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Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 6 
  

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 47 
Verkort rooster: maandag t/m donderdag 

Woensdag 23 november 
KED19 08.30u Herkansing 

 
Dagindeling verkort rooster  

Start  Eind  Activiteit  

8.30  9.00  Coaching  

9.00  9.30  Dagstart  

9.30  10.30  Blok 1  

10.30  10.45  Pauze  

10.45  11.45  Blok 2  

11.45  12.45  Blok 3  

Geen Flex en Flextra    

 
Catering 
Vanwege het verkorte rooster, is de catering op maandag t/m 
donderdag alleen in de ochtendpauze open. 
Vrijdag 25 november is de catering wel weer in alle pauzes 
geopend. 

Week 48 
 

Donderdag 1 december 
KED21/KED20 en KED19  
LOB: Qompas afgerond 

Week 49 
Geen algemene mededelingen 

Week 50 
Geen algemene mededelingen 

 
ZIEKMELDEN LEERLINGEN 
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven via 
het telefoonnummer 088-0232805. 
Als uw kind na het weekend nog niet voldoende hersteld is, dan vragen wij u vanaf heden om uw kind 
opnieuw ziek te melden. Dit is om het ziekteverzuim en de administratie die hiermee gemoeid is 
beter in kaart te brengen. 
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LOC GESPREKKEN 
Aan het begin van het schooljaar hebben de eerste LOC gesprekken plaatsgevonden. In deze 
gesprekken worden de (periode)doelen vastgesteld door de leerling, ouders en coach. Het is tijd om 
te evalueren en eventueel de doelen bij te stellen. De coaches starten daarom met het inplannen van 
de LOC gesprekken in de maanden november en december. 
 
 

Samenwerking met kringloop Tilburg  
Voor het vak dienstverlening en product (D&P) in leerjaar 3, KED20, hebben we als pilotschool voor 
de nieuwe leerweg opdrachten die te maken hebben met de Global Goals. 

 
De opdracht waaraan de leerlingen de komende weken gaan werken gaat over Fast fashion.   
Een onderdeel van de opdracht is dat ze bij Kringloop Tilburg (Ceramstraat) een kledingstuk, tas, riem 
of schoenen mogen halen die net niet goed genoeg zijn voor de verkoop. Dit product gaan ze een 
upgrade geven zodat het vervolgens wel verkoopbaar is en dus niet weggegooid wordt. Op dinsdag 
22 en 29 november gaan de leerlingen tijdens schooltijd zelfstandig in groepjes naar de kringloop om 
hun producten te halen. Uiterlijk de week voor de kerstvakantie brengen ze de producten ook 
zelfstandig weer terug. 
 
 

GOEDE DOELENDAG  
De laatste dag voor de kerstvakantie is traditiegetrouw onze Goede Doelendag. Ruivenmavo steunt 
de Voedselbank en we vragen aan de leerlingen en ouders/verzorgers om voedselproducten te 
doneren. Wanneer we hiermee van start gaan en hoe we dit gaan organiseren, leest u in de volgende 
nieuwsbrief.  
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OPROEP 
Gezocht: oude naaimachines of stoffen!  
In het kader van duurzaamheid en recycling zijn wij op zoek naar bruikbare naaimachines en leuke 
stoffen of fournituren voor de persoonlijk talent-uren (PT) in de onderbouw “Werken met textiel”. 
Mocht u nog een naaimachine hebben staan die u niet meer gebruikt en wilt u deze schenken aan de 
school dan zijn we daar erg blij mee. Leuke stoffen of materialen die we ook kunnen gebruiken zijn 
zeer welkom.   

 
 
 
ENERGIEVERBRUIK 
De stijgende energiekosten die op ons allen afgekomen zijn en de bestaande maatregelen omtrent 
ventilatie, is aanleiding geweest om als schoolleiding in gesprek te gaan met de ouderraad en 
leerlingenraad. Wij hebben hen om feedback gevraagd op onderstaande punten en daar waar nodig 
wijzigingen aangebracht en/of aanvullingen.  
 
Gezamenlijk zijn we tot de volgende afspraken gekomen voor de periode van november t/m maart: 
• Kleed je op de buitentemperatuur. 
• Het dragen van jassen wordt in de klas niet toegestaan. 
• Neem een extra trui/vest mee naar school.  
• Alleen tijdens de pauzes zullen de ramen opengezet worden om het lokaal te verfrissen. 
• Tijdens de lessen staan de ramen zo min mogelijk open, maar indien nodig alleen het voorste 

raam bij de docent. Voorkeur gaat uit naar de deur naar de gang open te zetten. In de lokalen 
006 t/m 012 zullen de nooddeuren dicht blijven. Deze regel geldt alleen bij een 
buitentemperatuur onder de 18 graden. 

• De temperatuur in de lokalen zal tussen de 18-21 graden zijn. Hiervoor zijn ondertussen 
thermometers aangekocht, die, zodra er gevalideerde CO2 meters beschikbaar zijn, vervangen 
zullen worden door CO2 meters. 

