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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 7: Donderdag 21 februari 2019 

Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 
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PLANNING 
Donderdag 31 januari:  

 Nieuwsbrief 6. 

Maandag 4 februari: 

 40 minutenrooster. 

Woensdag 6 februari: 

 40 minutenrooster. 

Zondag 10 februari: 

 11.00 – 15.00 uur Open Dag. 

Maandag 11 februari: 

 Voor 12.00 uur aanmelden herkansingen leerjaar 1 t/m 4. 

Woensdag 13 en donderdag 14 februari: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 4. 

Maandag 18 februari: 

 Uitreiken cijferlijsten. 

Dinsdag 20 februari: 

 Theaterbezoek door leerjaar 2, Theaterstuk het Xperiment in het Annatheater. 

Donderdag 21 februari: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

 Nieuwsbrief 7. 

Dinsdag 26 februari: 

 Middag en avond ouderspreekuur. 

Woensdag 27 februari: 

 Derde informatieavond voor groep 8. 

Donderdag 28 februari: 

 Vanaf 19.30 uur Carnavalsbal voor alle leerlingen op school. 

Vrijdag 1 maart: 

 Lesuur 1 vervalt, lessen starten om 09.15 uur. 

Maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart:   

 Carnavalsvakantie. 

ALGEMEEN 

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


Maandag 11 maart: 

 Huiswerkvrij. 

Maandag 18 maart: 

 19.30 uur ouderraad. 

Donderdag 21 maart:   

 Nieuwsbrief 8. 

 Concert muziek examengroep. 

Vrijdag 22 maart: 

 14.30 uur en 15.30 uur inhalen toetsen leerjaar 4. 

Dinsdag 26 maart: 

 Studiedag Jan van Brabant breed, alle leerlingen zijn vrij.  

 

 

 

COMPLIMENTENDAG 
De complimentendag komt er weer aan. De complimentendag is op 14 februari en elkaar een complimentje geven 

staat hier centraal. Wil jij iemand een lief/warm/complimenteus/aardig/steunend/liefdesbrief sturen, dan is dit je kans! 

Bij de administratie vind je een brievenbus en briefjes. Elk leerjaar heeft 

zijn eigen kleur waarop je iemand uit dat leerjaar een handgeschreven 

bericht kunt sturen. Deze mag je anoniem of met naam invullen en in de 

brievenbus doen. Je mag iedereen een compliment sturen: leerlingen, 

docenten of medewerkers van school. De complimentjes kun je schrijven 

tot maandag 11 februari 15.00 uur. Daarna sorteren wij alle geschreven 

berichten. Wij hopen op een berg complimenten! Deze complimentjes 

worden op donderdag 14 februari uitgedeeld. Alvast heel erg bedankt voor 

jullie inzet. 

In het kort: Een compliment schrijven aan iemand waarvan jij vindt dat 

hij/zij dit verdient! Naam en klas van die persoon op het briefje schrijven en in de brievenbus doen. Inleveren vóór 

maandag 11 februari 15.00 uur. 

 

 

 

BIJLAGE 
Informatie over de Campagne: “Stel je voor”. Een initiatief van NS en ProRail en wordt ondersteund door de gemeente 

Helmond en de GGD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOCHTENDAG 
Op 24 januari hebben de groepen van leerjaar 1 de kou getrotseerd door hun zelfgemaakte tochten te lopen. In de 

afgelopen weken hebben de leerlingen tijdens aardrijkskunde en techniek hun stad beter leren kennen zowel op papier 

als in het echt. Ze hebben onderzoek gedaan naar voorzieningen binnen de wijken Brandevoort, Brouwhuis, Mierlo 

Hout, Centrum en Helmond Noord. Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan om leuke tochten te ontwerpen binnen deze 

wijken met diverse soorten vragen en opdrachten die uiteenliepen van sfeer bevorderd, informatief tot uitdagend. 

Hierbij zijn ze iets wijzer geworden over de stad Helmond maar ook wat betreft het werken in groepsverband. Dat het 

een koude dag was mocht de pret niet drukken. De meeste groepjes gingen vol goede moed aan de slag. De intentie 

om 3 tochten te lopen is vanwege de kou beperkt tot twee tochten zodat de leerlingen zich daarna weer lekker op 

konden warmen. Al met al een geslaagde dag. 
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PSO 
Hoe programmeer ik een robot zodat hij (zij?) doet wat ik wil? Wat doen ze voor werk in dat gigantische gebouw 

tussen Helmond en Deurne? Wat kunnen wij doen om mensen in een verzorgingshuis een fijne ochtend te bezorgen? 

