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UITGAVES SCHOOLJAAR 2017-2018 
Uitgave 1: Dinsdag 29 augustus 2017 

Uitgave 2: Donderdag 28 september 2017 

Uitgave 3: Donderdag 26 oktober 2017 

Uitgave 4: Donderdag 16 november 2017 

Uitgave 5: Donderdag 14 december 2017 

Uitgave 6: Donderdag 11 januari 2018 

Uitgave 7: Donderdag 2 februari 2018 

Uitgave 8: Donderdag 8 maart 2018 

Uitgave 9: Donderdag 5 april 2018 

Uitgave 10: Donderdag 17 mei 2018 

Uitgave 11: Donderdag 14 juni 2018 

Uitgave 12: Vrijdag 6 juli 2018 

 

 

PLANNING 
Dinsdag 5 september: 

 Studiemiddag docenten, lessen van 40 minuten. 

Dinsdag 12 september: 

 19.30 uur: Informatieavond leerjaar 1. 

Dinsdag 19 september: 

 19.30 uur: Informatieavond leerjaar 2. 

Woensdag 20 september: 

 Schoolfotograaf op school, alle leerlingen en klassen worden gefotografeerd. 

Dinsdag 26 september: 

 19.30 uur: Informatieavond leerjaar 3. 

Donderdag 28 september: 

 MR-vergadering. 

Vrijdag 29 september: 

 Buitensportdag leerjaar 4 met LO2 in het pakket. 

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september: 

 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland. 

Maandag 2 oktober:  

 Eerste ouderraadsvergadering. 

Dinsdag 3 oktober: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4, lessen van 40 minuten. 

 19.30 uur: Informatieavond leerjaar 4. 

Woensdag 4 oktober: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4, lessen van 40 minuten. 

Donderdag 5 oktober: 

 Schoolfotograaf, 2e ronde voor alle afwezigen van 28 september. 

 Maatschappelijke stage markt leerjaar 3. 



Maandag 9 oktober: 

 Start toetsweek leerjaar 4. 

 Bezoek prehistorisch dorp Eindhoven door 1A, 1B en 1C. 

Dinsdag 10 oktober: 

 Praktische sector oriёntatie (PSO) leerjaar 2. 

Woensdag 11 oktober: 

 PSO leerjaar 2. 

 Vertrek schoolwerkdagen leerjaar 3. 

Donderdag 12 oktober: 

 PSO leerjaar 2. 

 Vertrek schoolwerkdagen leerjaar 3. 

Vrijdag 13 oktober: 

 Klassendag leerjaar 1 en 2. 

 Terugkomst schoolwerkdagen leerjaar 3. 

 Einde toetsweek leerjaar 4. 

Maandag 16 oktober: 

 Start herfstvakantie. 

Maandag 23 oktober: 

 Leerlingen huiswerkvrij.  

Woensdag 27 november: 

 Vanaf 14.30 uur centraal inhaalmoment leerjaar 4. 

Woensdag 1 november: 

 Excursie Rotterdam voor leerlingen leerjaar 3 met ak en/of gs in het pakket. 

Vrijdag 3 november: 

 Studiedag gehele personeel (leerlingen zijn hele dag vrij). 

Maandag 6 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 7 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2, lessen van 40 minuten. 

Woensdag 8 november: 

 Vanaf 19.30 uur: Meet and Greet voor ouders van leerjaar 1 

(nadere informatie volgt). 

 Afname herkansing leerjaar 1 t/m 4 van periode 1. 

Donderdag 9 november: 

 19.30 – 23.00 uur: onderbouwfeest (leerjaar 1 en 2). 

 Afname herkansing leerjaar 1 t/m 4 van periode 1. 

Vrijdag 10 november: 

 Leerjaar 1 en 2 eerste uur vrij en huiswerkvrij.  

 

 

 

SCHOOLJAAR 2017-2018 
Het schooljaar staat op het punt van beginnen. De kinderen en wellicht u als ouder raakt waarschijnlijk al vrij snel 

weer gewend aan het schoolse ritme. We hopen zoals andere jaren op een mooi, gezellig en leerrijk jaar. Waarin we 

een relatief kleine groep leerlingen in leerjaar 1 (84 leerlingen) hebben mogen verwelkomen en er gaan 192 leerlin-

gen voor een geslaagd examen. Met z’n allen (ouders, leerlingen en school)  zullen we er alles aan doen om er een 

goed schooljaar van te maken. 

 

 

NIEUWSBRIEF 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt elke 3 à 4 weken en bevat relevante 

informatie voor de eerste volgende maanden. Zie hiervoor de uitgave data. Op deze verschijningsmomenten zal via 

een e-mail de nieuwsbrief digitaal verzonden worden. Indien u geen mail ontvangen hebt kunt u dat kenbaar maken 

op info.delta@janvanbrabant.nl. De administratie zal dan alsnog een nieuwsbrief verzenden. 