 
 



 
4 

 

Ruivenmavo doet in samenwerking met de gemeente Tilburg en de GGD mee aan het project YOUNG 
MINDS MATTERS waarbij de mentale gezondheid van de jongeren centraal staat. De reden van dit 
project is de groei van mentale klachten bij jongeren na de coronacrisis.  
Op 1 november jl. is er een thema avond hierover geweest, wellicht bent u daarbij aanwezig 
geweest. De presentatie en informatie is per mail gestuurd naar de bezoekers van deze thema-avond 
en zal ook op onze website worden geplaatst onder de knop Ouders- Informatie ouderavonden. 
Afgelopen week hebben de leerlingen uitleg gekregen over dit project. Voor dit project is er een 
lesbrief gemaakt door de GGD en Innovatienetwerk Jeugd genaamd ‘JE BREIN DE BAAS?!’. Met de 
leerlingen op Ruivenmavo gaat er de komende maanden gewerkt worden aan twee onderdelen uit 
deze lesbrief: Stress onder controle en Gelukkig in de groep. 
Bij de kick-off van dit project is met de leerlingen besproken dat het altijd mogelijk is om op school in 
gesprek te gaan op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. Dit kan met hun coach of met een 
vertrouwenspersoon. Mw. Bernice Beerens, mw. Liesbeth van Damme of dhr. Pim Geurts.   
Als er vanuit u behoefte is om iets te delen aangaande de mentale gezondheid van uw zoon of 
dochter kunt u zich wenden tot hun coach of contact opnemen met mw. Petra Holsheimer 
(holsheimer.p@2college.nl), ondersteuningsconsulent. 

 

 

 
ENQUÊTE COACHING 
 
We hebben jullie nodig!  
 
Feedback is voor onze leerlingen onmisbaar, en dat geldt natuurlijk voor ons ook. Daarom willen wij 
regelmatig checken hoe het coachen gaat. Even kijken hoe wij er voor staan en hoe wij coaching en 
alles erom heen nog beter kunnen maken. Dat noemen wij werken aan kwaliteit.  
 
Op 12 december krijgen alle ouders via magister een e-mail met daarin een Form met een aantal 
vragen die door onze coaches zorgvuldig geformuleerd worden. Ook leerlingen krijgen in de dagstart 
de tijd om feedback aan de coach te geven in de vorm van een vragenlijst. Met deze feedback gaan 
we vervolgens onze doelen (bij) stellen voor het komende jaar.  
 
Nu alvast bedankt voor jullie medewerking. Jullie feedback is voor ons van onmisbare waarde! 
  

mailto:holsheimer.p@2college.nl
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Partnerschool Kunskapsskolan Nederland 
In 2017 maakte 2College Ruivenmavo de keuze om gepersonaliseerd leren in te voeren. We hebben 
ons destijds aangesloten bij Kunskapsskolan Nederland, een organisatie die volgens het Zweedse 
model scholen in Nederland ondersteunt om de transitie naar dit onderwijsconcept door te voeren. 
We hebben vele trainingen gevolgd, congressen bijgewoond en reizen gemaakt naar Zweden om ons 
te laten inspireren en scholen.  

Twee jaar geleden hebben we de intentie uitgesproken om partnerschool van Kunskapsskolan 
Nederland te worden. Dit was een uitdagende ambitie, omdat je als partnerschool moet bewijzen dat 
je voldoende kwaliteit hebt en voldoende ontwikkeling richting gepersonaliseerd leren hebt 
doorgemaakt. Om daar goed aan te werken, maken we gebruik van negen kwaliteitsgebieden waarin 
de ambities en doelen van Kunskapsskolan Nederland (en Zweden) staan beschreven.  In het najaar 
van 2021 hebben we de eerste audits gehad. Hieruit kwamen enkele ontwikkelpunten naar voren 
waar we de afgelopen maanden erg hard aan hebben gewerkt. In oktober volgde een summatieve 
audit waarin collega’s uit Zweden en collega’s van Kunskapsskolan Nederland ons onderwijs en onze 
vooruitgang onder de loep hebben genomen. Met trots kan ik mededelen dat we zijn toegetreden 
tot de selecte groep van partnerscholen en daarmee tot de Kunskapsskolan community. 
(https://kunskapsskolancommunity.nl/) Op dit moment staan nog maar vier Nederlandse 
partnerscholen hierbij vermeld, binnenkort prijkt ook onze naam, 2College Ruivenmavo, op deze 
website. 

Op woensdag 7 december vindt de formele ondertekening plaats van het contract. Dan wordt ook 
het partnerschoolbordje overhandigd. We maken hier een feestelijk moment van met leerlingenraad, 
ouderraad en personeel.  

Wat brengt het ons? Door deel uit te maken van de Kunskapsskolan community, kunnen we blijvend 
werken aan de kwaliteit van ons gepersonaliseerd onderwijs. De partnerscholen ondersteunen elkaar 
en geven elkaar feedback op hun kwaliteitsplannen en resultaten. Daarnaast hebben we een 
‘buddyschool’ in Zweden toegewezen gekregen die ons ook ondersteuning geeft en waarmee we 
(fysiek) kunnen uitwisselen. Kortom, het partnerschoolschap houdt ons scherp!  

Lian Derks 
Vestigingsdirecteur 2College Ruivenmavo 

 

 

 

https://kunskapsskolancommunity.nl/
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