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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 2 
  

 
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van onze onderwijsontwikkelingen, 
organisatie en activiteiten. De RUIF verschijnt tweewekelijks.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van berichten in onze nieuwsbrief, gelieve dan ons algemene 
emailadres te gebruiken: ruivenmavo@2college.nl.
 

Week 38 
Maandag 19 september 
KED21/20/19 Start Qompas (LOB programma)  
Dinsdag 20 september 
KED22 Steward op school: theorie  
Woensdag 21 september 
KED22 en KED20 Steward op school: theorie en 
praktijk 
Donderdag 22 september 
KED20 keuzevoorstelling Roue Verveer Theaters 
Tilburg 
 

Week 39: 
Maandag 26 september 
Week tegen Pesten 2022 (thema: Grapje! Moet 
kunnen toch?) 
Start lessen “Gelukkig in de groep” 
09.00-12.00 PR fotograaf 
Woensdag 28 september 
12.15-14.15 Back2School alle leerjaren 
Ouders/verzorgers KED22 en zij-instroom: 
Informatieavond Learning Portal 
Donderdag 29 september 
KED20 keuzevoorstelling Comedy Night in 
Theaters Tilburg 

Week 40 
Maandag 3 oktober 
KED21 Start Qompas (LOB programma)  
Woensdag 5 oktober 
Dag van de Leraar 
Summatieve audit door KED NL en KED Zweden 
Vrijdag 7 oktober 
Studiedag personeel: school dicht 
 

Week 41 
Maandag 10 oktober 
KED22 en KED21 “Klappen voor Bart”  
Dinsdag 11 oktober 
KED20 en KED19 Informatieavond LOB en PTA 
19.00 - 20.00 
KED19 Deadline inschrijven informatieavonden 
mbo-opleidingen 
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2College 20 jaar - nieuw logo 

 

De afgelopen 20 jaar is 2College uitgegroeid tot 
een mooie scholengroep met verschillende 
onderwijsvormen waardoor er voor elke 
leerling in Tilburg en omgeving een keuze is 
voor passend onderwijs. Om stil te staan bij 
deze mijlpaal vonden we het tijd voor een 
nieuw jasje. 
We blijven dicht bij wie we nu zijn, maar frissen 
onze uitstraling wat op. 2College is de 
afgelopen 20 jaar met zijn tijd meegegroeid en 
dit willen we doorzetten in een nieuw logo. 
Bent u benieuwd naar de andere logo’s: 
20 jaar 2College - nieuw logo  
 

Steward op School 
Volgende week, op dinsdag 20 en woensdag 21 september vinden de trainingen van Steward op 
School aan KED22 en KED20 plaats (19 september vervalt).  Vanaf maandag 26 september zullen er 
elke week leerlingen uit deze leerjaren aangewezen worden om die week als Steward ingezet te 
worden. In januari/februari zullen er nog een aantal stamgroepen van KED22 en KED20 een praktijk- 
training volgen, zodat zij later in het jaar ingezet kunnen worden als Steward.  In de bijlage doen wij u 
meer informatie over deze trainingen toekomen. 
 

PR-fotograaf      
Op maandag 26 september zal er tussen 09.00-12.00 uur een 
fotograaf bij ons op school langskomen, om nieuwe foto’s te 
maken van de school, maar ook om campagnefoto’s te 
maken. De komende week zullen wij onder de leerlingen 
inventariseren wie hiermee aan mee wil werken, waarna wij 
bij de betreffende ouders/verzorgers hiervoor toestemming 
zullen vragen. 

 

 
Voorstellingen KED20 CKV 
Vorige week en deze week hebben de leerlingen uit KED20 een presentatie gekregen van de 
voorstellingen waaruit ze een keuze kunnen maken. U als ouder(s)/verzorger(s) ontvangt een Google 
Form om deze keuze van uw kind kenbaar te maken. Het bijwonen van een voorstelling is een 
verplicht onderdeel van het vak CKV. 
 
