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PLANNING 
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 leerjaar 1.  

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. 

 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 oktober: 

 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 (zie bijlage 1). 

 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.  

 

 

AFWEZIGHEID MEVROUW RIJS 
Vanwege ziekte is mevrouw Rijs langdurig afwezig. Tijdens haar afwezigheid zullen de lessen van haar overgenomen 

worden door mevrouw Zeidler en mevrouw Őzturk. 

Mevouw Őzturk neemt alle vierde klassen voor haar rekenening. Mevrouw Zeidler zal les geven aan leerjaar 2 en 3. 

Hierbij hebben we de keus moeten maken om het aantal lessen in leerjaar 3 terug te brengen van 4 lessen per week 

naar 3 lessen. Dit houdt in dat de leerlingen iets meer huiswerk krijgen. We zullen hierbij zorgen dat de leerlingen 

geen achterstand oplopen. De leerlingen volgen een les minder in de week en kunnen indien nodig gebruik maken van 

het VBU indien de stof te moeilijk wordt. 

Voor de mentorleerlingen van mevrouw Rijs zullen we een nieuw aanspreekprunt regelen. De ouders van de 

mentorleerlingen worden daar in de loop van komende week over geïnformeerd. 

  

  

REMEDIAL TEACHING 
In het verleden werd RT gestalte gegeven door mevrouw Stouten. Door de overstap van mevouw Stouten naar  

vestiging Gasthuisstraat gaat RT op een andere manier vorm krijgen. We zullen daarbij na de herfstvakantie modules 

gestalte geven voor met name Engels en Nederlands. Uiteraard kunnen leerlingen die moeite hebben met bepaalde 

vakken terecht in het vakbegeleidingsuur op dinsdag en donderdag. 

De leerlingen uit leerjaar 3 en 4 kunnen hun toetsen vanaf maandag aanstaande maken met de ondersteuning van 

kurzweil. Voor de leerlingen van leerjaar 1 en 2 wordt dit op korte termijn ook gerealiseerd. 

 

 

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 zullen aan diverse 

modules werken om zich op een praktische manier te oriënteren op beroep en arbeid. 

Een oriëntatie op de sector. De sectoren 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 
Op vrijdag 13 oktober gaan we met alle 1e klassen naar Gemert Fitland. Het doel is om leerlingen weer op een andere 

manier met elkaar kennis te laten maken met behulp van sportieve en creatieve activiteiten om zo de onderlinge banden 

in een klas te versterken. 

We verzamelen die dag om 08.20 uur op school waarna we om 08.30 uur vertrekken. We rijden via Bakel en De 

Mortel naar Gemert. Leerlingen uit Deurne, Asten ,Bakel en Milheeze kunnen om 08.45 uur verzamelen bij de centrale 

rotonde in Bakel alwaar ze aan kunnen sluiten bij hun eigen klas als deze passeert. Er zal een docent bij de rotonde de 

leerlingen opvangen in de morgen. Alle overige leerlingen verzamelen bij school. Met elke klas fietsen 2 docenten 

mee. 

Het programma in Gemert is ongeveer om 13.30 uur afgelopen waarna we 

proberen om uiterlijk 14.30 uur weer op school te zijn. Leerlingen die onderweg 

af kunnen draaien richting huis mogen dat zoals bijvoorbeeld bij die zelfde 

rotonde in Bakel. Bedoeling is wel dat alle leerlingen meefietsen omdat we het 

fietsen  een zinvolle gezamenlijke activiteit vinden. Mochten er bijvoorbeeld 

(medische) redenen zijn dat een leerling niet kan fietsen dan kunt u dat 

aangeven. 

Sportieve kleding, deugdelijke fiets en lunchpakket is gewenst waarbij extra 

drinken sterk aan te bevelen is. 

Tip: de zware manden die tegenwoordig voorop fietsen zitten vormen vaak een gevaar bij het fietsen in groeps-

verband. Mochten deze makkelijk te demonteren zijn dan graag! 

In de week vooraf zullen alle leerlingen nog (deze) informatie en aanvullende instructie in de klas te horen krijgen. 

We zien uit naar wederom een leuke dag. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Stevens. 

