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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 3: Donderdag 1 november 2018 

Uitgave 4: Donderdag 29 november 2018 

Uitgave 5: Donderdag 10 januari 2019 

Uitgave 6: Donderdag 31 januari 2019 

Uitgave 7: Donderdag 21 februari 2019 

Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
Dinsdag 2 oktober: 

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

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. 

Woensdag 31 oktober: 

 Excursie Rotterdam voor leerjaar 3 met aardrijkskunde en/of geschiedenis in het pakket. 

Woensdag 7 november: 

 Meet en greet voor ouders leerjaar 1 en 2 (nadere informatie volgt later). 

Donderdag 8 november: 

 Onderbouwfeest. 

ALGEMEEN 

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


UITVAL LESUUR 1 

Indien een docent zich ziek meldt zal in Som doorgevoerd worden dat het eerste uur van die betreffende docent uitvalt. 

Helaas is deze lesuitval nog niet in de app te lezen. Wel in de webversie. Leerlingen zouden daarom ’s morgens in 

moeten loggen in Som in de websiteversie om te achterhalen of hun eerste les uitvalt. Dit betreft alleen maandag, 

woensdag en vrijdag, omdat op dinsdag en donderdag het eerste uur VBU staat wat in principe altijd doorgaat. 

 

 

 

SCHOOLFOTO’S 

Jaarlijks worden op onze school schoolfoto’s gemaakt. Ten behoeve van de fotografie verstrekken wij aan de school-

fotograaf de volgende gegevens: de naam en de klas van uw zoon/dochter. De fotograaf gebruikt deze gegevens om 

de foto aan de juiste leerling “te koppelen”. Door de schoolfotograaf worden fotosets geleverd die wij aan de leerlingen 

meegeven. Bij de fotoset zit een machtigingsformulier voor de betaling van de foto’s die u wenst af te nemen. Ook 

kunt u de foto’s betalen via de website van de schoolfotograaf. Op het machtigingsformulier vindt u daar meer 

informatie over. Foto’s die u niet wenst af te nemen, moeten worden teruggestuurd in de retourenvelop die bij de 

fotoset wordt geleverd. Wanneer de fotograaf geen betaling of retourfoto’s van u ontvangt, verstrekken wij aan de 

schoolfotograaf ook uw adresgegevens, zodat deze u zelf kan benaderen over het betalen of inleveren van de 

schoolfoto’s.  

 

 

 

DE AWARD OP HET JVB 

De Award is al sinds 2000 niet meer weg te denken op het Jan van Brabantcollege. We zijn in al die jaren al met vele 

groepen naar de Ardennen en naar Wales geweest. Afgelopen jaar was de deelname wat beperkt en daardoor is er dit 

jaar maar 1 groep van 6 (misschien 7) deelnemers die naar Wales gaan, maar we hebben wel weer 23 fanatieke bronzen 

deelnemers. Zij gaan eerst op het gebied van sport, individueel talent en vrijwilligerswerk een activiteit zoeken waar 

zij zelf een uitdaging in zien en wat hen leuk lijkt om eens te gaan doen. Als afsluiting gaan ze dan in april naar de 

Ardennen voor de expeditie en rond juni zal dan de presentatie en uitreiking zijn van de certificaten en medailles op 

een mooie locatie in Helmond. 

Wij wensen alle deelnemers dit jaar weer veel succes maar ook veel plezier met alle activiteiten. 

Tot slot bestaat de Award in Nederland nu precies 25 jaar en op het feest dat daarvoor gegeven is heeft onze school 

een mooie plaquette gekregen vanwege de jarenlange, enthousiaste deelname aan dit project. Deze plaquette zal een 

mooi plekje binnen onze school krijgen en hopelijk de huidige 1e en 2e klassers stimuleren om de komende jaren aan 

het project te gaan deelnemen. Iedereen is vanaf de 3e klas van harte welkom. 

 

Dick Seijkens, 

coördinator Award. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE DECANEN 

 

In het volgende overzicht staat per klas de verantwoordelijke decaan: 

2A de heer Krüger 3A de heer Krüger 4A mevrouw Elings 

2B de heer Krüger 3C mevrouw Elings 4B mevrouw Elings 

2C mevrouw Elings 3C de heer Krüger 4C mevrouw Elings 

  3D mevrouw Elings 4D de heer Krüger 

  3E mevrouw Elings 4E de heer Krüger 

     4F de heer Krüger  

       

 

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 25 november 

Helicon Helmond Zondag 25 november 

Summa College Eindhoven Zaterdag 17 november 

De Rooi Pannen Eindhoven/Tilburg Zondag 18 november 

Sint Lucas Eindhoven/Boxtel Zondag 7 oktober 

Koning Willem I College ’s Hertogenbosch Zaterdag 24 november 

Gilde Opleidingen Venray Zondag 18 november 

ROC Tilburg Zondag 25 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. 

Op de website www.onderwijsbeurszuid.nl is meer informatie te vinden. Op deze website zijn ook gratis toegangs-

kaarten te verkrijgen. Het MBO uit onze omgeving is op een plein verzameld. 

