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UITGAVES SCHOOLJAAR 2019-2020 
Uitgave 6: Donderdag 30 januari 2020 

Uitgave 7: Donderdag 20 februari 2020 

Uitgave 8: Donderdag 19 maart 2020 

Uitgave 9: Donderdag 7 mei 2020 

Uitgave 10: Donderdag 4 juni 2020 

Uitgave 11: Vrijdag 10 juli 2020 

 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 9 januari: 

 Nieuwsbrief 5. 

Dinsdag 14 januari: 

 19.00 uur informatieavond leerjaar 2 m.b.t. pakketkeuze (uitnodiging is gemaild). 

 20.30 uur informatieavond leerjaar 3 m.b.t. pakketkeuze (uitnodiging is gemaild). 

Woensdag 15 januari: 

 13.30 uur Deltawijsexperience voor leerlingen uit groep 8. 

Donderdag 16 januari: 

 Schaatsen leerjaar 4 met lo2 in pakket. 

Vrijdag 17 januari: 

 Inhalen toetsen leerjaar 4. 

 Start inschrijven herkansen periode 2 voor leerjaar 2, 3 en 4. 

Maandag 20 januari: 

 Start toetsweek leerjaar 4. 

 Start arbeidsoriëntatieweek leerjaar 3. 

Dinsdag 21 januari: 

 Leerjaar 1 en 2 VRIJ i.v.m. studiedag. 

 Leerjaar 3 op stage. 

 Leerjaar 4 toetsweek. 

Woensdag 22 januari: 

 Start PSO leerjaar 2. 

Dinsdag 28 januari (verplaatst van maandag 27 januari): 

 12.00 uur uiterste inschrijvingstermijn herkansen leerjaar 2, 3 en 4. 

 Informatieavond voor ouders leerjaar 1 met betrekking tot Peppels (de uitnodiging volgt op een later moment). 

ALGEMEEN 

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


Woensdag 29 en donderdag 30 januari: 

 8e en 9e uur herkansingen leerjaar 2 t/m 4. 

Donderdag 30 januari: 

 Nieuwsbrief 6. 

Woensdag 5 februari:  

 Bèta tour op Technische Universiteit Eindhoven (6 leerlingen vertegenwoordigen in twee teams onze school). 

Zondag 9 februari: 

 11.00 uur tot 15.00 uur Open Dag. 

Donderdag 13 februari: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Dinsdag 18 februari: 

 Middag en avond oudergesprekken. 

Woensdag 19 februari; 

 19.00 uur tot 20.30 uur informatieavond groep 8 met betrekking tot Deltawijs. 

Donderdag 20 februari: 

 19.30 – 23.00 uur Carnavalsbal voor leerjaar 1 t/m 4. 

 Nieuwsbrief 7. 

Vrijdag 21 februari: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

 Leerjaar 1 lesvrij tot en met 09.30 uur.  

 Leerjaar 2 t/m 4 lesvrij tot en met 09.45 uur. 

 

 

 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

Alle leerlingen en hun ouders willen wij een prachtig, gezellig en vooral gezond 2020 

toewensen. 

 

 

 

 

 

VERLICHTING 
We constateren dat veel leerlingen zonder deugdelijke verlichting op de fiets naar school 

komt. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Zeker bij slecht weer en dus slecht zicht.  

Verzoek om daar waar nodig de verlichting van de fiets te controleren en te repareren. Ook 

wij als school zullen erop aandringen bij leerlingen dat de verlichting ook daadwerkelijk 

aangezet wordt.  

Op voorhand dank. 

 

 

 

ACTIVITEITENWEEK VAN 20 JANUARI 
Leerjaar 1 heeft de Deltawijs uitwerkweek waarbij presentaties gehouden worden en kennistoetsen gemaakt worden. 

Deze kennistoetsen hebben als doel om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Zie verderop. 

Leerjaar 2 heeft op 22 t/m 24 januari Praktische Sector Oriëntatie. Op vier dagdelen volgen zij modules om zich te 

oriënteren op beroep en arbeid. 

Leerjaar 1 en 2 is op dinsdag 21 januari vrij. 

Leerjaar 3 heeft van 20 tot en met 24 januari arbeidsoriëntatie. De leerlingen lopen een week stage in het kader van 

beroep en arbeid bij een bedrijf of instelling 

Leerjaar 4 heeft van maandag tot en met vrijdag een toetsweek. Dagelijks vinden er toetsen plaats, zowel schriftelijk 

als mondeling. Het rooster voor deze week hebben de leerlingen inmiddels ontvangen. 

