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NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2019 - 2020 
Aflevering 6 
31 januari 2020 
 
 

 

 
 

Algemeen  

 
Maandrooster februari 
 

4-feb Na 13:00 vervallen alle lessen 
 18:00-21:00 Open Avond  

5 feb 1e en 2e lesuur vrij 

 leertoetsvrij 
 09:00-13:00 KL 3 HKF SE1 digitaal inleveren  

5 en 6 feb Kl  1 t/m 4 ouderavond 

7-feb 08:45-10:45 Kl 4 herkansing SE4 

7-feb One Bilion Rising 

12-feb 45' minuten rooster tot 12:45, daarna vervallen de lessen 

13-feb Kl  4 def. PTA overzicht naar lln 

14-feb 08:45-10:45 Kl 3 herkansing SE1 

18-feb 45' minuten rooster 
 Klas 4: 13.15 presentaties PWS 

19-feb 45' minuten rooster tot 12:45, daarna vervallen de lessen 

21-feb Kl  1 keuze FA of DU digitaal ingeleverd 

  Kl  2-3 voorlopige pakketkeuze digitaal inleveren 

  Nieuwsbrief 7 

24 t/m 28 feb Voorjaarsvakantie 

 



2 
 

Personeel 

We hebben afscheid genomen van de heer van Schijndel. Hij gaat elders zijn carrière voortzetten en 

wij wensen hem daarbij veel succes. 

Eten op school. 
We zien in de aula steeds vaker grote zakken chips en daar ruikt dan na een pauze de hele aula naar. 
Ook zien we steeds meer andere van onderweg van huis naar school gekochte etenswaren. Bijna 
altijd is dat wat er op grote schaal wordt ingeslagen veel minder gezond dan het aanbod van de 
cateraar in de aula of dat wat er in de broodtrommel zit. 
2College Jozefmavo wil een gezonde school blijven, met een gezond aanbod in onze kantine. We 
geven voorlichting over gezond eten en als leerlingen van alles en nog wat aan eten gaan bestellen 
en/of in grote hoeveelheden onderweg van thuis naar school gaan meenemen, gaat het van kwaad 
naar erger, gaat het mis. 
Na de carnavalsvakantie is het eten van chips net als het drinken van energydranken onder schooltijd 
verboden. Wij vragen alle ouders/verzorgers om het daar eens met hun kind over te hebben. We 
gaan met een ouder/verzorger contact opnemen, als we zien dat hun kind bij herhaling zich niet aan 
deze afspraak houdt of uitzonderlijk veel andere levensmiddelen mee naar school neemt. 
 
Het verbod op het laten bezorgen van eten, het eten van chips en drinken van energydranken nemen 
we op in het schoolreglement.  
 
 

MEDEDELINGEN ONDERBOUW  

 

Open Avond 
Op dinsdag 4 februari wordt onze jaarlijkse Open Avond gehouden. 
Fijn dat er ook dit jaar weer veel leerlingen helpen om de Open Avond tot 
een prettige kennismaking met de Jozefmavo te maken voor de leerlingen 
van de groepen 6, 7 en 8. 
 
Op dinsdag 4 februari  zullen de lessen na 13.00 uur vervallen i.v.m. het 
opstarten van de Open Avond. 
Lesuur 1 en 2 op woensdag 5 februari vallen uit. Veel kinderen helpen ons 
mee tijdens de Open Avond. Daarom starten we woensdag later. 
  

One Billion Rising 
One Billion Rising is een initiatief dat wereldwijd oproept tot verzet tegen 
geweld tegen vrouwen. 
Op vrijdag 7 februari wordt dit dancespektakel gehouden. Alle leerlingen uit 
klas 1 en zo’n 40 leerlingen uit klas 2 zullen deelnemen aan dit  
dancespektakel, dat gehouden wordt op het Pieter Vreedeplein in Tilburg en 
om 12.15 uur start. 
De leerlingen zullen met de fiets naar het centrum gaan en daar de fiets in 
de fietskelder(s) parkeren. 
Meer informatie over dit dancespektakel vindt u op: 
http://onebillionrising.org/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://onebillionrising.org/
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VMBO On Stage 

 
 

Vanaf maandag 10 februari start het project VMBO On Stage voor 
klas 1 en klas 2. 
Leerlingen zullen tijdens het vak muziek, les krijgen van een 
gastdocent. Curtley Mooren gaat samen met onze muziekdocente 
mevrouw Oreel, de leerlingen uitdagen om zelf een rap te schrijven. 
Vorig schooljaar won Me-No (Menno) de hoofdprijs met zijn eigen 
rap en de dansgroep JB-crew de aanmoedigingsprijs tijdens  
Tilburg’s Got Talent. 

 
Snuffellessen groep 8 leerlingen 
Ook dit jaar zullen er snuffellessen zijn voor de groep 8 leerlingen. 
Deze snuffellessen worden georganiseerd op woensdag 12 en woensdag 19 februari. 
Deze woensdagen zal er een 45-minuten-rooster gehanteerd worden en zijn de leerlingen  
na 12.45 uur uit. 
 

Duits of Frans??? 
De leerlingen uit klas 1 zullen op 21 februari de keuze 
maken voor of Duits of Frans. De docenten en 
mentoren zullen de leerlingen hiermee begeleiden. 

 

Vakkenpakketkeuze voor klas 2 
De leerlingen uit klas 2 zullen op 21 februari een voorlopige vakkenpakket-
keuze maken. Ook hier zullen de docenten, mentoren en de decaan 
(mijnheer Koomen) de leerlingen begeleiden. 

