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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
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, alle leerlingen zijn vrij. 

Woensdag 27 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 1. 

 Carrousel nask leerjaar 2 op school. 

 Waterspelen in Eindhoven voor leerlingen leerjaar 3 met lo2 in het pakket. 

 Excursie Zoo Arnhem voor leerjaar 4 met biologie in het pakket. 

Donderdag 28 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 2. 

 Les 9 vervalt. 

Vrijdag 29 maart: 

 Herkansing periode 3 leerjaar 4. 

 Lunch schoolleiding met belangstellende leerlingen. 

Maandag 1 april: 

 Start toetsweek leerjaar 4. 

Woensdag 3 april: 

 10.30 uur schoolfotograaf voor alle leerlingen leerjaar 4. 

Donderdag 4 april: 

 Proefexpeditie. Award voor Brons. 

Vrijdag 5 april: 

 Einde toetsweek leerjaar 4. 

 Einde periode 3. 

Maandag 8 april: 

ALGEMEEN 

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


 12.00 uur: sluitingstermijn inschrijving herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

 Start examen D en P tot en met woensdag 10 april. 

Dinsdag 9 april: 

 08.30-11.30 uur: Inhalen toetsen leerjaar 4. 

Woensdag 10 april: 

 Excursie musea Amsterdam leerjaar 4 met tekenen in het pakket. 

Woensdag 10 en donderdag 11 april: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansing leerjaar 1 t/m 3. 

Donderdag 11 april: 

 Eindvergadering leerjaar 4 en vaststelling schoolexamen cijfer. 

 19.00 uur MR. 

Zaterdag 13 en zondag 14 april: 

 Expeditie brons in Ardennen. 

Donderdag 18 april: 

 Vertrek leerjaar 4 naar diverse bestemmingen. 

Vrijdag 19 april: 

 Terugkomst leerjaar 4. 

 Hip Hop dag leerjaar 3. 

Maandag 22 april: 

 Start meivakantie. 

29 april t/m 3 mei: 

 Examentrainingen leerjaar 4 door Studiekring. 

Maandag 6 mei: 

 Examentraining leerjaar 4 door docenten. 

 40 minuten rooster. 

Dinsdag 7 mei: 

 Facultatieve lessen voor leerjaar 4. 

Woensdag 8 mei: 

 Facultatieve lessen voor leerjaar 4. 

Donderdag 9 mei: 

 Start eindexamen met om 13.30 uur biologie. 

 Nieuwsbrief 9. 

Dinsdag 21 mei: 

 Einde eindexamen. 

Donderdag 23 mei: 

 19.00 uur: MR-vergadering. 

Maandag 27 en dinsdag 28 mei: 

 Taaldorp Engels voor alle leerlingen van leerjaar 3. 

Dinsdag 28 mei: 

 Escaperoom voor leerjaar 1. 

Woensdag 29 mei: 

 19.30-23.30 uur: Gala voor leerjaar 3 en 4. 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: 

 Vrij in verband met Hemelvaart. 

Maandag 3 juni: 

 Sportmiddag voor de sportklas. 

 19.30 uur: Ouderraad. 

Dinsdag 4 juni: 

 Taaldorp Duits voor leerjaar 3 met Duits in het pakket. 

Donderdag 6 juni: 

 Nieuwsbrief 10. 

Maandag 10 juni: 

 Vrij, Tweede Pinkersterdag. 

Dinsdag 11 juni: 

 Leerlingen vrij, personeelsdag. 



Woensdag 12 juni: 

 Ontvangst uitslag eindexamen. 

 

 

 

AFWEZIGHEID DE HEER GRAAFMANS 
De heer Graafmans zal een behoorlijke tijd afwezig zijn. Gelukkig zijn we er snel in geslaagd om een vervanger te 

vinden. Met ingang van maandag 25 maart worden de lessen aardrijkskunde van de heer Graafmans overgenomen 

door de heer Vriese. 

De lessen leefstijl van de heer Graafmans in klas 1B en 1C worden tijdelijk uitgeroosterd, waardoor er een aanpassing 

in het rooster van deze klassen is doorgevoerd. 

 

 

 

ACTIVITEITENDAG 27 MAART 
Op 27 maart vindt er een activiteitendag plaats: 

- Leerjaar 1 heeft de binnensportdag in de VEKA sporthal. 

- Leerhaar 2 heeft een carrousel met NASK activiteiten op school. 

