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PLANNING 
Dinsdag 21 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Woensdag 22 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Donderdag 23 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Vrijdag 24 augustus: 

 Leerjaar 1, afname 0-meting Ne, En en rv tijdens les 2 t/m 5. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Dinsdag 4 september: 

 Informatieavond leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 11 september: 

 Informatieavond leerjaar 3. 

Dinsdag 18 september 

  Informatieavond leerjaar 4. 

Woensdag 19 september: 

 Schoolfotograaf voor klassenfoto’s en portretfoto’s. 

Vrijdag 21 en zaterdag 22 september: 

 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Eindhoven. 

Maandag 24 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4, 8 lessen van 40 minuten. 

Dinsdag 25 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4, normaal lesrooster. 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Woensdag 26 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4, 8 lessen van 40 minuten. 

Dinsdag 2 oktober: 

 Informatie-avond voor ouders van leerlingen die het award programma gaan volgen. 

Maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 oktober: 

 Toetsweek leerjaar 4 

Maandag 8 oktober: 

Vakoverstijgend project leerjaar 1, er zijn geen lessen voor leerjaar 1, nadere informatie volgt. 

Dinsdag 9 oktober tot en met donderdag 11 oktober: 

 Praktische Sector oriëntatie (PSO) leerjaar  2. 

Woensdag 10 oktober: 

 Bezoek Prehistorisch dorp door leerjaar 1. 

Woensdag 10 oktober tot en met vrijdag 12 oktober: 

 Schoolwerkdagen voor leerjaar 3 in Lierop. 

Vrijdag 12 oktober: 

 Klassendag voor leerjaar 1 en 2.  

Maandag 15 oktober tot en met vrijdag 19 oktober: 

 Herfstvakantie. 

Maandag 22 oktober: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Dinsdag 23 oktober: 

 Studiedag voor gehele personeel, de leerlingen zijn de gehele dag vrij. 

 

 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

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 (57 leerlingen) hebben mogen verwelkomen. En er gaan ca. 160 

leerlingen 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 

deltaweg@janvanbrabant.nl. De administratie zal dan alsnog een nieuwsbrief verzenden. 

 

 

 

LESUITVAL EERSTE WEEK 

Door de afwezigheid van een aantal collega’s in de eerste week in verband met het schoolkamp voor leerjaar 1 en in 

verband met persoonlijke omstandigheden zullen er lessen uitvallen. Doordat we les 1, 7 en 8 al laten uitvallen om de 

mentorgesprekjes te voeren houdt het in dat met name leerlingen in leerjaar 3 en 4 de  kans hebben op den paar korte 

dagen op school. De leerlingen hebben voor die eerste week het rooster ontvangen. 

 

 

PERSONEEL 

Mevrouw Lommen is in de vakantie bevallen van een zoon. Moeder en kind maken het goed. Mevrouw Lommen heeft 

elders een baan geaccepteerd. Haar lessen worden overgenomen door de heer Flieger en haar mentoraat wordt 

definitief overgenomen door mevrouw Adriaans. 

mailto:deltaweg@janvanbrabant.nl


Mevrouw Van de Ven is zo ver hersteld dat zij aan een vierde klas Engels gaat geven. Haar overige lessen worden 

vervangen door de heer Mobach en mevrouw Adriaans. Het mentoraat zal worden waargenomen. We zullen de 

mentorleerlingen en hun ouders op korte termijn informeren wie het structurele aanspreekpunt wordt. 

Mevrouw Rijs is helaas nog niet in staat om werkzaamheden te verrichten. 

Mevrouw Elings en meneer Graafmans hebben hun taken weer opgepakt. 

 

 

 

PRIVACY WETGEVING 

In mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving doorgevoerd. Uiteraard houden wij ons als school hier ook aan. De 

leerlingen krijgen binnenkort een toestemmingsformulier mee naar huis. Verzoek om te zijner tijd het toestemmings-

gedeelte van het formulier in te vullen en aan school te retourneren bij de administratie 

 

 

 

INFORMATIE-AVOND LEERJAAR 1 EN 2 

Op 4 september vindt de informatie-avond voor leerjaar 1 en 2 plaats. 

Leerjaar 1 wordt ontvangen in de aula door de schoolleiding en de mentoren. Leerjaar 2 wordt ontvangen door de 

mentoren in een klaslokaal. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijlage met daarin de uitnodigingen. 

 

 

 

SCHOOLWERKDAGEN 

Op 10, 11, en 12 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 9, 10 en 11 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. 

 

 

 

AFNAME 0-METING LEERJAAR 1 

De leerlingen van leerjaar 1 hebben de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gemaakt. Net zoals 

dat in het basisonderwijs gebruikelijk is, hanteren wij als voortgezet onderwijs een leerlingvolgsysteem. 