 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Oproep van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

De GMR is 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 12 oktober 2018 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 12 oktober 2018 zullen wij dan contact met u opnemen over de verdere procedure. Wilt u toch eerst 

iets meer weten over de werkzaamheden van de GMR? Dan kunt u uw vragen mailen naar k.saber@janvanbrabant.nl.  

 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2018-2019 

Vorige week donderdag vond de eerste MR-vergadering van het schooljaar plaats. De medezeggenschapsraad 

bestaat uit 8 leden, waarvan vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen.   

De samenstelling van de MR dit schooljaar: 

Personeelsgeleding: 

• Khalid Saber (voorzitter) 

• Jeroen van Deursen (secretaris) 

• Ruud Willems 

• Maureen Rijs 

Oudergeleding: 

• Joachim Verhagen 

• Francis van Bloemenhuis 

Leerling geleding: 

• Donna de Kinderen 

• Jochem van de Laar 

De MR-vergaderingen vinden plaats op de volgende data: 

• 22 november 2018 

• 21 februari 2019 

• 11 april 2019 

• 23 mei 2019 

• 20 juni 2019 

Heeft u vragen of suggesties dan kunt u mailen naar k.saber@janvanbrabant.nl 

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/


 

 

 

 

 
 
VAKOVERSTIJGEND PROJECT LEERJAAR 1 

Op 8 oktober staat een vakoverstijgend project gepland. Die dag zouden de leerlingen van leerjaar 1 geen les krijgen, 

maar een project wat vakoverstijgend gegeven wordt. We hebben ervoor gekozen om dit project te verplaatsen naar 

de week van 21 januari. Dat betekent dat voor leerjaar 1 op 8 oktober gewoon lessen zijn. 

 

 

 

PREHISTORISCH DORP LEERJAAR 1 

Zoals jullie vast wel weten hebben wij het met geschiedenis over de jagers/verzamelaars gehad. Nu willen wij dit 

hoofdstuk afsluiten met een leuk uitstapje naar het Historisch Openlucht Museum in Eindhoven (HOME). Hier zullen 

de leerlingen in de praktijk zien en meemaken hoe de jagers/verzamelaars vroeger hebben geleefd! Dit uitstapje van 

leerjaar 1 vindt plaats op 10 oktober. We verzamelen om 08.30 uur op school en zullen tussen 14.30 en 15.00 uur weer 

terug zijn in Helmond. 

Het programma: 

- Rondleiding 

- Graan malen  

- Kano varen 

- Hout hakken 

- Speerwerpen 

- Thee drinken en pannenkoeken maken 

- Brood bakken 

- Demo vuur maken 

Wanneer uw zoon/dochter geen zwemdiploma A heeft zal het onderdeel kanovaren voor hem/haar vervallen.  

Adres gegevens: Historische Openlucht Museum Eindhoven, Boutenslaan 161B, 040-2522281 

http://www.prehistorischdorp.nl 

 

 

 

KLASSENDAG LEERJAAR 1 

Op vrijdag 12 oktober aanstaande, is onze jaarlijkse klassendag leerjaar 1. Een dag met de klas, maar buiten school. 

Het doel is om leerlingen weer op een andere manier met elkaar kennis te laten maken, met behulp van een aantal 

activiteiten, om zo de onderlinge banden in een klas te versterken. 

De leerlingen gaan per klas drie onderdelen van ongeveer 75 minuten doen. Dit doen we per fiets, in een zogenaam-

de carrouselvorm. 

 

Klas 1A gaat van 09.00 – 10.15 uur eerst naar de Automotivecampus voor een workshop autotechniek. 

Klas 1B gaat van 09.00 – 10.15 uur eerst naar de Groene Campus voor een kookworkshop. 

Klas 1C gaat van 09.00 – 10.15 uur eerst naar het Tienerhuis voor een sport en spel activiteit. 

 

 

Elke klas gaat uiteraard alle onderdelen volgen. Met elke klas fietsen twee begeleiders mee. We verzamelen om 08.20 

uur op school, waarna we per klas zullen vertrekken. 

Bedoeling is wel dat alle leerlingen mee fietsen, omdat we het fietsen  een zinvolle gezamenlijke activiteit vinden. Ziet 

u er daarom s.v.p. op toe, dat de fiets die uw zoon/dochter meebrengt in goede staat is. Mochten er b.v. (medische) 

redenen zijn dat een leerling niet kan fietsen, dan kunt u dat aangeven. 

Sportieve kleding en een lunchpakket is gewenst, waarbij extra drinken sterk aan te bevelen is. 

  

Het programma duurt tot ongeveer om 14.15 uur. Leerlingen die op de terugweg onderweg af kunnen draaien richting 

huis mogen dat.  

LEERJAAR 1 



 

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 ondergetekende. 

 

S. Stevens 

 

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

verband. Mochten deze gemakkelijk te demonteren zijn dan graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSO IN LEERJAAR 2 

Op de dinsdag, woensdag en donderdag voor de herfstvakantie zullen onze tweedeklassers weer gaan deelnemen aan 

de PSO-dagen. Tijdens deze dagen kiezen zij twee onderwerpen, die wij 

modules noemen. Het gaat dan van het in elkaar zetten van een eigen film tot het 

verzorgen van een middag voor bejaarden en het maken van een maquette tot 

het verkopen in onze kantine. En meer….  