 

 

KLASSENDAG LEERJAAR 2 
Ook dit jaar gaan we voor onze klassendag met leerjaar 2 naar 

Carlton de Brug in Mierlo. Een dag met de klas, maar buiten school. 

Op een andere manier met elkaar samenwerken en plezier beleven is 

de doelstelling van die dag. Op het programma staan onder andere 

bowlen, spinning, bootcamp, conditieparcours enzovoort. 

Leerlingen die op eigen gelegenheid naar de Brug komen zorgen dat 

ze om 09.45 uur aanwezig zijn. Leerlingen die liever vanaf school in 

groepsverband fietsen of de weg niet weten zorgen dat ze uiterlijk om 

09.10 uur op school zijn. Onder begeleiding van de heer Van 

Lieshout  wordt er naar Mierlo gefietst. 

Enkele aandachtspunten: 

- Leerlingen hebben al sportkleding aan. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. 

- Zoals gezegd: uiterlijk 09.45 uur aanwezig. Leerlingen gaan nog niet naar binnen. 

- Lunchpakket meenemen. Kinderen krijgen een flesje water bij aankomst. 

- Het is niet de bedoeling eigen drankjes mee te nemen. 

- Tijdens het bowlen kunnen leerlingen een consumptie kopen. 

- Let u er als ouder op dat uw kind niet overdreven veel geld meeneemt? 

- Telefoontjes kunnen aan het begin van de dag worden ingeleverd. Gaan in bewaring. 



- Het programma duurt tot 14.00 uur. 

- Leerlingen fietsen weer op eigen gelegenheid naar huis of worden opgehaald 

We hopen op een wederom leuke en vormende dag. 

 

 

OUDERRAAD 
In de ouderraad kunnen ouders: 

- als klankbordbroep meedenken, meepraten en meewerken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, 

veilige en gezellige leeromgeving van onze kinderen. 

- hun opvattingen doorspelen naar de directie, docenten en de medezeggenschapsraad 

- door de school gebruikt worden om zaken ter toetsing bij neer te leggen 

- daadwerkelijk assistentie verlenen bij schoolactiviteiten 

Contact opnemen met de ouderraad?  Ouderraad.deltaweg@janvanbrabant.nl 

 

 

TE LAAT KOMEN 
Het is gebleken dat leerlingen af en toe te laat komen. Niet bij alle  leerlingen en ouders is er duidelijkheid over hoe 

hier op school mee wordt omgegaan. 

Wij willen u graag goed informeren over ons beleid met betrekking tot te laat komen. 

Als een leerling te laat komt dient hij/zij zich de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge te 

melden. 

Mocht de leerling het eerste of tweede uur vrij zijn dan dient hij zich 30 minuten voor aanvang van 

deze les bij de conciërge te melden. 

1x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

2x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

3x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. Plus een uur corvee. 

     Via de mail ontvangt u een brief met betrekking tot het te laat komen. 

4x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

5x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

6x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. Plus twee uur corvee. 

     Via de mail ontvangt u een brief met de mededeling dat bij 9x te laat er een gesprek met leerplicht volgt. 

7x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

8x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

9x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. Plus twee uur corvee. 

     Via de mail ontvangt u een brief waar de uitnodiging  voor een waarschuwingsgesprek bij de leerplicht- 

    ambtenaar wordt aangekondigd. 

10x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

11x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. 

12x te laat: de volgende dag voor 08.00 uur bij de conciërge melden. Plus twee uur corvee. 

     Via de mail ontvangt u een brief waarbij u wederom door leerplicht zal worden uitgenodigd. Dit gesprek  

      kan een Haltmaatregel tot gevolg hebben. 

 

Onze leerlingen komen  niet veel te laat. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om op tijd te komen en er voor te zorgen 

dat hun vervoermiddel in orde is. We streven er samen naar om er voor te zorgen dat het te laat komen binnen de 

perken blijft. Mocht er een structuur herkenbaar zijn in het te laat komen, zal er in een eerder stadium contact met u 

worden opgenomen. 

Deze regeling is afgestemd met de afdeling Leerplicht van de gemeente Helmond. 