Week tegen pesten 2022 (26 t/m 30 september): Grapje! Moet toch kunnen?! 
School & Veiligheid organiseert ieder jaar in september de Week Tegen Pesten. Hier doen ieder jaar 
meer dan 1.000 scholen in het po, vo en mbo aan mee. Het begin van het schooljaar is namelijk hét 
moment om te werken aan een fijne en veilige groep. School & Veiligheid helpt scholen daarbij met 
de Week Tegen Pesten. De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch Kunnen?!’ 
Grapjes zijn heel leuk en zorgen voor gezelligheid en verbinding. Maar grapjes hebben ook een 
andere kant en kunnen kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede 
sfeer? Daar gaat de Week Tegen Pesten 2022 over. 
 
Voorstelling ‘Klappen voor Bart’ op 2College Ruivenmavo! 
In het kader van de Week Tegen Pesten zal Bart Melief zijn theatervoorstelling ‘Klappen voor Bart’ op 
2College Ruivenmavo voor de onderbouw (KED21 + KED22) spelen. 

https://vimeo.com/746810826?embedded=true&source=video_title&owner=9713039
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Klappen voor Bart is een cabaretprogramma over pesten. Snel, gedurfd en grappig. Bart werd zelf op 
school jarenlang getreiterd en geslagen vanwege zijn hazenlip. En nu is hij terug als professioneel 
cabaretier. In een knallende voorstelling vol zelfspot vertelt hij wat hij allemaal heeft meegemaakt. 
Over zijn angst om naar school te gaan. Over nooit opgeven ondanks alles. En over hoe trots hij is dat 
hij dit nu scholen durft te vertellen. Een steun in de rug voor alle jongeren die op dit moment worden 
gepest. Een gestrekt been voor iedereen die denkt weg te kunnen komen met pestgedrag, online en 
offline. En een dwingende oproep aan iedereen die het ziet gebeuren: wordt geen meeloper, maar 
grijp in. 
 
De voorstelling speelt al een aantal jaar op middelbare scholen. Veel scholen boeken de voorstelling 
elk jaar opnieuw, van praktijkschool tot gymnasium. Ook krijgt de voorstelling erg positieve 
recensies. De voorstelling wordt regelmatig aangepast op nieuwe ontwikkelingen in social media. Bij 
de voorstelling zit een boeiend lespakket met prikkelende video’s en opdrachten. 
 
De leerlingen uit de onderbouw KED21 + KED22 gaan in de Week tegen Pesten (26 t/m 30 
september) tijdens de dagstarten aan de slag met het lespakket van Klappen voor Bart. Op maandag 
10 oktober zal de voorstelling ‘Klappen voor Bart’ in de aula plaatsvinden.  
 
Mentale Gezondheid van Jongeren 
In dezelfde week worden lessen gegeven uit de reeks “Gelukkig in de groep”. Deze lessen zijn 
ontwikkeld door de GGD. Mentale Gezondheid van Jongeren staat vanaf vorig schooljaar op de 
agenda van onze teambijeenkomsten, op die van de ouderraad en op agenda van de leerlingenraad. 
Aangezien ook ouders/verzorgers een belangrijke rol spelen in de mentale gezondheid van jongeren 
willen we u ook betrekken bij dit onderwerp. Wij zullen u op korte termijn hierover apart benaderen.  
 
Back2School 
Op woensdag 28 september staat de Back2School gepland. Deze middag zal aansluitend aan de 
ochtendlessen van 12.15-14.15 uur plaatsvinden. Uw kind hoeft op deze middag geen lunch mee te 
nemen en zal hierover nog meer informatie ontvangen. 
 
Informatieavond ouders: Learning Portal 
Op de kennismakingsavond in juni jl. hebben we al aangekondigd dat we een speciale ouderavond 
plannen in september met als thema de Learning Portal. Deze avond is bedoeld voor de 
ouders/verzorgers van alle leerlingen die dit jaar nieuw gestart zijn op Ruivenmavo. U ontvangt nog 
een uitnodiging voor woensdagavond 28 september. 