- Leerjaar 3 met LO2 in pakket gaat naar Eindhoven voor een waterspellencircuit. 

- Leerjaar 3 zonder LO2 krijgt een aangepast lesrooster met 4 lessen (waaronder Ne, En en rv). 

- Leerjaar 4 met biologie in het pakket gaan naar de dierentuin in Arnhem. 

- Leerjaar 4 met LO2 maar zonder biologie in het pakket helpen met scheidsrechteren op sportdag leerjaar 1. 

- Leerjaar 4 zonder biologie en zonder LO2 in het pakket krijgen een aangepast rooster met 4 lessen (waaronder Ne 

en En). 

Voor nadere informatie wordt u naar begeleidende teksten verder in deze nieuwsbrief verwezen. 

 

 

 

AANMELDINGEN VOOR ONS NIEUWE ONDERWIJSCONCEPT DELTAWIJS 

Dinsdag 12 en woensdag 13 maart zijn de aanmeldingen geweest voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. Op zich altijd 

weer spannende dagen voor een school om te zien wie zich aan komen melden. Dit jaar speciaal omdat we 

onderwijskundig een wending gaan maken in vergelijk met het onderwijs wat we tot 

heden aangeboden hebben. Met het team hebben we afgelopen jaar veel geïnvesteerd 

in de voorbereiding daarvan om het vervolgens uit te dragen en uit te leggen aan ouders, 

leerlingen van groep 7 en 8 en basisscholen. Dat waren plezierige bijeenkomsten 

waarbij we veel enthousiaste reacties kregen maar ook (positieve) kritische vragen over 

zaken die anders zullen gaan in de toekomst. 

Een nieuwe weg waar we met een 20-tal docenten de schouders onder hebben gezet. De vernieuwbouw is keurig op 

tijd klaar zodat we de leerlingen in een nieuwe functionele leeromgeving kunnen ontvangen en gaan begeleiden. 

Dat positieve gevoel in de voorlichtingsfase heeft zich doorgezet in een mooie aanmelding van voorlopig 75 leerlingen. 

Een fijn aantal om mee te starten en we zien er dan ook erg naar uit om in augustus de start te maken in leerjaar 1 met 

Deltawijs. 

 

 

 

BERICHT VAN DE MR 
Beste ouders, 

De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit docenten, leerlingen en ouders. Op dit moment zijn er twee 

ouders actief binnen de MR waarvan er een ouder aftredend is. We zoeken naar een nieuw lid in de oudergeleding die 

een frisse blik werpt op de gang van zaken en kritisch mee kan denken over de toekomst van onze school. We hebben 

daarom een oproep gedaan per mail om u beschikbaar te stellen als MR-lid. 

Lijkt het u iets? Reageer op de mail en maak het verschil! 

 

 

 



ERVAAR AUTISME 
Hoe kunnen we autisme begrijpen als we niet weten hoe het voelt? Hoe is het om vast te lopen als concrete com-

municatie ontbreekt? Hoe is het als teveel prikkels binnenkomen? 

Op 16 april 2019 organiseert SWV Helmond-Peelland VO een ouderavond. Tijdens deze ouderavond wordt een 

autisme belevingscircuit (ABC) gegeven. Tijdens dit circuit ervaar je waar leerlingen met autisme tegenaan lopen. 

Tijdens deze avond ga je in gesprek met elkaar over de impact van autisme voor de leerling, ouders en school. Wil je 

beleven waar jouw kind tegenaan loopt? Of is er iemand in de school van jouw kind die door middel van het 

belevingscircuit jouw kind beter kan begrijpen? Nodig die persoon dan uit en meld je dan aan via onze website.  

De ouderavond vindt plaats op 16 april 2019 van 18.30 - 21.00 uur bij SWV Helmond-Peelland VO, Deurneseweg 13 

in Helmond (Kloostergebouw van hogeschool De Kempel).  

 

 

 

APPEN DOOR OUDERS 
We constateren dat er steeds vaker door ouders tijdens lestijd geappt wordt naar hun zoon of dochter. Dat is zeer 

ongewenst. De leerlingen kunnen de verleiding niet weerstaan om op hun mobieltje te kijken. Dit is zeer storend. Via 

deze weg de oproep om gedurende de schooldag niet met uw zoon of dochter te appen. Op voorhand dank. 

Indien er dringende zaken zijn kan er altijd telefonisch contact opgenomen worden met school. 