Dat alles om te oriënteren op welke profielen en soorten werkzaamheden een 

beetje bij je passen. Misschien kom je er achter dat het werken in de HORECA 

helemaal bij je past, of dat je talent op de basisschool ligt, of dat je toch wel iets 

technisch moet gaan doen. 

Kortom: het worden een drietal dagen waarbij van alles gebeurt en onze tweedeklassers veel meemaken.  

 

 

KLASSENDAG IN LEERJAAR 2 

Ook dit jaar gaan we voor onze klassendag met leerjaar 2 naar Carlton de Brug 

in Mierlo, Arkweg 3-17, 5731 PD 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 en bootcamp. Leerlingen die op eigen gelegenheid naar de Brug komen 

zorgen dat ze om 09.30 uur aanwezig zijn. Leerlingen die liever vanaf school in 

groeps-verband fietsen, zorgen dat ze uiterlijk om 08.45 uur op school zijn. 

Onder begeleiding van de heer Flieger wordt er naar Mierlo gefietst. 

Enkele aandachtspunten: 

- Leerlingen hebben al sportieve kleding aan. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar. 

- Zoals gezegd: uiterlijk 09.30 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. 

- Ook terug kan met de heer Flieger meegefietst worden. 

- Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

We gaan uit van een leuke en zinvolle dag. 

 

D. Lammers   

LEERJAAR 2 



 

 

 

 

 

 

SCHOOLWERKDAGEN LEERJAAR 3 

Op 10, 11 en 12 oktober gaan we met alle derdejaars leerlingen op kamp. We verblijven 3 dagen in “Brabantbos Lodge 

Groepsaccommodatie”. We vertrekken op woensdagochtend per fiets richting Lierop. Daar aangekomen zullen er 

meerdere activiteiten plaats vinden die allemaal in het teken staan van het verbeteren van de sfeer en het klassen-

verband. Natuurlijk gaat er dit jaar ook weer gestreden worden om de Jan van Brabant bokaal. De klas die met de 

verschillende activiteiten de meeste punten in de wacht weet te slepen zal winnen.   

De overnachtingen vinden plaats in slaapvertrekken van 20 à 25 personen. Jongens en meisjes slapen gescheiden. 

Vrijdag rond de klok van 13.00 uur zullen we weer vertrekken richting Helmond.  Zorg ervoor dat dit ook gebeurd in 

verband met de herfstvakantie die daarna volgt.  

Inleveren spullen: op woensdagmorgen 10 oktober tussen 07.30 en 09.30 uur bij “Brabantbos Lodge Groeps-

accommodatie”. 

Ophalen spullen: vrijdagmiddag 12 oktober is er tot 13.30 uur de gelegenheid om alle spullen weer op te halen bij 

“Brabantbos Lodge Groepsaccommodatie”. 

 

We hopen dat we na afloop mogen terugzien op drie fijne, gezellige en leerzame activiteitendagen. 

 

 D. Lammers en T. van Seggelen, 

 coördinatoren schoolwerkdagen. 

 

 

  

TOETSING EN AFSLUITING 

Afgelopen week is het programma van toetsing en afsluiting (PTA) uitgereikt aan de leerlingen in klas 3. 

Het examenreglement wordt voor 1 oktober op de website geplaatst. 

  

 

 

ROTTERDAM 

Op woensdag 31 oktober aanstaande gaan de 3e klas leerlingen met aardrijskunde en/of geschiedenis in het 

vakkenpakket een dag naar Rotterdam. Op deze dag maken de leerlingen 

aardrijkskundige en historische opdrachten over de stad Rotterdam en de 

haven. 

Leerlingen worden uiterlijk om 08.45 uur op school verwacht voor 

vertrek naar Rotterdam. Wij hopen om 17.30 uur weer op school terug te 

zijn.  

Verder informatie over deze dag volgt nog via een aparte brief. 

 

Sectie aardrijkskunde en geschiedenis 

 

 

 

LEERJAAR 3 



 

 

 

 
 
 
TOETSING EN AFSLUITING 

Afgelopen week is het programma van toetsing en afsluiting (PTA) uitgereikt aan de leerlingen in klas 4. 

Het examenreglement wordt voor 1 oktober op de website geplaatst. 

 

 

 

TOETSWEEK LEERJAAR 4 

In de week van 8 oktober is de toetsweek voor leerjaar 4 gepland. 

Dagelijks staan er drie vakken op het programma. We hebben gestreefd om de vakken dusdanig te verspreiden dat er 

maximaal twee toetsen op een dag gepland staan voor iedere leerling. Dat is niet helemaal gelukt. Een enkele leerling 

heeft drie toetsen op een dag. Daar staat dan tegen over dat er ook dagen zonder toets zijn. 

De leerlingen krijgen op korte termijn de indeling. 

 

LEERJAAR 4 