Studie- en beroepskeuze: Onderwijsbeurs Zuid 
Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober vindt de Onderwijsbeurs Zuid plaats in Koningshof, 
Veldhoven. Onderwijsbeurs Zuid biedt volop gelegenheid voor leerlingen (en ouders/verzorgers) van 
het vmbo om zich te oriënteren op hun toekomstige opleiding-/beroepskeuze. Van een inhoudelijk 
programma met interessegebied voorlichtingen en studiekeuze-sessies, tot verschillende hallen met 
opleidingen en scholen. Verdere info en gratis inschrijven kan via www.onderwijsbeurszuid.nl. 
 
Ouderavond PTA/LOB KED20/KED19 
Op dinsdag 11 oktober organiseren wij van 19:00 tot 20:00 uur een ouderavond voor de 
ouders/verzorgers van leerlingen in KED19 en KED20 met als onderwerp LOB en PTA. De coaches 
informeren u dan over het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting en examenprogramma) en 
LOB (loopbaan oriëntatie en studie- en beroepskeuze). 
 
Vooraankondiging: VMBO info avonden KED19 
Elk jaar worden door de decanenkring Tilburg en de verschillende mbo-scholen uit de regio 
de VMBO info avonden georganiseerd. Op de VMBO info avonden geven veel mbo opleidingen een 
voorlichting over hun opleiding. Dit jaar worden de info avonden georganiseerd op maandag 17 

https://www.onderwijsbeurszuid.nl/
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oktober t/m woensdag 19 oktober. 2College Ruivenmavo wil dat alle leerlingen minimaal 1 
voorlichting volgen. Leerlingen die nog niet zeker zijn welke opleiding ze gaan volgen kunnen zich zo 
oriënteren. Leerlingen die het al wel weten kunnen naar de desbetreffende opleiding om aanvullend 
vragen te stellen en om te checken of de opleiding aan de verwachtingen voldoet. Het is de 
bedoeling dat de ouders meegaan naar de VMBO info avonden. Verder informatie over 
datum/tijd/inschrijven volgt in de loop van komende weken. 
 
 

Veilig Honk        
In de gemeente Oisterwijk, Berkel-Enschot en Udenhout zijn op verschillende locaties ‘Veilige 
Honken’ om scholieren onderweg van en naar school hulp en veiligheid te bieden wanneer zij daar 
behoefte aan hebben.  
Een Veilig Honk is een bedrijf of woning gelegen aan een route waar veel naar schoolgaande jeugd 
langskomt. Bedrijven of bewoners die meedoen aan het project zetten een Veilig Honk-bord in de 
voortuin of achter het raam. Deze locaties zijn allemaal in het bezit van een overzicht van 
telefoonnummers van de middelbare scholen, gemeenten en hulp biedende instellingen, mocht het 
nodig zijn dat deze geïnformeerd of ingeschakeld moeten worden.  
Wanneer de scholieren aanbellen bij de bewoners bieden zij hulp en veiligheid door een luisterend 
oor en een helpende hand. De Veilige Honken zijn door de gemeente Oisterwijk voorzien van een 
verbandtrommel, bandenplakset en fietspomp om de scholieren van de gewenste hulp te kunnen 
voorzien. Ook is er een screening geweest middels het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent 
Gedrag). Mochten scholieren onderweg naar school of huis zijn en zich niet veilig voelen, gevallen 
zijn of een lekke band hebben, dan zijn ze meer dan welkom op deze locaties.  
 

 

Open dagen MBO scholen 22-23 
Als bijlage delen we een overzicht met de open dagen van MBO 
scholen in de regio. De meeste opleidingen beginnen rond november 
met hun open dagen. 

 

Hoofdluis 
We zijn benaderd door ouders, omdat er hoofdluis geconstateerd is. Graag vragen wij u uw kind de 
komende tijd extra te controleren op hoofdluis. Wilt u meer informatie, kijk dan op GGD -  hoofdluis. 
 
Aanbod cursussen en webinar GGD najaar 2022 voor ouders/verzorgers.  
Voor meer informatie zie de bijlagen. 
 
 
 

https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa-gezondheid&utm_content=&gclid=EAIaIQobChMI4fmEs4yX-gIVEtZ3Ch1CQACKEAAYASAAEgJl4vD_BwE
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