 

 

 

STUDIEMIDDAGEN 
De komende tijd zijn er een aantal studiemiddagen gepland waar een deel van de collega’s aan deel nemen. Dit heeft 

tot gevolg dat we gedwongen zijn om de lesdag op een dezer dagen voor een deel van de leerlingen in te korten. Via 

de dagelijkse roosterwijzigingen krijgen de leerlingen de informatie over uitval aan het einde van de dag. 

Op de volgende data bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen eerder klaar zijn met de lesdag: 

- Maandag 25 maart 

- Donderdag 28 maart 

- Maandag 13 mei 

- Donderdag 16 mei 

- Maandag 3 juni 

- Donderdag 6 juni 

Wij hopen op uw begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BINNENSPORTDAG 
Woensdag 27 maart houden we weer onze jaarlijkse binnensportdag voor leerjaar 1. De 

leerlingen moeten om 08.30 uur aanwezig zijn. De dag duurt tot uiterlijk 14.00 uur. Iedere klas 

wordt door hun docent LO ingedeeld in twee meisjes en twee jongensgroepen. Per groep ga je 

deze dag een toernooi spelen in twee of drie sporten. Leerjaar 1 

gaat voetballen, basketballen en unihockeyen. 

De wedstrijden worden geleid door leerlingen uit  leerjaar 4, die LO2 in hun 

vakkenpakket hebben. Ze worden door ons volgens een schema ingedeeld. De 

wedstrijden  duren ongeveer 8 minuten. Zorg dat je sportkleding en wat te eten en drinken 

meeneemt. 

De huiswerkbegeleiding vervalt deze dag voor de leerlingen die het betreft uit leerjaar 1. 

 

LEERJAAR 1 

https://vo.swv-peelland.nl/agenda/ervaar-autisme-ouderavond


 

 

 

 

 

 

BINNENSPORTDAG 
Donderdag 28 maart houden we weer onze jaarlijkse binnensportdag voor leerjaar 2. De 

leerlingen moeten om 08.30 uur aanwezig zijn. De dag duurt tot uiterlijk 14.00 uur. Iedere klas 

wordt door hun docent LO ingedeeld in twee meisjes en twee jongensgroepen. Per groep ga je 

deze dag een toernooi spelen in twee of drie sporten. In leerjaar 2 kunnen de groepen een keuze maken 

uit voetbal, basketbal, unihockey of handbal. 

De wedstrijden worden geleid door leerlingen uit  leerjaar 4, die LO2 in hun 

vakkenpakket hebben. Ze worden door ons volgens een schema ingedeeld. De 

wedstrijden  duren ongeveer 8 minuten. Zorg dat je sportkleding en wat te eten en 

drinken meeneemt. 

De huiswerkbegeleiding vervalt deze dag voor de leerlingen die het betreft uit leerjaar 2. 

 

 

 

BELEVINGSDAG NASK 
Op woensdag 27 maart hebben de leerlingen van leerjaar 2 een belevingsdag in het kader van nask. De leerlingen 

krijgen in klassenverband 3 verschillende workshops van elk 1 uur. Deze worden gegeven door mensen van buiten 

school. De leerlingen dienen om 09.15 uur op school te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. De dag is rond 13.15 

uur afgelopen. 

De huiswerkbegeleiding vervalt deze dag voor de leerlingen die het betreft uit leerjaar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERSPELLENCIRCUIT LEERLINGEN MET LO2 
Op woensdag 27 maart aanstaande gaan we met alle LO2 leerlingen van leerjaar 3 naar het Pieter van den Hoogenband 

bad in Eindhoven. We gaan met de bus naar Eindhoven. Deze vertrekt om 09.15 uur, zorg dat je om 09.00 uur aan-

wezig bent op school!  
De dag zal starten met een verplichte zwemtest, daarna staat er een waterspellencircuit op het programma met tien 

onderdelen. We verwachten tussen 14.30 uur en 15.00 uur weer terug te zijn op school.   
 Neem de volgende zaken mee:  
- Zwembroek/badpak (geen sportbroekje).  
- Handdoek.  
- Eten voor de middagpauze.   
 Samen zullen we er een leuke dag van maken. Wij hebben er zin in!   
  
Met vriendelijke groet,  
de sectie LO2.  
  