Op vrijdag 24 augustus aanstaande zullen wij een 0-meting afnemen bij alle eerstejaars leerlingen. Dit zal gebeuren 

op het chromebook dat uw kind zal ontvangen. Het is dus noodzakelijk dat de leerlingen uit leerjaar 1 het 

chromebook opgeladen bij zich hebben. 

Doel van deze 0-meting is precies te weten op welk niveau de leerling voor een aantal vaardigheden zit. De meting 

heeft dus geen beoordelend karakter. Wij hebben er voor gekozen dit te doen met behulp van diatoetsen. Gedurende 

de schoolloopbaan van de leerlingen, zullen wij een aantal keer een meting doen, om een goed zicht te krijgen op de 

voortgang/ontwikkeling. Indien nodig kunnen wij de benodigde begeleiding op maat aanbieden. 

  



De leerlingen van leerjaar 1 zijn het eerste uur vrij. We starten met de verschillende testen om 09.15 uur in onder-

staande lokalen:  Klas 1A lokaal 0.2  -  klas 1B lokaal 0.3  -  klas 1C lokaal 0.4. 

De eindtijd (ca. 13.30 uur) wordt komende week definitief bepaald en wordt aan de leerlingen en hun ouders nog 

doorgegeven. 

Omdat niet iedereen hetzelfde werktemp heeft, kan het zijn dat leerlingen bij een test eerder klaar zijn. Wij vinden 

het daarom wenselijk dat de eerste jaars leerlingen een boek of tijdschrift bij zich heeft, om zich bezig te kunnen 

houden tot het einde van de toetstijd. 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

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 

 

 

 

GEZINS- EN JONGERENCOACHES 

 

Beste ouders en leerlingen,  

  

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. 

Wij zijn het aanmeldteam van de gezins- en jongerencoaches voor de gemeente Helmond. Vanaf nu zijn wij het 

eerste aanspreekpunt namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond.   

U kunt bij de gezins- en jongerencoaches terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag over 

kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, 

het bevorderen van wenselijk gedrag, uw kind nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het 

versterken van de band of communicatie tussen ouders en kind, zelfstandig wonen etc.  

Het uitgangspunt van de gezins- en jongerencoaches is dat wij werken vanuit uw vraag, wensen en mogelijkheden.  

Wij werken op de volgende manier:  

 U neemt contact op met het aanmeldteam. Dit kan telefonisch of via de mail. Wanneer u een informatieve vraag 

heeft zullen wij deze voor u beantwoorden.  

 Heeft u een hulpvraag, dan zullen wij hier kort telefonisch met u over spreken, zodat we goed kunnen kijken met 

welke hulp u het beste geholpen bent. Zodra we dit duidelijk hebben zullen wij u koppelen aan iemand uit het team 

van de gezins- en jongerencoaches in uw wijk. Zij zullen verdere afspraken met u maken. Tijdens de eerste 

afspraak maken jullie samen een plan, waarbij de gezins- en jongerencoaches helpen door middel van het 

http://www.janvanbrabant.nl/


verstrekken van informatie, het geven van adviezen en het bieden van begeleiding gericht op de hulpvragen. De 

ene keer is er één huisbezoek nodig, de andere keer is er meer nodig. wij zullen hierin samen met u kijken wat 

nodig is en waar u zich prettig bij voelt.  

 Wanneer dit helpend is zullen wij, in overleg met u, samenwerken met andere belangrijke betrokkenen. Dit kan 

bijvoorbeeld familie, school of een andere hulpverleningsorganisatie zijn. Hierbij kunnen wij ook regie nemen om 

ervoor te zorgen dat er goed samen gewerkt wordt.  

 Wanneer wij inschatten dat elders uw hulpvraag beter beantwoord kan worden, kunnen wij u doorverwijzen naar 

hulp in uw wijk of naar specialistische hulpverlening. Voor specialistische hulpverlening is er een individuele 

voorziening (ook wel indicatie of beschikking genoemd) nodig. Deze kunnen wij voor u aanvragen. 

 Wanneer u al eerder contact heeft gehad met een gezins- en jongerencoach, streven wij ernaar het nieuwe contact 

met diezelfde gezins-en jongerencoach te laten verlopen.  

 

Mocht u een vraag hebben over of voor de gezins- en jongerencoaches, dan hopen wij dat u contact met ons op zult 

nemen.  

Vriendelijke groeten, 

 

Het aanmeldteam gezins- en jongerencoaches: 

Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole Dekker en Lenneke Roks. 

Contactgegevens: 

0492-140492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur). 

frontofficejeugd@helmond.nl  
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