
 

 

1 

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nr. 8 
  

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 51 
 

Start inzameling ten behoeve van de 
Voedselbank! 

Maandag t/m donderdag verkort rooster i.v.m. 
LOC-gesprekken   

Vrijdag 23 december: 
Kerstactiviteiten in alle stamgroepen van 09.30u 

tot 12.00u: 
Er zullen groepen leerlingen om 09.30u op 

school komen voor de voorbereidingen voor de 
kerstactiviteiten in de stamlokalen. De overige 

leerlingen komen om 10.00u. Om 12.00u zijn de 
lokalen weer netjes opgeruimd en daarna...... 

Kerstvakantie! 
↓ 

Week 51 (verkort rooster) 
 
 

• 08.15-08.30u Fika 

• 08.30-09.00u coaching 

• 09.00-09.30u dagstart 

• 09.30-10.30u lesblok 1 

• 10.30-10.45u pauze 

• 10.45-11.45u lesblok 2 

• 11.45-12.45u lesblok 3 

52 en week 1 
 

Kerstvakantie 

 

Week 2 
 

Geen algemene mededelingen 

Week 3 
 

Maandag t/m vrijdag  
KED20 PTA1 en KED19 PTA5 
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2College Ruivenmavo is Kunskapsskolan Partnerschool 

 

2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot heeft het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool 
gekregen. Daarmee is de school toegetreden tot de groep van Nederlandse scholen die niet alleen 
het van oorsprong Zweedse Kunskapsskolan gepersonaliseerd onderwijs aanbieden, maar ook in 
alle opzichten voldoen aan de Kunskapsskolan kwaliteitseisen. 
  
Het verwerven van het predicaat Kunskapsskolan Partnerschool is de laatste stap in een route die 
zo’n zes jaar geleden is gestart. Het doel was om onderwijs te creëren dat het beste uit leerlingen 
haalt, maar dan zonder de stress die in het reguliere onderwijs wordt ervaren. Onderwijs 
waarbinnen leerlingen intensief worden begeleid door een eigen coach en gaandeweg leren regie te 
pakken over hun eigen ontwikkeling in een balans tussen kennis en persoonlijke ontwikkeling. 
Daardoor krijgen zij (veel) meer mee dan wat door de exameneisen van ze verwacht wordt en 
worden zij beter voorbereid op hun toekomst. Bovendien is dit onderwijs geschikt voor elke leerling. 
  
Meer informatie over de Kunskapsskolan van 2College Ruivenmavo is terug te vinden op onze 
website: 2College Ruivenmavo wordt Kunskapsskolan partnerschool 
 
Personele bezetting 
De laatste weken kampen we met onderbezetting van personeel vanwege ziekte. We zetten zoveel 
als mogelijk aanwezig personeel in om de leeractiviteiten over te nemen of om waar te nemen, zodat 
het onderwijsproces voor de leerlingen door kan gaan. We kunnen echter niet alles opvullen. Dat 
betekent dat we extern aan het zoeken zijn. We zijn blij dat we voor het vak wiskunde een nieuwe 
collega hebben gevonden die na de kerstvakantie zal gaan starten. Voor Nederlands en voor 
coaching zijn we ook nog steeds op zoek. Kent u personen in uw omgeving die geïnteresseerd zijn, 
dan kunnen zij een mail sturen naar hoop.h@2college.nl.  
 
Ouderraad 
We willen vanuit de ouderraad van Ruivenmavo alle ouders op de hoogte brengen van het prettige 
en constructieve gesprek dat we onlangs hebben gehad met directeur Lian Derks en teamleider Heidi 
Hoop. Wij, als ouders van leerlingen in KED20, hebben onze zorgen uitgesproken over o.a. de zeer 
tegenvallende resultaten van de proef PTA wiskunde en verloop van de PTA week.  
We wilden graag horen wat de school in hun evaluatie heeft opgenomen en we wilden in 
gezamenlijkheid bekijken wat alle partijen kunnen doen om de resultaten van wiskunde te 
verbeteren. 
 We nemen jullie graag mee in de opbrengst van dit gesprek: 
 School gaat zorgen voor: 