Is werken met dieren iets voor mij? Zou ik zelf een coole website in elkaar kunnen zetten? 

Met deze vragen en nog heel veel meer hebben onze tweedeklassers zich afgelopen week beziggehouden. Dat alles in 

het kader van de praktische sectororiëntatie, oftewel PSO, die bedoeld is om te verkennen hoe het is in de wereld van 

arbeid en beroep en te ontdekken wat bij je past.  

 

 

 

BEZOEK ANNATHEATER 

Op 20 februari bezoeken de leerlingen van leerjaar 2 het Annatheater voor een voorstelling, die gespeeld wordt door 

leerlingen van alle VO-scholen in Helmond. 

De voorstelling heet “het Xperiment”. In de voorstelling wordt uitgebreid stil gestaan bij de 

vooroordelen die we vaak hebben. In de lessen leefstijl wordt het bezoek voorbereid. 

Op 20 februari volgen de leerlingen van leerjaar 2 eerst les 1 en 2 op school. Om 10.00 uur 

vertrekken de leerlingen op de fiets op eigen gelegenheid naar het Annatheater. De route wordt 

vooraf duidelijk gemaakt. De voorstelling duurt van 10.30 uur tot ca. 11.30 uur. Daarna gaan de 

leerlingen weer terug naar school voor de lessen vanaf lesuur 5.  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ARBEIDSORIENTATIE 
In de week van 21 tot en met 25 januari hebben de leerlingen van leerjaar 3 hun arbeidsoriëntatie gelopen. De week 

stond in het teken van het kennismaken met het beroepenveld. De leerlingen hebben een werkweek meegelopen met 

een bedrijf, restaurant, winkel, school, ziekenhuis en nog een heleboel andere beroepen. Gedurende deze week hebben 

ze kennisgemaakt met hun stagebedrijf en kunnen ervaren hoe het is om werkzaam te zijn in deze sector. Hopende er 

op deze manier achter te komen of deze sector aansluit bij hun verwachtingen en interesses. We kijken terug op een 

positieve week, waarin we veel mooie verhalen en ervaringen te horen hebben gekregen! Hopelijk heeft het onze 

leerlingen geholpen met de volgende stap naar hun toekomstige beroep.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 



 

 

 

 
 
 
EXAMENTRAINING 
Nog iets meer dan 3 maanden en dan staat het eindexamen voor de deur. Een spannende tijd! Naast de begeleiding 

door onze eigen docenten is er ook de mogelijkheid om een examentraining in de 

meivakantie te volgen. Dit doen we in samenwerking met Studiekring. 

Deze training is geschikt voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, of beter 

uit de verf willen komen bij een bepaald vak. De examentraining bestaat voor de talen uit 1 

dag (Ne, En, Fa en Du) en voor de andere vakken uit 2 dagen (Wi, Bi, Ec, Nask 1, Nask 2, 

Gs en Ak). We starten dagelijks om 09.00 uur en werken door tot 16.00 uur. In deze dagen 

wordt de complete examenstof behandeld en is er genoeg tijd om bijbehorende oefenopgaven 

te maken. De examentrainingen worden gegeven door externe begeleiders die gespecia-

liseerd zijn in het betreffende vak. Je kan met al je vragen bij hen terecht. De training vindt plaats in een kleine groep 

(tussen 4 en 7 leerlingen per begeleider). Zo kan de begeleider voldoende aandacht aan elke kandidaat schenken.  

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen goed voorbereid aan hun examen beginnen. Daarom bieden wij aan dat 

je 2 examentrainingen mag volgen die grotendeels door school betaald worden! Je betaalt voor een eendaagse training 

een eigen bijdrage van € 30,00 en voor een tweedaagse training een eigen bijdrage van € 50,00. Als je je ook nog voor 

een derde training in wil schrijven mag dat natuurlijk, maar die betaal je dan helemaal zelf (€ 109,00 voor een training 

van 1 dag, € 159,00 voor een training van 2 dagen). 

  

Praktisch: De examentrainingen worden gegeven in de week van 29 april tot en met 3 mei.  Inschrijven kan binnenkort 

via www.studiekring.nl/janvanbrabant. Online kan je ook zien welke vakken op welke dagen gegeven worden. 

Inschrijven kan tot 12 april 2019.  
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