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PLANNING 
Vrijdag 20 september: 

 Buitensportdag voor leerjaar 4 met lo2 in pakket. 

Maandag 23 september: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4 (lesuur 9 vervalt). 

Dinsdag 24 september: 

 Scholing ELO voor docenten (mentoruur en lesuur 1 vervalt bij leerjaar 1). 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3 en 4. 

27 en 28 september: 

 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Eindhoven. 

Dinsdag 1 oktober: 

 Studiemiddag voor deel van de docenten (lesuur 6 vervalt voor een aantal klassen, lesuur 7, 8 en 9 vervalt voor alle 

leerlingen). 

Maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober: 

 Toetsweek leerjaar 4. 

Dinsdag 8 oktober: 

 Laatste mogelijkheid voor inleveren “eigen adres” arbeidsoriëntatie leerjaar 3. 

 CKV-dag voor leerjaar 3. 

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 Someren. 

Vrijdag 11 oktober: 

 Activiteiten voor leerjaar 1 en 2. 

Maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober: 

ALGEMEEN 

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


 Herfstvakantie. 

Maandag 21 oktober: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Dinsdag 29 oktober: 

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

Woensdag 30 oktober: 

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

Donderdag 31 oktober: 

 Nieuwsbrief 3. 

Maandag 4 november: 

 Uiterste datum inschrijving herkansingen leerjaar 2, 3 en 4. 

Woensdag 6 en donderdag 7 november: 

 Les 8 en 9 herkansingen leerjaar 2, 3 en 4. 

Woensdag 6 November 

19.30 uur Meet en Greet voor ouders en leerlingen leerjaar 1 en 2 (themabijeenkomst). 

Donderdag 7 november: 

 19.30 - 23.00 uur onderbouwfeest. 

Vrijdag 8 november: 

 Leerlingen leerjaar 1 vrij tot en met 09.30 uur. 

 Leerlingen leerjaar 2 vrij tot en met 09.45 uur. 

Maandag 11 november en dinsdag 12 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 3 en 4. 

Maandag 18 november: 

 19.30 uur ouderraadsvergadering. 

Donderdag 21 november: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Dinsdag 26 november:   

 Sportmiddag voor de sportklas. 

Woensdag 27 november en donderdag 28 november: 

 Ouderspreekuur middag en avond. 

Donderdag 28 november: 

 Nieuwsbrief 4. 

 

 

HOOFDLUIS 

Als school zijn wij door ouders gebeld met de mededeling dat er hoofdluis is geconstateerd. U kunt informatie vinden 

over hoofdluis op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl. 

 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2019-2020 

Donderdag 19 september heeft de eerste MR-vergadering van het schooljaar plaats gevonden. De medezeggenschaps-

raad 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: 

 Francis van Bloemenhuis 

 Henriette van Westerhoven 

Leerling geleding: 

 Jochem van de Laar 

 Tom Stommels 

 



De volgende MR-vergaderingen vinden plaats op de volgende data: 

 21 november 2019 

 13 februari 2020 

 9 april 2020 

 14 mei 2020 

 18 juni 2020 

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

 

 

OPROEP VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De GMR is op zoek naar een betrokken ouder die mee wil denken over het bovenschools 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 ouder-

geleding van de GMR.  

Hoe stelt u zich kandidaat? 

U kunt zich kandidaat stellen door voor 11 oktober 2019 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 11 oktober 2019 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.  

 

 

STUDIEMIDDAG 1 OKTOBER 

Op 1 oktober vindt er een studiemiddag plaats voor een groot deel van de docenten. Dit betekent dat voor alle leerlingen 

les 7, 8 en 9 vervalt. Les 6 gaat voor een gedeelte van de leerlingen door. De leerlingen waar lesuur 6 van door gaat 

worden op tijd geïnformeerd. 

