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Algemeen  

 
Maandrooster januari 
 

6-jan Huiswerkvrij 

8 t/m 10 jan Kl  3-4 leertoetsvrij 

13 t/m 17 jan Kl  3 SE1-Kl  4 SE4 

14-jan 19:30 Kl  2 algemene ouderavond decaan 

21-jan 19:30 Kl  3 algemene ouderavond decaan 

23-jan Kl  4  voorlopig PTA overzicht + HKF naar lln 

27 en 28 jan Kl  4 ouderavond 

28-jan 45' rooster 

29-jan 09:00-13:00 Kl  4 HKF SE4 digitaal inleveren 

30-jan Kl  3  voorlopig PTA overzicht+HKF naar lln 

31-jan Nieuwsbrief 6 

 
 

 



 
 

Kerstactie 2019 Jozefmavo groot succes! 

Heel veel leerlingen en personeelsleden van onze school, de Jozefmavo in Tilburg, wisten voor de 

voorlichting weinig van de ziekte NCL/Batten en hoe erg het is om dat als jongere, zonder dat je er 

ook maar iets aan kunt doen, te krijgen. 

Na de voorlichting van Maartje Franken was deze kennis er wel en waren de leerlingen en 

personeelsleden er echt een beetje stil van.   

Als je zelf gezond bent en een heel leven voor je hebt, hoe anders kan het dan zijn voor andere 

jongeren. Welke van de een op de andere dag niet meer een mooie, onbezorgde toekomst in het 

vooruitzicht hebben. Onze leerlingen begrijpen nu hoe fijn het voor deze jongeren en hun broertjes, 

zusjes en ouders is om een keer tussen alle narigheid door ook een heel leuke dag te hebben. Om 

zo’n gezellige familiedag te organiseren, moet je wel geld hebben en heel veel leerlingen hebben hun 

best gedaan om loten te verkopen aan familie, vrienden, buren en anderen. Hoe fijn is dat! 

De opbrengst van deze actie is donderdag in de middagpauze overhandigd aan Maartje Franken-

Rombouts en Karin Pieterse, bestuursleden  van de stichting BrandNewDay Foundation. Dat is de 

stichting die zich inzet om voor de kinderen met de ziekte NCL/Batten en hun gezinnen jaarlijks een 

onvergetelijke familiedag te organiseren. Zij doen dat met heel veel plezier, vandaar ook hun vrolijke 

rups als logo. De BrandNewDay Foundation was heel blij met deze onverwacht hoge bijdrage en ziet 

nu kans om samen met de andere vrijwilligers in 2020 weer een fantastisch mooie dag te organiseren 

mede dankzij het opgehaalde bedrag van 2569 euro.  

Dinsdag 17 december was de 1e trekking en donderdag 19 december was de trekking van de 

hoofdprijzen.  

Blauw Wit Roze 

241 375 70 

512  784 

Alle prijswinnaars krijgen via de leerlingen de prijs uitgereikt! 

Als over een tijdje die fijne familiedag geweest is, zullen we daarover een bericht plaatsen op de site, 

zodat alle deelnemers van deze actie kunnen zien waar ze aan bijgedragen hebben.  

De leerlingenraad van 2College Jozefmavo bedankt mede namens de BrandNewDay Foundation 
iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen door het aanbieden van een prijsje of het kopen van 
een lot. 
 



 
Mutaties Personeel 
 
Per 6  januari 2020 zullen er een aantal wijzigingen doorgevoerd worden i.v.m. personele 
veranderingen.  
 
Mevrouw P.van Schoot-Jonkers gaat terug naar de school waar ze, voordat ze naar 2College 
Jozefmavo kwam, heeft gewerkt. We wensen haar voor de toekomst veel succes en werkplezier. De 
heer  M. van Loon neem de lessen over en heeft er veel zin in op de Jozefmavo te komen werken. 
 

Klas Vak Nieuwe docent 

1a rekenen De heer D. Tüchner TCD 

1b rekenen TCD 

1c m&m De heer M. van Loon LOM 

rekenen Mevrouw L. van Oosterwijk OSL 

1d rekenen Mevrouw N. van Baal BIN 

1e Rekenen Mevrouw Y. Kivit KVY 

   

Cluster klas 3 gs1 geschiedenis Menno van Loon - LOM 

Cluster klas 3 gs3b geschiedenis Menno van Loon - LOM 

Cluster klas 4 gs3 geschiedenis Menno van Loon - LOM 

 
 

 
 

Schoolvakantieplanning 2020-2021 
 

  Aantal dagen per jaar: 

Eerste schooldag   

Herfstvakantie ma 19 okt 2020 –vrij 23 okt 2020 5 

Kerstvakantie ma 21 dec 2020 – vrij  1 jan 2021 10 

Voorjaarsvakantie 
(Carnaval) 

ma 15 feb 2021 -  vrij 19 feb 2021 5 

Tweede Paasdag ma  5 apr 2021 1 

Koningsdag di 27 apr 2021 1 

Meivakantie  
(incl. Bevrijdingsdag 
en Hemelvaart) 
 

ma 3 mei 2021 – vrij 14 mei 2021 10 

Tweede Pinksterdag ma 24 mei 2021 1 

Zomervakantie ma 26 jul 2021 – vrij 3 sept 2021 30 

Totaal  63 

   

 
Tweede Paasdag, Koningsdag en 2e Pinksterdag zijn vrije feestdagen. 
 
