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PLANNING 
Maandag 19 augustus: 

 Start nieuwe schooljaar ophalen roosters en andere benodigdheden. 

 Leerlingen leerjaar 1 en 2 aanwezig om 14.00 uur. 

 Leerlingen leerjaar 3 en 4 aanwezig om 15.00 uur. 

Dinsdag 20 augustus: 

 Afname testen voor leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 3 t/m 7 (les 1, 2, 8 en 9 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Woensdag 21 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 3 t/m 7 (les 1, 2, 8 en 9 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Donderdag 22 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 3 t/m 7 (les 1, 2, 8 en 9 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Vrijdag 23 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 3 t/m 7 (les 1, 2, 8 en 9 mentorgesprek leerjaar 2, 3 en 4). 

Dinsdag 3 september: 

 Informatieavond leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 10 september: 

 Informatieavond leerjaar 3 en 4. 

Woensdag 11 september: 

 Bezoek wethouder Dortmans aan Deltaweg. 

ALGEMEEN 

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


Donderdag 19 september: 

 Schoolfotograaf voor klassenfoto’s en portretfoto’s.  

 19.00 uur Mr-vergadering. 

Vrijdag 20 september: 

 Buitensportdag voor leerjaar 4 met lo2 in pakket. 

Maandag 23 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4. 

Dinsdag 25 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4. 

27 en 28 september: 

 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Eindhoven. 

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober: 

 Toetsweek leerjaar 4. 

Dinsdag 8 oktober tot en met donderdag 10 oktober: 

 Praktische Sector oriëntatie (PSO) leerjaar  2. 

 Woensdag 9 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. 

 Schoolwerkdagen voor leerjaar 3 in Lierop. 

Vrijdag 11 oktober: 

 Klassendag voor leerjaar 1 en 2. 

Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober: 

 Herfstvakantie. 

Maandag 21 oktober: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Dinsdag 29 oktober: 

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

 

 

 

SCHOOLJAAR 2019-2020 

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 

82 leerlingen in leerjaar 1 hebben mogen verwelkomen die gaan beginnen aan ons nieuwe onderwijsconcept 

“Deltawijs”. De start van een nieuwe manier van onderwijs, de start ook van een uitdagende reis voor leerlingen, 

ouders en docenten om dit onderwijsconcept gestalte te geven Daarnaast gaat er een groep van ca. 150 leerlingen voor 

een geslaagd het 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 weken. 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 

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

 

 

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 

 

mailto:info.delta@janvanbrabant.nl
http://www.janvanbrabant.nl/


LESTIJDEN 
De lestijden voor de leerlingen van leerjaar 1 zijn vlak voor de vakantie aangepast. De lestijden zijn als volgt: 

LEERJAAR 1 

0e lesuur 08.30 – 09.00 uur Coaching door mentor 

1e lesuur 09.00 – 09.30 uur Basisvak 

2e lesuur 09.30 – 10.00 uur Basisvak 

3e lesuur 10.00  - 10.30 uur Basisvak  

PAUZE 10.30 – 10.50 uur 

4e lesuur 10.50 – 11.35 uur Project 

5e lesuur 11.35 – 12.20 uur Project 

PAUZE 12.20 – 12.45 uur 

6e lesuur 12.45 – 13.30 uur Crea (of project) 

7e lesuur 13.30 – 14.15 uur Crea (of project) 

8e lesuur 14.15 - 14.30 uur Coaching (of basisvak) 

 

De lestijden voor de leerlingen van leerjaar 2 t/m 4 zijn ook aangepast. Die lestijden zijn als volgt: 

LEERJAAR 2, 3 EN 4 

1e  lesuur 08.30 – 09.00 uur Ruimte voor mentorgesprekken en op di en do VBU 

2e lesuur 09.00 – 09.45 uur   

3e lesuur 09.45 – 10.30 uur 

PAUZE 10.30 – 10.50 uur 

4e lesuur 10.50 – 11.35 uur 

5e lesuur 11.35 – 12.20 uur 

PAUZE 12.20 – 12.45 uur 

6e lesuur 12.45 – 13.30 uur 

7e lesuur 13.30 – 14.15 uur 

8e lesuur 14.15 – 15.00 uur 

9e lesuur 15.00 – 15.45 uur 

Voor het VBU was in het verleden lesuur 1 op dinsdag en donderdag gereserveerd en duurde het vbu 45 minuten. 

Het VBU blijft op dinsdag en donderdag staan en is ingekort naar 30 minuten tijdens het 1e lesuur. 

 

 

 
 

 

 

 

 
MENTORDAG 
 

 

De dag voordat de herfstvakantie begint hebben we voor leerjaar 1 

en 2 een traditionele afsluiting. De mentordag. Op deze dag gaan de 

leerlingen samen met de mentoren een activiteit doen. Welke 

activiteiten en waar deze plaatsvinden zal in een volgende 

nieuwsbrief verteld worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 

PSO 
Leerjaar 2 heeft op 8, 9 en 10 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 informeren. 

 
 
KLASSENDAG 
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 mentoren een activiteit doen. Welke activiteiten en waar deze plaatsvinden 

zal in een volgende nieuwsbrief verteld worden. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
SCHOOLWERKDAGEN 

Op 9, 10, en 11 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. 

 

 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 