 

mailto:info.delta@janvanbrabant.nl


PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING 
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2017-2018)  zullen we op advies van de overheid geen medicijnen meer op 

school verstrekken. Ook paracetamol is op school niet meer verkrijgbaar. Indien een leerling toch een paracetamol 

zou willen gebruiken dient hij/zij dat van thuis mee te brengen. 

Zie ook de bijlage voor het protocol “medicijnverstrekking” wat door de GMR is geaccordeerd. Verzoek aan 

ouders/verzorgers, waarvan de leerlingen bepaalde medicijnen gebruiken om de laatste twee bladzijdes van het 

protocol in te vullen, uit te printen en ondertekend op school bij de administratie in te leveren. Op voorhand dank. 

 

 

HERKANSINGEN (AANPASSING) 
In het verleden kregen leerlingen een aantal herkansingsbriefjes om herkansingen van een B-toets te maken. We 

hebben dat voor het komende jaar anders georganiseerd. Een leerling krijgt per periode van 9 weken twee herkan-

singsmogelijkheden. Deze herkansingen worden op vaste momenten in het jaar gehouden (zie de data van de her-

kansingsmomenten hieronder). 

De leerling geeft zelf bij de docent aan welke toets hij/zij wil herkansen en maakt daar met de docent een afspraak 

voor. Voorafgaand aan het maken van de herkansing dient het VBU (vakbegeleidingsuur) bezocht te worden. 

De herkansingsmomenten zijn: 

1) 8 en 9 november 2017 tijdens les 8 en 9 (voor leerjaar 1 t/m 4). 

2) 31 januari en 1 februari 2018 tijdens les 8 en 9 (voor leerjaar 1 t/m 4). 

3) 11 en 12 april 2017 tijdens les 8 en 9 (voor leerjaar 1 t/m 3) en op 23 maart 2018 les 7 en 8 (voor leerjaar 4). 

4) 20 en 21 juni 2017 tijdens les 8 en 9 (voor leerjaar 1 t/m 3). 

 

 

VBU 
Afgelopen schooljaar is geëxperimenteerd met een andere invulling van het vakbegeleidingsuur (vbu). Dit is geen 

succes gebleken. Voor het schooljaar 2017-2018 is de “oude” systematiek in ere hersteld. Dat wil zeggen dat het vbu 

voor alle leerlingen tijdens dinsdag en donderdag lesuur 1 plaats vindt. Leerlingen kunnen op vrijwillige basis naar 

het vakbegeleidingsuur komen om extra ondersteuning van de docent te krijgen. Leerlingen kunnen tijdens een vbu 

meerdere docenten bezoeken.  

Een docent kan op basis van de resultaten een leerling verplichten om naar het vbu te komen. Aangezien het vbu 

lestijd is zijn de leerlingen verplicht om naar het vbu te komen als de docent hem of haar daarvoor heeft uitgenodigd 

 

 

BEREIKBAARHEID LEERLINGEN 
Omdat we leerlingen in het digitale tijdperk sneller willen kunnen bereiken hebben we hen om hun mobiele nummer 

gevraagd. Leerlingen die geen mobiel nummer hebben zullen we via de ouders benaderen. Met name voor het 

verzenden van boodschappen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken zullen we het mobiele nummer 

inzetten. Bijvoorbeeld om leerlingen op de hoogte te brengen via een sms van het uitvallen van het eerste uur.  

 

 

SCHOOLWERKDAGEN 
Op 11, 12, en 13 oktober gaat leerjaar 3 op kamp, we noemen dit de schoolwerkdagen. De leerlingen zullen drie 

dagen op een grote kampeerboerderij in Lierop verblijven. Nadere informatie volgt via een brief aan de ouders 

/verzorgers van leerjaar 3. 

 

 

 



PSO LEERJAAR 2 
Leerjaar 2 heeft op 10, 11 en 12 oktober PSO, 

praktische sector oriëntatie. De leerlingen van 

leerjaar 2 hebben die dagen geen les, maar zul-

len aan diverse modules werken om zich op 

een praktische manier te oriënteren op beroep 

en arbeid. Een oriëntatie op de sector. De sec-

toren zijn: Techniek, Zorg en welzijn, Groen 

(landbouw) en Economie. De heer  Krüger zal 

als decaan deze dagen organiseren en zowel ouders als leerlingen op een later tijdstip definitief informeren. 

 

 

KLASSENDAG LEERJAAR 1 EN 2 
De dag voordat de herfstvakantie begint hebben we voor leerjaar 1 en 2 een traditionele afsluiting. De klassendag. 

Op deze dag gaan de leerlingen samen met de klas een activiteit doen. Welke activiteiten en waar deze plaatsvinden 

zal in een volgende nieuwsbrief verteld worden. 

 

 

SOCIAL MEDIA 
We hebben twee social media accountants als Jan van Brabant College, Deltaweg. 

Een facebook en een twitter account. 

De adressen zijn:  

Facebook: facebook.com/jvbdeltaweg 

Twitter: @jvbdeltaweg 

Dit alles is via onze website te bekijken; www.janvanbrabant.nl 

 

 

 

 

 

http://www.janvanbrabant.nl/