 



PASJE VERGETEN 
Het komt regelmatig voor dat leerlingen te laat zijn en hun leerlingenpas niet bij zich hebben. Daarvoor hebben we 

voortaan de volgende afspraak gemaakt: 

- Te laat en je pasje bij je dan meldt de leerling zich de volgende dag een half uur voor aanvang van zijn/haar eerste 

les om het pasje op te halen. 

- Te laat en je pasje niet bij je dan meldt de leerling zich de volgende dag altijd om 8.00 uur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
JAARAFSLUITING 
Op vrijdag 20 december stond de jaarafsluiting op de planning. Samen met de 

mentor zijn de leerlingen uit leerjaar 1 weer traditioneel begonnen met een 

kerstontbijt. Op donderdagmiddag zijn de lokalen door de leerlingen in gereedheid 

gebracht en is de nodige (kerst)versiering in het lokaal opgehangen. Er is een goede 

taakverdeling gemaakt: van het halen van de boodschappen tot het dekken van de 

tafels, iedereen was bezig om op vrijdag gezellig te kunnen ontbijten. 

  

Na het ontbijt zijn alle tafels en stoelen aan de kant geschoven en is er in elke 

groep een docent van de toneelgroep uit Geldrop gekomen om de leerling de basis 

van het toneelspel te leren. De leerlingen kregen oefeningen waarbij ze moesten 

improviseren, maar er werd ook een kort toneelstuk ingestudeerd. Dit toneelstukje 

werd vervolgens in de aula voor de rest van de leerlingen leerjaar 1 opgevoerd. 

Rond de klok van kwart voor 12 was het dan toch echt tijd voor de welverdiende  

kerstvakantie! 

 

 

 

 

KERSTMARKT 
Op donderdag 19 december heeft onze eerste kerstmarkt Deltawijs plaatsgevonden. Leerlingen kregen voor het project 

‘Feestdagen’ de opdracht om in twee weken een kerstmarkt te organiseren. Om het organisatorisch in goede banen te 

leiden, hebben we leerlingen een keuze laten maken uit activiteiten. De keuzeactiviteiten waren: 

- organiseren van muziek en vermaak; 

- organiseren van drinken en hapjes; 

- organiseren van aankleding, sfeer en organisatie; 

- organiseren van kerstkaarten en kerstkransen. 

Eenmaal de keuzes gemaakt, is er bij Mens en Maatschappij hard gewerkt aan de voorbereidingen. Het groepje van 

de aankleding hield korte briefings om het zo goed en veilig mogelijk te organiseren. De creatieve leerlingen gingen 

aan de slag met het maken van kerstkransen en kerstkaarten. Leerlingen die voor het eten en drinken moesten zorgen, 

hebben de recepten en boodschappenlijstjes gemaakt. Op de dag van de kerstmarkt zelf moesten ze gaan bakken en 

koken. Wij kijken met zijn allen terug op een geslaagde kerstmarkt. Wat hebben die leerlingen toch een lef getoond 

om in zo een korte periode een sfeervolle kerstmarkt te organiseren. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en daar gaan we 

volgend jaar mee aan de slag. De eerst kerstmarkt Deltawijs heeft een bedrag van ruim 150 euro opgeleverd. Dit bedrag 

zullen wij doneren aan een goed doel. Welk doel zal in de eerstvolgende nieuwsbrief gecommuniceerd worden.  

LEERJAAR 1 



 
 
     
         “Ik was op uitnodiging naar de kerstmarkt komen kijken van  

         de eerste jaars leerlingen. Wat een gezelligheid en leuke hap- 

         jes. Ik wilde graag voor de kerstdagen nog een mooie krans 

         aan de deur hangen. Nou, die heb ik gevonden bij een paar 

         enthousiaste leerlingen. Volgende keer zou het leuk zijn als 

        de naam van de leerling erop zou staan die hem heeft gemaakt. 

        Maar we waren we natuurlijk sowieso erg blij mee. Zie foto. 

  

        Groeten mevrouw Adriaans-Van Deursen” 

  

 

 

 

 

BÈTAKANJERS 
Op 5 februari 2020 wordt er in de labzalen van de opleiding Applied Sciences in Eindhoven een bètawedstrijd 

georganiseerd. Op deze dag strijden teams van scholen uit omgeving Eindhoven en omstreken de gehele dag met 

elkaar om uiteindelijk als beste te eindigen in de bètavakken. De deelnemers zullen de hele dag bezig zijn met het 

oplossen van scheikundige-, natuurkundige- en biologische vraagstukken. Ook het Jan van Brabant College neemt 

deel aan deze wedstrijd. De heer Boogers en de heer Reichrath zullen samen met twee teams afreizen naar Eindhoven 

om deel te nemen aan deze wedstrijd, om hopelijk terug te keren met de titel ‘bètakanjers’.  

