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Voorwoord  
Soms lijkt het wel of we van vakantie naar 
vakantie leven in het onderwijs. Over twee 
weken begint de voorjaarsvakantie al 
(hoewel er van voorjaar nog niet echt te 
spreken valt). De vakantiespreiding zorgt 
ervoor dat we deze keer een kort 
schooljaar hebben; de zomervakantie 
begint al op 9 juli. Dat betekent dat we nu 
al ongeveer op de helft van het schooljaar 
zijn. En vanaf dit punt gaat het heel snel.  
 
Voor je het weet zitten de vierdeklassers 
midden in hun examens en maken de 
brugklassers zich op voor hun tweede jaar 
op onze school en zijn ze niet meer de 
jongsten! 
 
Voor ons is deze periode die van de 
werving. Met de negen 
voorlichtingsmarkten, de Open Dag en de 
Jorisavond is het een drukke, maar heel 
gezellige tijd. De eerste tekenen zijn goed: 
veel ouders en leerlingen weten de weg 
naar onze kraam en presentatie te vinden 
tijdens de voorlichtingsmarkt. Onze 
plannen voor de 6-jarige havo en de 
nieuwbouw spreken aan, maar het meest 
belangrijkste van onze school is de 
kleinschaligheid. Daarin zijn we uniek en 
zorgen we er samen voor dat we een 
prettige, gezellige school zijn en blijven.  
 
Ik wens u alvast een heerlijke 
voorjaarsvakantie.  
 
Ellen van der Zanden 
 

 

 
 
 
 
 
 
Rectificatie  
In de vorige Jorakel stond een fout: de 
presentaties van de profielwerkstukken 
vonden niet plaats op dinsdag 16 januari. 
Op die dag is een start gemaakt met het 
werken aan het profielwerkstuk. Zodra de 
datum van de presentaties bekend is, 
hoort u deze.   
 
 
Jorisavond  
Vorig schooljaar hebben we voor het eerst 
de Jorisavond georganiseerd: een avond 
waarop leerlingen van groep 8 middels een 
spannende speurtocht kennis kunnen 
maken met onze school. Voor hun ouders 
en voor alle ouders van onze leerlingen 
organiseren we die avond een thema-
avond. Social media-expert Katja Verhagen 
Schuijffel van mediafulness gaat in gesprek 
over de invloed van nieuwe media op 
jongeren. Denk hierbij aan online gedrag, 
gaming, sexting. Het belooft een bijzonder 
interessante avond te worden. U bent van 
harte uitgenodigd! De avond vindt plaats 
op dinsdag 27 februari en duurt van 19.00 
tot 20.30 uur. Voor meer informatie over 
de Jorisavond, kijk op de website.   
U kunt zich via de nieuwe website opgeven 
voor de Jorisavond. Klik op de oranje knop 
aanmelden.  

 
Nieuwe website! 
Hij is online: onze nieuwe website! 
Dezelfde bron van informatie, maar dan in 
een fris, modern jasje.  

http://www.jorismavo.nl/
https://www.jorismavo.nl/aanmelden/aanmelden-jorisavond-27-februari
http://www.jorismavo.nl/


 
 
Naar de havo? Open Dag! 
Volgens een eerste peiling in onze derde 
klassen zijn er best veel leerlingen die 
aangeven na het behalen van het vmbo-t 
diploma door te willen stromen naar 4 
havo. Dat is goed nieuws! We geven hier 
graag het advies om op zaterdag 24 
februari, als alle scholen in Nijmegen hun 
Open Dag hebben, te gaan kijken op de 
havo’s van de Scholengroep Rijk van 
Nijmegen. Waarom? Omdat leerlingen van 
de Jorismavo die door willen stromen naar 
4 havo verzekerd zijn van een plek op één 
van de studiehuizen van de Scholengroep. 
Dit zijn de Nijmeegse Scholengemeenschap 
Groenewoud (NSG), het Canisius College en 
het Kandinsky College. Op deze scholen is 
een speciaal lokaal ingericht waar 
leerlingen en ouders informatie over de 
doorstroom van vmbo-t (met diploma) 
naar 4 havo kunnen krijgen.     
 