 

 

PARENT CONTROL 
Een aantal ouders heeft gevraagd of er een software programma is om hun kinderen te controleren op het gebruik van 

websites. Bijgevoegd een link naar een dergelijk programma. 

http://parentalcontrolbar.org/ 

Uiteraard is het aan ouders/verzorgers zelf om te bepalen of zij hun kinderen wel of niet willen controleren. 

 



M5 
In de bijlage vindt u de informatie met betrekking tot onze meldknop “pesten” (zie bijlage 2). 

 

 

WEBSITE 
Momenteel is onze website under construction. We zijn namelijk bezig om een nieuwe website te bouwen en op 23 

oktober te lanceren. Het gevolg is dat de huidige website niet up- to-date is. We streven ernaar dat met ingang van 23 

oktober alles perfect in de site is verwerkt. De globale jaarplanning voor het komende jaar vindt u alvast hieronder: 

 

- Herfstvakantie: 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017 

- Studiedag:  3 november 2017 

- Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

- Studiedag:  5 februari 2018 

- Voorjaarsvakantie: 10 februari 2018 t/m 18 februari 2018 

- Pasen:  2 april 2018 

- Meivakantie:  21 april 2018 t/m 6 mei 2018 

- Personeelsdag; 1 juni 2017 

- Hemelvaart:  10 en 11 mei 2018 

- Pinksteren:  20 en 21 mei 2018 

- Zomervakantie: 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018 

 

 

SOM-APP 
De Som-app werkt nog steeds niet naar behoren. Daarvoor zijn we afhankelijk van de ontwikkelaars van Som.  

U kunt echter de gegevens etc. van uw zoon/dochter via de website bekijken. Via onze website kunt u inloggen in 

Som. Daar vindt u de informatie met betrekking tot huiswerk/cijfers/aanwezigheid. 

Helaas nog niet via de app, maar wel via de website. 

 

 

NIEUWS VAN DE DECANEN 
In het volgende overzicht staat per klas de verantwoordelijke decaan: 

 

2A dhr. Krüger  3A dhr Krüger  4A dhr. Krüger 

2B dhr. Krüger  3B dhr. Krüger  4B dhr. Krüger 

2C mevr. Elings  3C dhr. Krüger  4C dhr. Krüger 

2D mevr. Elings  3D mevr. Elings  4D dhr. Krüger 

2E mevr. Elings  3E mevr. Elings  4E mevr. Elings 

    3F mevr. Elings  4F mevr. Elings 

        4G mevr. Elings 

 

Na de herfstvakantie zullen de meeste MBO’s hun open dagen houden. Op de websites van de MBO’s staat meer 

informatie. Hieronder staan, onder voorbehoud, de data van de open dagen: 

School Datum 

ROC Ter Aa Helmond Zondag 12 november 

Helicon Helmond Zondag 26 november 

Summa College Eindhoven Zaterdag 18 november 

De Rooi Pannen Eindhoven/Tilburg Zondag 21 januari 

Sint Lucas Eindhoven/Boxtel Zondag 19 november 

Koning Willem I College ’s Hertogenbosch Zaterdag 25 november 

Gilde Opleidingen Venray Zondag 19 november 

ROC Tilburg Zondag 26 november 

 



Op 29 en 30 september aanstaande is er in het beursgebouw in Eindhoven de Onderwijsbeurs Zuid-Nederland. De 

Onderwijsbeurs is een manier om kennis te maken met de verschillende onderwijsmogelijkheden die geboden worden 

in de regio en daarbuiten. 

De Onderwijsbeurs staat volledig in het teken van het maken van een juiste opleidingskeuze. Naast informatie over 

MBO, HBO, WO en particuliere opleidingen kun je ook terecht met algemene vragen over bijvoorbeeld studie-

financiering, toelatingseisen en huisvesting. Daarnaast is er een keur aan doe-activiteiten en beroepspresentaties. Ook 

kun je één van de vele lezingen bijwonen. 

Op de website www.onderwijsbeurszuid.nl is meer informatie te vinden. 

Om gratis toegangskaarten te krijgen, ga je naar de site www.onderwijsbeurszuid.nl en klik je op het oranje blok 

“Schrijf je hier gratis in” midden op de startpagina.  

