bij de kerstviering van de onderbouw.  
 
Londenreis klas 4 
Op 6 maart organiseren we voor leerlingen uit klas 4 de Londenreis. Ouders en leerlingen van klas 4 
zijn hierover op 27 november geïnformeerd. Inschrijven is mogelijk vanaf vandaag via de website.  
 
 
MEDEDELINGEN VAN DE DECAAN  
 
Klas 2 
Ouderavond pakketkeuze klas 2 
Dinsdag 14 januari zal de decaan alle leerlingen van klas 2 en hun ouders/verzorgers informeren over 
de pakketkeuze voor klas 3 en de vervolgkeuze na het behalen van het VMBO TL-diploma. De 
voorlopige keuze dient op vrijdag 21 februari  bij ons bekend te zijn. 
Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze 
informatieve avond. 
 

Klas 3 
Opendagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel opendagen te bezoeken. Het 
bezoeken van twee opendagen staat als handelingsdeel vermeld in het PTA mentoraat/LOB en is 
derhalve verplicht. Het is altijd verstandig om de internetsites van de verschillende 
vervolgopleidingen te raadplegen voor eventuele aanvullende informatie. De HAVO opleidingen 
hebben in januari en februari hun open avonden.  
 
  



Ouderavond studie- en beroepskeuze  
Dinsdag 21 januari zal de decaan alle leerlingen van klas 3 en hun ouder(s)/verzorger(s) informeren 
over de pakketkeuze en de vervolgkeuze na het behalen van het VMBO TL-diploma. Op deze avond 
krijgt u ook informatie over het digitaal invullen van het gewenste vakkenpakket. De 
voorlopige keuze dient op woensdag 6 februari  bij ons bekend te zijn. 
Naast de informatie van de decaan worden ook mededelingen gedaan over de reis naar Tsjechië voor 
de examenkandidaten van het volgend schooljaar. Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze informatieve avond. 
 

Beroepsoriënterende stage klas 3  
Alle leerlingen van klas 3 gaan van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020 op stage. De 
stage heeft een beroepsoriënterend karakter.  
De leerlingen dienen zelf een stageplaats te zoeken. Alle stageplekken zullen worden bezocht door  
een stagebegeleider vanuit onze school. Het vinden van een stageplek en het schrijven van een 
sollicitatiebrief zijn een wezenlijk onderdeel van deze beroepsoriënterende stage.  
Naast deze doelen kunnen de leerlingen ook eens ervaren hoe het er in de praktijk aan toe gaat.  
Deze ervaring kunnen de leerlingen weer gebruiken bij het proces van de keuze van een beroep of  
vervolgopleiding. Alle informatie met betrekking tot de beroepsoriënterende stage krijgen de 
leerlingen komende weken te horen via de mentor.  
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen binnenkort ook een email met daarin de uitleg over de inschrijving van 
stage. 
 

Klas 4 
In de periode november tot februari zijn er op de verschillende Mbo-scholen opendagen en avonden. 
Voor de leerlingen die nog niet weten welke opleiding men gaat doen na het behalen van het 
diploma kan het bezoeken van een opendag verhelderend zijn. 
Inmiddels heeft de helft van onze leerlingen al een keuze gemaakt en zich aangemeld. 
De havo opleidingen hebben in januari en februari hun open avonden. 
Voor de leerlingen die naar het MBO gaan, vinden wij het belangrijk dat je voor 1 maart 2019 bent 
aangemeld. Veel opleidingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen, vandaar dat vroeg 
aanmelden belangrijk is. 
 
Digitaal doorstroomdossier 
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 
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 
 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag  22 december 