 



MEDEDELINGEN BOVENBOUW  

Klas 3 

Eerste schoolexamens: 
Voor de leerlingen uit klas 3 breekt een belangrijke periode aan. In januari wordt de eerste 
schoolexamenperiode afgesloten met een toetsweek van 13 t/m 17 januari.  
De toetsen in deze week zijn om verschillende redenen belangrijk: 
· Alle toetsen tellen mee voor het eindcijfer van dit schooljaar. Dit eindrapport is doorslaggevend 
voor de overgang naar het vierde leerjaar en kan bepalend zijn voor de vervolgkeuze. 
· Het resultaat van de meeste toetsen telt mee voor het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). 
Deze cijfers tellen dan ook mee voor het eindcijfer van het schoolexamen in klas 4, voor het 
einddiploma dus. 
De leerlingen hebben het rooster van deze week inmiddels ontvangen van hun mentor. Een goede 
voorbereiding voor deze toetsweek is van wezenlijk belang. De mentor zal de leerlingen assisteren bij 
het maken van een planning om deze week goed voor te bereiden. 
De leerlingen kunnen na iedere SE-periode één toets/opdracht herkansen, mits dit staat aangegeven 
in het PTA. De herkansing van de eerste SE-periode staat gepland op vrijdag 14 februari, vanaf 8.45 
uur. 

Klas 4 

Vierde schoolexamen: 
Vanaf maandag 13 januari hebben de leerlingen van klas 4 hun voorlaatste schoolexamenweek van 
dit schooljaar. De leerlingen hebben via de mentor al een rooster ontvangen voor deze week. In de 
examengids staat de leerstof per vak aangegeven; kijk daarvoor bij de toetsen die horen bij week 4 
(periode 4). De herkansing van deze periode valt op vrijdag 7 februari. We wensen alle 
examenkandidaten veel succes tijdens deze toetsweek en de voorbereiding daarvan! 

Eindexamen 2020: 
Hoewel 2019 nog niet helemaal voorbij is, willen we nu al de aandacht vestigen op het centraal 
schriftelijk eindexamen 2020 dat 7 mei van start gaat met het vak economie. We proberen onze 
eindexamenkandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens alle vaklessen; daar wordt de basis 
voor succes gelegd. Daarnaast biedt de Jozefmavo enkele andere mogelijkheden het centraal 
schriftelijk eindexamen voor te bereiden: 
· Verdiepingslessen 
· De Meischool 
· Examensite.nl 

Verdiepingslessen: 
Tijdens de korte periode tussen de meivakantie en de start van het CSE worden geen lessen meer 
gegeven volgens het lesrooster. Deze dagen staan in het teken van de voorbereiding van het examen. 
Op maandag 4 mei bepalen de eindexamenkandidaten voor een groot deel zelf het rooster: Alle 
leerlingen kiezen in maart twee vakken waarin zij extra les en/of oefening willen hebben. Zij krijgen 
dan op maandag 2 lesuren per gekozen vak. Op deze manier wordt de lestijd op deze dag optimaal 
benut.  
Woensdag 6 mei zijn de lessen facultatief. Die dag kunnen leerlingen afspraken maken met 
vakdocenten om de laatste puntjes op de i te zetten. Ook als het eindexamen eenmaal gestart is, 
vanaf 7 mei, kunnen leerlingen afspraken maken om nog extra uitleg krijgen. 

Meischool voor eindexamenkandidaten: 
We hebben de laatste jaren van onze eindexamenkandidaten gehoord dat het best lastig is om 
inaanloop naar het examen het studieritme vast te houden en gefocust te blijven op de leerstof. 



Ter ondersteuning van onze examenkandidaten organiseren we, in samenwerking met 
KlasseStudent, de zogenaamde Meischool. 
 
De Meischool wordt georganiseerd voor de vakken natuurkunde (nask1), scheikunde (nask2), 
wiskunde, biologie, economie en geschiedenis. Voor alle vakken geldt een minimale deelname. 
Leerlingen die nog wat extra uitleg kunnen gebruiken, voor een vak er minder goed voorstaan of alles 
op alles willen zetten om een hoger cijfer te halen, kunnen zich eind maart/begin april inschrijven 
voor één van deze vakken. 

Op woensdag 29 april, donderdag 30 april en vrijdag 1 mei wordt onder begeleiding van een 
vakbekwame student in een kleine groep examenstof doorgenomen, getraind en geoefend, steeds 4 
uur per dag tussen 10.00 en 15.00 uur. Daarnaast zal deze student vlak voor het eindexamen van het 
betreffende vak ‘digitaal spreekuur’ houden om eventuele problemen te bespreken en laatste vragen 
te beantwoorden. 

Er zijn geringe kosten aan verbonden om dit mogelijk te maken. U moet dan denken een bedrag van 
rond de 65 euro. Hiervoor wordt minstens 12 klokuur begeleiding georganiseerd. Door middel van de 
Meischool bieden we onze leerlingen een extra mogelijkheid om zich optimaal op het eindexamen te 
kunnen voorbereiden. Meer informatie volgt in februari/maart. 

Examensite.nl 
Via Cum Laude Learning hebben alle leerlingen toegang tot examensite.nl. Deze site biedt 
verschillende mogelijkheden om zelfstandig te werken aan examenvoorbereiding. 

Mogelijkheden voor de leerlingen: 
· Oefenen met oude examens 
· Overzicht examenprogramma 
· Oefenopgaven per onderwerp 
· Keuze uit makkelijke en moeilijke oefenopgaven 
· Instructievideo’s en extra uitleg 

Het gebruik van examensite.nl kan op ieder moment. Omdat oefening ook per onderwerp mogelijk 
is, zou dit ook een aanvulling kunnen zijn bij de voorbereiding van schoolexamens. We hopen met 

het aanbieden van deze ondersteuning op een geslaagd 2020. 

 

 
 
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 vrijdag 21 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. 
 
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 op tijd 
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 31 januari 
 
 

 
 

Namens het team van de Jozefmavo wensen wij 
u fijne feestdagen en alle goeds voor 2020! 

 
 