Voor de duidelijkheid: het aanmelden en bezoeken van de beurs gaat buiten onze school om, maar heeft u nog vragen, 

neem dan gerust contact op met een van de decanen. 

 

 

OPROEP VAN DE GMR 
Wegens vertrek van een ouder zijn we in de GMR op zoek naar een betrokken ouder die mee wil denken over het 

beleid van het Jan van Brabant College  

Wie kan zich kandidaat stellen?  

Iedere ouder van een leerling van het Jan van Brabant College (Deltaweg) kan zich kandidaat stellen voor de 

oudergeleding van de GMR.  

Hoe stelt u zich kandidaat? 

U kunt zich kandidaat stellen door voor 14 oktober 2017 te mailen naar de secretaris van de GMR: 

k.saber@janvanbrabant.nl. In de mail vernemen we graag uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de naam van 

uw kind(eren). Na 14 oktober zullen wij dan contact met u opnemen over de verdere procedure. Toch eerst iets meer 

willen weten? Dan kunt u uw vragen mailen naar k.saber@janvanbrabant.nl 

 

 

HUISWERK 
In het verleden hebben we afgesproken dat SOM leidend is met betrekking tot huiswerk notatie. Indien het huiswerk 

niet in SOM stond was er geen huiswerk. Daarmee kwam de verantwoordelijkheid ten aanzien van het huiswerk bij 

de docenten te liggen. Dat vinden we geen goede ontwikkeling. De verantwoording 

voor het noteren en maken van het huiswerk dient bij de leerlingen te liggen. De 

afspraak is nu dat de leerlingen in klas 2, 3 en 4 zelf een agenda dienen te hebben. Dit 

mag een papieren of een digitale agenda zijn. De leerlingen uit leerjaar 1 hebben hun 

eigen papieren planner om zaken te noteren. 

De docent noteert het huiswerk zo veel mogelijk in SOM. Mocht dat echter een keer 

om wat voor reden dan ook, niet gebeurd zijn, dan ontslaat dat de leerling niet van het 

maken van het huiswerk. De leerling dient zelf het huiswerk en de toetsmomenten goed te noteren. 

Kortom: de agenda van de leerling is leidend en dient op orde te zijn. SOM is niet meer leidend. Om ouders toch te 

laten controleren wat het huiswerk is zullen de docenten in SOM het huiswerk blijven noteren. 

 

 

HUISWERKBEGELEIDING 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, 

 

Na de herfstvakantie (week 43) starten we met onze huiswerkbegeleiding waarbij eigen docenten de begeleiding 

vormgeven. De huiswerkbegeleiding vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.35 uur - 15.35 uur in 

lokaal 1.7 en 1.8. 

Leerlingen kunnen zich inschrijven door het strookje onder aan deze pagina in te vullen en in te leveren bij de 

administratie of te mailen naar info.delta@janvanbrabant.nl. 

Als een leerling zich inschrijft, is hij verplicht de begeleiding voor een maand te volgen. Hij/zij dient op alle drie de 

dagen in de week aanwezig te zijn, behalve de leerlingen die op dinsdag in de sportklas zitten. Verlenging gaat 

stilzwijgend door, maar dan opnieuw voor een maand enz. Onderbreken na een maand kan ook. De mogelijkheid 

bestaat om dan na een maand weer in te schrijven. 

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
mailto:k.saber@janvanbrabant.nl


Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Een docent bewaakt de rust/orde en verleent hulp bij de aanpak en planning van het huiswerk. Indien mogelijk helpt 

hij/zij vakinhoudelijk of verwijst naar de vbu’s.  

Voor het huiswerkbegeleidingsuur gelden dezelfde regels als bij de reguliere lessen (denk daarbij aan: te laat komen 

of afwezig zijn zonder geldige reden of bericht). 

Afspraken omtrent het begeleidingsuur worden bij aanvang van het huiswerkbegeleidingsuur door de docent met de 

deelnemers  doorgenomen. 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De heer S. Stevens. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Leerling …………………………………………………………………..klas ……………………………………. 

 

Schrijft zich in op ……..………………….………. 2017 voor de huiswerkbegeleiding na school. 

 

 

 

 

…………………………………………………….  ………………………………………………….. 

Handtekening ouders      Handtekening leerling 

 

 

 

 