 

 

INZIEN SOM 

Het inrichten en inregelen van SOM is niet goed verlopen. Door onder andere de nieuwe klasindeling, het definitief 

maken van het programma van toetsing en afsluiting en externe problemen zijn we er tot op heden niet in geslaagd om 

SOM definitief in te richten. De verwachting is dat het in de loop van komende week (de week van 23 september) wel 

gaat lukken, zodat ouders toegang krijgen tot SOM en ook inzicht krijgen in de cijfers. 

 

 
SOCIAL TEAMS HELMOND 

Ondersteuning nodig?   bel 14 0492           

Wie zijn wij?  

Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor jullie namens alle gezins- 

en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5 

medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren 

gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.  

Wat doen we?  

U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 

0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten, regels, het bevorderen van 

wenselijk gedrag, nieuwe vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst gedrag, het versterken van de band of 

communicatie tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc. Naast bovengenoemde vragen kunt u ons 

benaderen voor andere vragen rondom zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over het inschakelen van gespecialiseerde 

hulpverlening, gezondheid, geldproblemen, problemen rondom scheiding, mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo maar 

door. Wij zorgen ervoor dat uw vraag, als wij deze zelf niet kunnen beantwoorden, bij de juiste persoon terechtkomt.  

Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor advies of om ergens over sparren bel ons vooral!  

 

Vriendelijke groeten, 

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

mailto:k.saber@janvanbrabant.nl
mailto:k.saber@janvanbrabant.nl


Contactgegevens: 

14-0492, toets optie 2,  vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur) 

Meer informatie? 

www.helmond.nl/socialeteams 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
UITVAL 
Op dinsdag 24 september vervallen voor leerjaar 1 het mentoruur en het eerste lesuur in verband met een scholing 

voor een deel van de docenten. Uw kind wordt dinsdag dus rond 09.25 uur op school verwacht waarna de lessen om 

09.30 uur beginnen. 

 
 
ACTIVITEITENDAG 
Op vrijdag 11 oktober aanstaande, is onze jaarlijkse activiteitendag leerjaar 1. Het doel is om leerlingen weer op een 

andere manier met elkaar kennis te laten maken, met behulp van een aantal activiteiten. In drie verschillende groepen, 

gaan ze per fiets een zogenaamde carrouselvorm doen. Elke groep gaat uiteraard alle onderdelen volgen. Met elke 

groep fietsen begeleiders mee.  

We verzamelen om 08.20 uur, waarna we per groep zullen vertrekken. Bedoeling is wel dat alle leerlingen mee fietsen, 

omdat we het fietsen ook 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 (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 13.30 uur. Leerlingen die op de terugweg af kunnen draaien richting huis mogen 

dat. In de week vooraf zullen alle leerlingen deze informatie en aanvullende instructie krijgen. 

We zien uit naar een leuke dag. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Stevens 

(s.stevens@janvanbrabant.nl). 

 

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! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEERJAAR 1 

http://www.helmond.nl/socialeteams


 

 

 

 

 

 

KLASSENDAG 
Ook dit jaar gaan we voor onze klassendag leerjaar 2 naar HUP in Mierlo, Arkweg 3-17, 5731 PD te 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 een aantal leuke, sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld bowlen. 

Leerlingen die op eigen gelegenheid naar HUP komen zorgen dat ze om 09.30 uur 

aanwezig zijn. Leerlingen die liever vanaf school in groepsverband fietsen zorgen 

dat ze uiterlijk om 08.45 uur op school zijn. Onder begeleiding van een docent 

wordt er dan naar Mierlo gefietst. 

Enkele aandachtspunten: 

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

- Zoals gezegd: uiterlijk 09.30 uur aanwezig zijn. Leerlingen mogen 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? 

- Telefoons kunnen aan het begin van de activiteiten worden ingeleverd. Gaan in bewaring. 

- Het programma duurt tot ongeveer 14.00 uur. 

- Ook terug kan met de docent meegefietst worden. 

- Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Lammers (d.lammers@janvanbrabant.nl). 

We gaan uit van een leuke en zinvolle dag. 