 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  

Klas 3 

Eerste schoolexamens 
De eerste schoolexamenperiode is vorige week afgerond met een toetsweek. De leerlingen 
ontvangen uiterlijk 31 januari het voorlopig PTA-overzicht. Na iedere SE-periode bestaat de 
mogelijkheid om één PTA-toets te herkansen, zie daarvoor de examengids. Deze herkansing staat 
gepland op vrijdag 14 februari vanaf 08:45 uur. Via een aparte mail ontvangen ouders/verzorgers 
informatie over het aanmelden van de herkansing. De aanmelding gaat digitaal via de link die 
toegevoegd is aan de mail. Let op de inlevertermijn! 

Nadat de herkansingstoetsen gecorrigeerd zijn, volgt het definitieve cijferoverzicht van de eerste 
periode op 28 februari. 

Beroepsoriënterende stage klas 3 
Alle leerlingen van klas 3 gaan van maandag 9 maart tot en met vrijdag 13 maart op stage. De 
stage heeft een beroepsoriënterend karakter. De leerlingen dienen zelf een stageplaats te zoeken. 
Het streven is om deze week alle stageplekken te bezoeken 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 hebben de leerlingen ontvangen via de mentor.   
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Ouder(s)/verzorger(s) hebben begin december een email ontvangen met daarin de uitleg over 
de inschrijving van stage. Heeft u deze email niet ontvangen, dan graag even contact opnemen met 
de mentor of Dhr. Segers die e.e.a. coördineert: segers.g@2college.nl.   
Let op; de link werkt alleen met de inloggegevens van de leerling (van 2college) 
Wij hopen dat iedereen zich heeft aangemeld voor de deadline van vrijdag 7 februari 2020.  

Klas 4 

Schoolexamen periode 4 
De leerlingen hebben de voorlopige cijferlijst van SE-4 inmiddels ontvangen. De herkansing SE-4 staat 
gepland op vrijdag 7 februari (08:45) en het definitieve cijferoverzicht wordt donderdag 13 februari 
verwacht. 

Profielwerkstukken 
Op dinsdagmiddag 18 februari presenteren alle vierdeklassers hun profielwerkstuk. Een bijzonder en 
belangrijk moment! Op deze dag zal er een 45 minuten-rooster draaien, zodat we om 13.15 uur 
kunnen beginnen met de presentaties. 

Centraal Praktisch Eindexamen 
De eindexamenkandidaten moeten voor dienstverlening en producten (dvpr) en 
tekenen/handvaardigheid een Centraal Praktisch Eindexamen (CPE) afleggen. Het CPE voor 
tekenen/handvaardigheid start maandag 9 maart en wordt grotendeels afgenomen tijdens de 
reguliere lessen tekenen/handvaardigheid. Het CPE voor dvpr wordt afgenomen in april. In de 
volgende nieuwsbrief wordt het rooster van dit CPE doorgegeven. 

Meischool voor eindexamenkandidaten 
De leerlingen van klas 4 en hun ouders/verzorgers krijgen binnenkort via de mail het 
inschrijfformulier voor de Meischool. In nieuwsbrief nr. 5 (van december) is hierover al uitgebreide 
informatie gegeven. 

MEDEDELINGEN VAN DE DECAAN  
 
Open dagen 
In deze periode hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel open dagen te bezoeken. Voor de 
leerlingen uit klas 4 is dit erg belangrijk om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er 
zijn als men hier geslaagd is. 
De leerlingen van klas 3 zijn nu bezig met het keuzeprogramma Qompas, in het kader van dat project 
is ook nodig twee open dagen van vervolgopleidingen te bezoeken. Het bezoeken van twee open 
dagen is een verplicht onderdeel van het PTA in de examengids! 
 
 
Klas 2 
 
Pakketkeuze  
Tijdens de informatieavond van dinsdag 14 januari hebben de leerlingen informatie gekregen over 
het kiezen van een vakkenpakket voor klas 3. Inmiddels is via mail meer informatie verstrekt met 
betrekking tot het invullen van de vakkenpakketkeuze. 
  

mailto:segers.g@2college.nl
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Klas 3 
 
Pakketkeuze  
Tijdens de informatieavond van dinsdag 21 januari hebben de leerlingen informatie gekregen over 
het kiezen van een vakkenpakket voor klas 4. Inmiddels is via mail meer informatie verstrekt met 
betrekking tot het invullen van de vakkenpakketkeuze. 
 
Klas 4  
 
Aanmelden vervolgonderwijs 
De tijd begint te dringen voor de aanmelding op het vervolgonderwijs. We willen graag dat de 
leerlingen die naar het mbo gaan zich voor 1 maart hebben ingeschreven.  
Leerlingen die naar de havo willen kunnen zich op 3 en 5 maart op de school van hun voorkeur 
inschrijven. Als je naar het Cobbenhagenlyceum wil dan kun je bij de decaan een intern 
doorstroomformulier halen en is het niet nodig om op 3 of 5 maart je persoonlijk aan te melden op 
het Cobbenhagenlyceum. 
We adviseren de leerlingen die voor havo kiezen, om zich ook op het mbo in te schrijven. Dan weet je 
dat er altijd een school is waar je naar toe kunt als je wordt afgewezen op de havo.  
Wil je naar de havo maak dan voor de aanmeldingsdata een afspraak met de decaan om je pakket en 
je mogelijkheden per havo goed door te nemen. Voor alle duidelijkheid: het heeft geen zin om je op 
2 havo’s aan te melden! Meld je dus aan op de havo van je eerste voorkeur. 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief komt op vrijdag 21 februari 
 

 
 
 
 