 
Leerlingenraad  
Vorig schooljaar hebben we een 
leerlingenraad opgericht. We zijn gestart 
met een klein groepje leerlingen die graag 
meedachten over allerlei onderwerpen die 
met de school te maken hebben. De eerste 
activiteit van de leerlingenraad was het 
organiseren van een schoolfeest. Inmiddels 
is de leerlingenraad uitgegroeid tot een 
groep van zo’n 15 leerlingen die meedenkt 
over onderwerpen als de nieuwbouw, het 
leerlingenstatuut, de PR en natuurlijk het 
schoolfeest. Vanaf volgende maand zal er 
in ieder Jorakel een stukje van één van de 
leerlingen van de leerlingenraad staan. 
Vragen of opmerkingen? 
leerlingenraad@jorismavo.nl  
 

 

 
 
 

Schaatsmiddag 
Op woensdagmiddag 28 februari gaan we 
schaatsen. De eerste drie lesuren worden 
gegeven volgens het rooster. Vervolgens 
vertrekken de leerlingen van klas 1 en 2 
met de bus naar Triavium, leerlingen van 
klas 3 en 4 gaan zelfstandig. Voor 
leerlingen die geen schaatsen tot hun 
beschikking hebben, huren we ze bij de 
schaatsbaan. We schaatsen van 12 tot 14 
uur.  
 
 

Cito klas 2 
Op 22 en 23 februari worden de cito-
toetsen bij klas 2 afgenomen. Ouders 
worden volgende week middels een brief 
hierover nader geïnformeerd.  
 

 
Inspectiebezoek 
Op donderdag 18 januari bracht de 
onderwijsinspectie een bezoek aan onze 
school. Twee inspecteurs hebben die dag 
lessen bezocht en gesproken met 
leerlingen, medewerkers, ouders en de 
schoolleiding. Het rapport laat nog even op 
zich wachten maar tijdens het gesprek aan 
het einde van de dag kregen we een korte 
terugkoppeling. ‘Het was een prettig 
bezoek. De sfeer in de school is fijn, 
gemoedelijk en relaxed, mensen hebben 
duidelijk kennis van zaken.’ 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten 
genoemd, maar we mogen trots zijn op 
deze woorden!  
 
 

  

mailto:leerlingenraad@jorismavo.nl


Gezonde school 
De Jorismavo vind het thema gezondheid 
belangrijk. Om de gezondheid te 
bevorderen ondernemen we in 
samenwerking met de GGD en Gemeente 
Nijmegen verschillende initiatieven. Eén 
daarvan is dat er binnen de Jorismavo een 
buurtsportcoach actief is. Deze heeft als 
taak dat hij de niet-sportende leerlingen 
aanspreekt en probeert te motiveren voor 
sport. Daarnaast verzorgt hij extra 
sportmomenten voor de leerlingen in de 
pauze en na schooltijd. Het court dat bij de 
school ligt wordt hier veelal voor ingezet.  
Via de gemeente doet de Jorismavo ook 
mee aan verschillende stedelijke 
sportevenementen. Het komende 
evenement waarvoor leerlingen zich op 
kunnen geven is de Stevensloop. 5 
kilometer hardlopen kriskras door 
Nijmegen. De leerlingen die hieraan mee 
willen doen kunnen zich aanmelden bij de 
buurtsportcoach op school, voor 6 februari. 
De loop wordt gehouden op zondag 18 
maart. Vooraf zullen vanuit de school 
verschillende trainingen worden 
aangeboden om de leerlingen voor te 
bereiden op de loop.  
Naast alle projecten die de school doet om 
leerlingen meer te laten bewegen wordt er 
ook ingezet op gezonde voeding. In 
samenwerking met de gemeente, het 
voedingscentrum en de GGD heeft de 
Jorismavo o.a. het aanbod van de 
schoolkantine onder de loep genomen. 
Door verschillende gezondere producten 
aan het aanbod toe te voegen in plaats van 
ongezonde producten komt de Jorismavo 
inmiddels in aanmerking voor de Zilveren 
Kantineschaal. Dit houdt in dat er bij de 
kantine van de Jorismavo in alle voedsel 
categorieën minstens een gezonde keuze 
in het aanbod zit.  
Als laatste regelt de Jorismavo voor alle 
eerstejaars leerlingen ook schoolfruit. 
Eenmaal per week krijgen de leerlingen 

een stuk groente of fruit in de les dat zij 
mogen proeven. Tegelijkertijd krijgen zij 
dan voorlichting waar het stuk groente of 
fruit vandaan komt en waarom het eten 
ervan gezond is.  
Al met al is de Jorismavo dus erg begaan 
met de gezondheid van de leerlingen en 
zijn we constant bezig deze via 
verschillende initiatieven te bevorderen en 
te behouden. Mocht je vragen hebben 
voor de buurtsportcoach of over het 
kantineaanbod dan kun je contact 
opnemen met de buurtsportcoach via 
k.seuren@jorismavo.nl. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda 
- 29 jan start periode 3 
- 31 jan inhaaluur SE 2 en pww 
- 5 feb ouderwerkgroep 
- 12-16 feb voorjaarsvakantie 
- 20 feb bezoek Werkenrode 3C 
- 22-23 feb cito klas 2 
- 24 feb Open Dag 
- 27 feb Jorisavond   
- 28 feb schaatsmiddag 

 
 
 
Volgend Jorakel vrijdag 2 maart 
 
 

 



 