 

 
PSO (PRAKTISCHE SECTOR ORIËNTATIE) 
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 filmpje 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 

erachter 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.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
PTA EN EXAMENREGLEMENT 
Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) wordt in de loop van week 39 aan de leerlingen van leerjaar 3 en 

leerjaar 4 uitgereikt. 

Dit zal ook op de website geplaatst worden, samen met het examenreglement. 

 
 
 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 



SCHOOLWERKDAGEN 
Op 9, 10 en 11 oktober gaan we met alle derdejaars leerlingen op kamp. We verblijven 3 dagen in “Groepsaccom-

modatie De Hoof” in Someren. We vertrekken op woensdagochtend per fiets richting Someren. Op de weg naar 

Someren en de dagen daaropvolgend zullen er activiteiten plaats vinden die allemaal in het teken staan van het 

verbeteren van de sfeer en het klassenverband. 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 5 à 6 personen. Jongens 

en meisjes slapen gescheiden. Vrijdag rond de klok van 12.00 uur zullen we weer 

vertrekken richting Helmond. Vrijdagmiddag is er tot 13.30 uur de gelegenheid 

om alle spullen weer op te halen op school. Zorg ervoor dat dit ook gebeurt in 

verband met de herfstvakantie die daarna volgt.  

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

activiteitendagen. 

 

 

EXCURSIE ROTTERDAM 
Woensdag 30 oktober gaan de leerlingen met aardrijkskunde en/of 

geschiedenis in hun pakket op excursie naar de stad Rotterdam. Deze 

dag zullen we een deel van de Rotterdamse haven met een rondvaart 

verkennen, een stadswandeling maken en een winkelexcursie als 

afsluiting.  

We zullen op school om 08.30 uur verzamelen en hopen om 17.30 

uur weer terug op school te zijn. Informatie over het exacte pro-

gramma krijgen leerlingen nog tijdens de lessen aardrijkskunde/geschiedenis, in deze lessen zullen de leerlingen ook 

de voorbereiding voor de opdrachten in Rotterdam krijgen. 

Zet deze datum alvast in de agenda, zodat leerlingen niet in problemen met sport en andere activiteiten komen. 

 

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Veel 

scholen hebben maatschappelijke stage opgenomen in het onderwijsprogramma. 

Leerlingen maken tijdens hun stageperiode kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet 

mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Ze zetten zich 

in voor anderen en leveren een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld een 

wijkfeest, computercursus voor ouderen of het opknappen van een stuk bos of park. 

Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder 

vrijwilligers zoals bijvoorbeeld trainers bij sportclubs. Door kennis te maken met vrijwilligerswerk leer je tijdens 

schooltijd meer over de samenleving en je rol hierin. De leerlingen in leerjaar 3 doen 30 uur maatschappelijke stage 

buiten lestijd. Zij kunnen al starten met de stage aan het einde van leerjaar 2. 

Via de website www.helmondvoorelkaar.nl kun je onder het kopje maatschappelijke stage vacatures vinden. 

Leerlingen, ouders/verzorgers en organisatie kunnen hier alle informatie over de MaS vinden. Dit aanbod wordt 

gedurende het gehele schooljaar geüpdatet door de stagebieders. Om te kunnen reageren op een vacature zal de leerling 

zich eerst moeten aanmelden. 

Dit jaar komt, de Lev groep samen met de stagecoördinator mevrouw de Wilde, op donderdag 3 oktober 2019 langs 

bij de klassen 3. Zij geven dan een uitleg over de stage en tevens heeft de LEV-groep intekenen lijsten meegenomen 

waar verschillende stages worden aangeboden.  

 

De belangrijkste regels 

Leerlingen hebben allemaal een maatschappelijke stage die in totaal 30 uur duurt. De stage moet afgerond zijn vóór 

de toetsweek aan het einde van leerjaar 3. Er kan al mee begonnen worden vanaf eind leerjaar 2. Leerlingen bepalen 

zelf of ze de stage in een korte periode afronden of de uren uitsmeren over het gehele schooljaar. 

