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NIEUWSBRIEF  
Schooljaar 2022 - 2023 
Aflevering 5 
23 december 2022 

 

 
 
Maandrooster december 

26 dec t/m 6 januari Kerstvakantie 

9 januari Huiswerkvrij 

17 januari 19:00 KL 3 algemene ouderavond decaan 

18 t/m 20 januari KL 3 en 4 leertoetsvrij 

23 t/m 27 januari KL 3 Schoolexamen SE 1 - KL 4 Schoolexamen SE 4 

24 januari 19:00 voorlichting pakketkeuze KL 2 

27 januari Nieuwsbrief 6 

  

  

  

*) = 45 minuten rooster wordt ingezet om extra intern overleg te organiseren 
 
Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Goede vrijdag vrijdag 7 april 2023 

2e Paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 
 
Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij: 

3 maart 2023 – hele dag 

4 april 2023 – middag  
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING 
 
Vertrek mevrouw Vriend 
Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt mevrouw Vriend de overstap naar 2College 
Ruivenmavo. In deze tijden met lerarentekorten zijn we blij dat we snel vervanging voor haar lessen 
hebben gevonden. Meneer Baelemans start vanaf 1 februari op onze school. In de maand januari 
worden de lessen wiskunde intern opgevangen, waardoor sommige klassen even wat minder lessen 
zullen hebben.  
Meneer Baelemans neemt ook de begleiding van de mentorleerlingen van mevrouw Vriend over. Het 
mentoruur van klas 1e wordt voortaan gegeven door mevrouw Pak. 
We wensen mevrouw Vriend veel plezier op haar nieuwe school, we gaan haar inzet en kennis voor 
onze school missen. 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Schoolexamens 
Eerste schoolexamens klas 3 
Voor de leerlingen uit klas 3 breekt een belangrijke periode aan. In januari wordt de eerste 
schoolexamenperiode afgesloten met een toetsweek van 23 t/m 27 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 kan 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 17 februari, vanaf 8.45 
uur. 
 
Vierde schoolexamen voor de eindexamenkandidaten 
Vanaf maandag 23 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 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! 
 
Eindexamensite voor klas 3 en 4  
Zowel de leerlingen van klas 3 als de eindexamenkandidaten in klas 4 hebben de beschikking over 
extra oefenmogelijkheden per vak en vaak ook per onderwerp. Hiervoor moeten zij inloggen op 
Eindexamensite. Eindexamensite staat in de boekenlijstapp in Teams. 
 
Eindexamen 2023  
Hoewel 2022 nog niet helemaal voorbij is, willen we nu al de aandacht vestigen op het centraal 
schriftelijk eindexamen 2023 dat donderdag 11 mei van start gaat met het eindexamen Engels.  
We proberen onze eindexamenkandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden tijdens alle vaklessen; 
daar wordt de basis voor succes gelegd. Ook kunnen de leerlingen zich wekelijks inschrijven op een 
extra uur ondersteuning vanuit de NPO-gelden. Verder heeft iedere vaksectie één of tweemaal per 
week vakkenspreekuur waarin vragen gesteld kunnen worden over de actuele leerstof. 
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Naast deze ondersteuning biedt de Jozefmavo ook een andere mogelijkheid het centraal schriftelijk 
eindexamen voor te bereiden: De zogenaamde Meischool. Hieronder alvast wat informatie.  
 
Meischool voor eindexamenkandidaten 
We hebben de laatste jaren van onze eindexamenkandidaten gehoord dat het best lastig is om in 
aanloop 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 maandag 1, dinsdag 2 mei en woensdag 3 mei 2023 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 14.30 uur. Daarnaast zal deze student tot vlak voor het eindexamen van 
het betreffende vak enkele malen een ‘digitaal spreekuur’ houden om eventuele problemen te 
bespreken en laatste vragen te beantwoorden.  
Er zijn geringe kosten aan verbonden om dit mogelijk te maken. Doordat we subsidie hebben 
ontvangen, kunnen wij deze Meischool organiseren voor € 40,- per eindexamenkandidaat. Hiervoor 
wordt minstens 12 klokuur begeleiding georganiseerd. Door middel van deze Meischool bieden we 
onze leerlingen een extra mogelijkheid om zich optimaal op het eindexamen te kunnen 
voorbereiden. Meer informatie volgt in februari 2023. 
 
Diploma-uitreiking 2023 
Vanwege wijzigingen in de planning van het ministerie is de einduitslag van het tweede tijdvak 
(herexamen) een week verschoven. Om deze reden hebben wij de diploma-uitreiking van dit 
schooljaar verplaatst naar dinsdag 11 juli 2023. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN 
 
Klas 2 
Ouderavond pakketkeuze klas 2 
Dinsdag 24 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 10 maart bij ons bekend te zijn. 
Begin januari ontvangen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze 
informatieve avond. 
 
Klas 3 
Open dagen 
Vanaf november hebben de leerlingen de mogelijkheid om veel open dagen 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 17 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 10 maart bij ons bekend te zijn. 
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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 open dagen 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 open dag verhelderend zijn. 
Inmiddels hebben veel 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 2023 bent 
aangemeld. Veel opleidingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen, vandaar dat vroeg 
aanmelden belangrijk is. 
 
Klas 4 
Digitaal doorstroomdossier 
Wellicht bent 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. Het mbo heeft een aantal gegevens 
nodig en die dient door de ouders en onze school te worden aangeleverd. Dit heet het digitaal 
overdrachtsdossier van Intergrip. De Inloggegevens voor het digitaal overdrachtsdossier via Intergrip, 
worden in de eerste week van november naar uw zoon/dochter, digitaal via school e-mail verstuurd. 
Bij Intergrip kunt u deel A van het Digitaal Doorstroom Dossier 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 voor het mbo (Let op: hiervoor is 
vaak een DigiD nodig). 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. 
 
 

 
 
 
NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 januari 2023. 
 