De leerlingen van leerjaar 3 die geen LO2 hebben krijgen een aangepast rooster op school. 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 



LILLE 
 

Op dinsdag 19 maart zijn we met de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 met Frans in het 

vakkenpakket naar Lille geweest. Na een voorspoedige heenreis waren we rond half één 

in Lille. Daar zijn we begonnen met een stadswandeling met opdrachten. Halverwege de 

wandeling kwamen we aan op het centrale plein ‘place Charles de Gaulle’ in het centrum 

van de stad. Op dat plein is van alles te zien en hebben de leerlingen verschillende 

opdrachten uitgevoerd. Daarna hebben we het tweede deel van de stadswandeling 

gelopen. De stadswandeling eindigde bij Euralille, een groot winkelcentrum net buiten 

het oude centrum van de stad. Daar hebben de leerlingen wat vrije tijd gehad en de 

mogelijkheid om iets te eten en te drinken. Om 17.00 uur waren we weer compleet en 

zijn we richting de bus gelopen. Ook de terugreis viel reuze mee en rond 20.45 uur waren 

we weer op school. Het allerfijnste was nog wel het aangename weer waarbij zelfs 

verschillende zonnebrillen uit de tassen kwamen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
BURGERS ZOO 
Op woensdag 27 maart zullen wij met leerlingen uit leerjaar 4 met biologie in het pakket naar Burgers Zoo gaan. 

Tijdens deze dag krijgen de leerlingen een opdrachtenboek mee die zij gedurende het bezoek aan de dierentuin dienen 

in te vullen. Deze opdracht zal meetellen voor het PTA. Deze praktische opdracht dient daarom afgerond te worden. 

Wij verzamelen uiterlijk 08.15 uur op school. Voorafgaande aan deze dag zal de indeling van de bussen kenbaar 

gemaakt worden aan de leerlingen, zodat zij weten in welke bus zij moeten zitten. Het programma duurt tot ongeveer 

15.00 uur. Om 15.30 uur vertrekt de bus weer vanuit Burgers Zoo terug naar Helmond. Verwacht wordt dat we uiterlijk 

17.00 uur weer terug op school zijn.  

Leerlingen dienen zelf schrijfmateriaal en lunch mee te nemen. Voor de leerlingen die niet mee kunnen zal een ver- 

vangende opdracht gemaakt worden. 

 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
In de toetsweek op woensdag 3 april zal de schoolfotograaf op school komen om een grote groepsfoto te maken van 

alle eindexamen leerlingen. De fotograaf maakt de foto tussen de toetsen maatschappijkunde en wiskunde in om 10.30 

uur. Alle leerlingen leerjaar 4 worden om 10.30 uur op school verwacht. 

 

 

 

REMINDER EXAMENTRAINING 
Op diverse wijze zijn de ouders en de leerlingen van leerjaar 4 geïnformeerd over de mogelijkheid om in de tweede 

week van de meivakantie deel te nemen aan de examentraining die gegeven wordt door Studiekring. Leerlingen kunnen 

zich inschrijven voor eendaagse of tweedaagse trainingen. Hierbij vragen we een eigen bijdrage van 30 euro voor een 

eendaagse en 50 euro voor een tweedaagse training. De trainingen vinden op school plaats. Leerlingen uit leerjaar 4 

kunnen zich inschrijven via; www.studiekring.nl/janvanbrabant. Dit kan tot 4 april aanstaande. 

 

 

LEERJAAR 4 

http://www.studiekring.nl/janvanbrabant


LILLE 
 

Op dinsdag 19 maart zijn we met de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 met Frans in het 

vakkenpakket naar Lille geweest. Na een voorspoedige heenreis waren we rond half één 

in Lille. Daar zijn we begonnen met een stadswandeling met opdrachten. Halverwege de 

wandeling kwamen we aan op het centrale plein ‘place Charles de Gaulle’ in het centrum 

van de stad. Op dat plein is van alles te zien en hebben de leerlingen verschillende 

opdrachten uitgevoerd. Daarna hebben we het tweede deel van de stadswandeling 

gelopen. De stadswandeling eindigde bij Euralille, een groot winkelcentrum net buiten 

het oude centrum van de stad. Daar hebben de leerlingen wat vrije tijd gehad en de 

mogelijkheid om iets te eten en te drinken. Om 17 uur waren we weer compleet en zijn 

we richting de bus gelopen. Ook de terugreis viel reuze mee en rond 20.45 uur waren we 

weer op school. Het allerfijnste was nog wel het aangename weer waarbij zelfs 

verschillende zonnebrillen uit de tassen kwamen! 

 