Voordat leerlingen beginnen aan hun stage, vragen ze goedkeuring aan de stagecoördinator. Is de stage geregeld, dan 

leveren ze het contract z.s.m. in. 

Leerlingen schrijven na afloop een kort eindverslag, ook leveren zij het evaluatieformulier in. 

http://www.helmondvoorelkaar.nl/
https://ld.janvanbrabant.nl/Media/view/85330/Contract+Maatschappelijke+stage+2018.docx?
https://ld.janvanbrabant.nl/Media/view/85328/Stageverslag.docx?
https://ld.janvanbrabant.nl/Media/view/85329/evaluatieformulier+2018.pdf?


Uitzondering 

In het International AWARD for young people programma zit een maatschappelijke stage verwerkt waardoor 

leerlingen die dit programma volgen geen verdere maatschappelijke stage hoeven te lopen. 

Meer informatie, een stageplaats goed laten keuren of een contract of evaluatieformulier aanvragen? 

Neem contact op met mevrouw de Wilde (Maatschappelijke stagecoördinator) - j.dewilde@janvanbrabant.nl 

 

 

AWARD 2019-2020 

De Award gaat dit jaar haar 20e jaar in op onze school. Een programma dat leerlingen uitdaagt om nieuwe dingen te 

ontdekken door 4 onderdelen in een jaar af te werken. De 4 onderdelen zijn: individueel talent, vrijwilligerswerk, sport 

en expeditie. 

Van de eerste 3 onderdelen moeten de deelnemers 1 onderdeel 6 maanden lang doen, minimaal 1 uur in de week en 

de andere 2 onderdelen moeten ze 3 maanden lang doen en ook minimaal 1 uur in de week. Elk onderdeel kiezen ze 

zelf en stellen daarbij een doel voor zichzelf. Het is echter geen prestatief project en ieder kan op eigen niveau en 

interesse zijn/haar onderdelen kiezen. 

Als 4e onderdeel van de Award gaat de groep van minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers op expeditie in de Ardennen 

waar ze 2 dagen lang op zichzelf zijn aangewezen, zelf route bepalen, zelf koken, zelf tent opzetten etc. (wel zijn er 

beoordelaars in het gebied om te controleren of alles goed verloopt). 

En tot slot volgt er een presentatie in een leuke zaal waar de deelnemers aan de ouders en begeleiders laten zien waar 

ze het gehele jaar mee bezig zijn geweest. Voor dit jaar hebben zich 21 nieuwe bronzen deelnemers aangemeld en 

hebben we 14 deelnemers die dit jaar verder gaan voor zilver. 

Belangrijk voor de 1e en 2e klassers, jullie kunnen ook aan dit mooie project gaan deelnemen wanneer jullie in klas 3 

zitten want er is een minimumleeftijd van 14 jaar vereist. 

Alle deelnemers voor dit jaar: SUCCES!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOETSWEEK 
In week 41, van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober, is de eerste toetsweek voor de examenkandidaten. 

In deze week worden er alleen toetsen afgenomen, er zijn dus geen lessen. De examenkandidaten ontvangen een roos-

ter waarop de vakken en de tijden vermeld worden. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om tijdig aanwezig te 

zijn, 10 minuten voor aanvang van de toets, zodat de toetsen op tijd kunnen starten. 

In deze toetsweek wordt de herkansingstoets maatschappijleer leerjaar 3 afgenomen voor de leerlingen die zich daar, 

middels de brief, voor hebben aangemeld. 

 

 

PTA EN EXAMENREGLEMENT 
Het PTA (programma van toetsing en afsluiting) wordt in de loop van week 39 aan de leerlingen van leerjaar 3 en 

leerjaar 4 uitgereikt. 

Dit zal ook op de website geplaatst worden, samen met het examenreglement. 

 
 

LEERJAAR 4 