• Extra inschrijfmogelijkheden voor flexuren wiskunde 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkunskapsskolan.nl%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C45fc1499d14442ba6ddc08dadd1d73af%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638065415821034772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OfX8kn3eYWTqbdZHxlPgpJS7Ic8d%2BNc6Z%2BISgyQt1AQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fons.omo.nl%2Fdo%2Fnote%3Fid%3D603104-6e6f7465&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C45fc1499d14442ba6ddc08dadd1d73af%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638065415821034772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fmW97yAINl7KZuT3maD2Va80T8Y6FKzwEAjxD1G5Id8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.2college.nl%2Fruivenmavo%2Fschool%2Fnieuws%2F2college-ruivenmavo-wordt-kunskapsskolan-partnerschool-1%2F&data=05%7C01%7Cgorkum.w%402college.nl%7C45fc1499d14442ba6ddc08dadd1d73af%7C9e9002aae50e44b8bb7a021d21198024%7C0%7C0%7C638065415821034772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ftMSnX6N6SI68KLsWTtdzHc%2BoJKy8Xjl5LynbaCVYp0%3D&reserved=0
mailto:hoop.h@2college.nl
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• Extra oefenen in de les met het maken examenvragen  
• Bredere stof toetsen ( deze toets bestond voor een groot deel uit formules)  

Tip voor alle leerlingen is dat het belangrijk is om goed huiswerk te maken voor wiskunde en 
voldoende te oefenen. 
 De rol voor ons als ouders is onze kinderen stimuleren om huiswerk te maken en /of bereikbaar zijn 
voor de kinderen als ze vragen hebben over het huiswerk.  
En signaleren als er problemen zijn en deze bespreekbaar maken. 
  
We zijn erg tevreden over de uitkomsten van ons gesprek. 
  
Mocht u zelf een keer iets bespreekbaar willen maken met de schoolleiding wat meerdere leerlingen 
aangaat, schroom niet om contact met ons op te nemen.   
  
NB: we zijn nog op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor de ouderraad, met name uit KED 21 en 
22. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar ouderraad.ruiven@2college.nl. 
Voor meer informatie over de ouderrraad zie: 
https://www.2college.nl/ruivenmavo/ouders/wilt-u-meepraten/ 
 
Evaluatie van formatieve PTA-week KED20 
In november hebben de leerlingen van KED20 een proef PTA-week gehad.  
Doelen van deze week zijn: 
-de leerlingen laten ervaren hoe het is om grote hoeveelheden stof voor te bereiden 
-leerstrategieën in te zetten 
-kennis te laten maken met de wijze van examinering 
Niet alleen de leerlingen hebben hierop gereflecteerd maar ook coaches en vakgroepen. Dat 
betekent dat we onze coaching en didactiek evalueren en daar waar nodig bijstellen. 
 
Kluisjescontrole 
Vandaag heeft er een preventieve kluisjescontrole plaatsgevonden. Hierbij zijn alle kluisjes 
gecontroleerd. Meer informatie over de kluisjescontrole is gedeeld via een apart schrijven vanuit 
Magister. Mocht u deze brief niet in uw e-mailbox ontvangen hebben, wilt u dan de spam-box 
controleren. Mocht u de brief niet ontvangen hebben, wilt u dit dan melden bij onze administratie 
via het e-mail ruivenmavo@2college.nl. 
 
Reminder 360 graden feedback coaching 
Bij deze doen we nog graag een oproep aan ouders (en leerlingen) om de enquête voor coaching nog 
in te vullen. Dit kunt u tot 23 december invullen.  
 
M&N (Mens&Natuur) 
Bij mens en natuur hebben de leerlingen van KED22 onderzoek gedaan naar afval van de aula. Ze 
hebben gekeken naar de hoeveelheden en de soorten afval die in de afvalbakken zijn beland. In twee 
dagen tijd is ruim tien kilo afval bekeken, verdeeld en gewogen. Hieronder is het resultaat te zien. 
GFT afval, en dan met name de boterhammen en de korstjes, komt het meest voor. 
 

mailto:naar ouderraad.ruiven@2college.nl
https://www.2college.nl/ruivenmavo/ouders/wilt-u-meepraten/
mailto:ruivenmavo@2college.nl
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