  

 

 

KENNISTOETSEN 
Jullie hebben eind vorig jaar de keuze gemaakt om naar het Jan van Brabant College te komen. Jullie hebben daarom 

ook specifiek voor Deltawijs gekozen; een nieuwe manier van leren. 

Wij hebben als school hard gewerkt om dit nieuwe onderwijs zo vorm te geven, dat de leerlingen op een leuke, 

leerzame maar ook uitdagende manier bezig zijn met de theorie. Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van 

onderwijs ervoor zorgt dat de theorie sneller eigen gemaakt wordt. Maar hoe controleren wij of dit ook echt zo is? 

In januari gaan de leerlingen kennistoetsen maken. Met deze kennistoetsen wordt getest of de theorie die in het eerste 

half jaar behandeld is, is blijven hangen. Het is echter niet een toets zoals andere toetsen. Voor deze toets hoeven de 

leerlingen namelijk niet te leren! Er wordt namelijk geen cijfer voor deze toets gegeven. Het resultaat is daarom ook 

niet voldoende of onvoldoende. 

 

Deze kennistoets is voor ons, maar ook voor de leerlingen, een moment om te kijken of we samen goed op weg zijn.  

Voor ons als school geeft het inzicht in het rendement van ons onderwijs: levert het echt op waarvan wij overtuigd 

zijn? Voor jullie en ons geeft het inzicht in waar uw zoon of dochter nu staat. Hoeveel van de theorie is blijven hangen? 

Hoeveel kan men nog toepassen bij de kennistoets? 

 

 

 



Wanneer worden deze toetsen afgenomen en waaruit zijn ze opgebouwd? 

In de uitwerkweek van januari maken de leerlingen een kennistoets van het leergebied M&M. Hierin worden vragen 

verwerkt die te maken hebben met de vakken Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde en Maatschappijleer. In de 

uitwerkweek van het project daarna wordt een kennistoets van het leergebied N&T gegeven. In deze toets worden 

vragen verwerkt die te maken hebben met de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde. 

 

Aanstaande maandag (13 januari) wordt alle informatie omtrent deze kennistoetsen aan de leerlingen verteld via de 

mentor tijdens het mentoruur.  

Indien en nog vragen zijn over deze kennistoetsen kan men terecht bij de heer Reichrath. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

JAARAFSLUITING 
Vrijdag 20 december was alweer de laatste schooldag van het kalenderjaar 2019. We hebben het traditioneel afgesloten 

met een kerstontbijt voor elke klas, gevolgd door diverse activiteiten. 

Wat opviel was dat veel leerlingen heerlijke gerechten hadden klaargemaakt en de lokalen sfeervol hadden versierd. 

Inkoopploegen, versierploegen en opruimploegen lieten zich van hun beste kant zien en alles verliep soepel in een 

prettige sfeer. 

 

Na het ontbijt was het voor de 2e klassen jongleren, waar de leerlingen hebben ervaren 

hoe moeilijk, maar ook hoe leuk het is om schotels op stokjes te houden, 3 of vier balletjes 

hoog te houden of met een diabolo te oefenen. Leuk om te zien maar vooral om te doen! 

 

 

Daarnaast Capoeira, wat een leuke combinatie is tussen ritme, 

dans en acrobatische bewegingen, waar een beroep werd 

gedaan op het atletisch vermogen van de leerlingen. 

 

 

  

In het Tienerhuis konden de leerlingen lekker chillen. Ontspannen een aantal leuke 

activiteiten doen, die ze zelf graag wilden. Bijvoorbeeld bordspelletjes, tafeltennis, darten 

en nog veel meer. 

De leerlingen verdienen een groot compliment over de manier waarop ze actief en 

intensief bezig zijn geweest. Met deze ervaringen konden we allemaal met een prettig 

gevoel de vakantie in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 2 



 

 

 

 

 

BOWLEN 
Tijdens de kerstafsluiting is een deel van leerjaar 3 gaan bowlen bij HUP 

in Mierlo. Alle banen werden goed gevuld en men ging al snel op zoek 

naar een strike. Anders dan voorgaande jaren was dat er vooral heren 

ondersteuning wilden in de vorm van hulpbalken. Uiteindelijk bleek dat 

het toch vooral in de werptechniek zit en niet in de balken om tot een 

strike te komen. Het was een leuke en gezellige afsluiting met 

enthousiaste leerlingen. 

 

 
 

SNOOKERTOWN 

Vrijdag 20 december zijn we met een grote groep leerlingen leerjaar 3 (90 leerlingen), naar Snookertown geweest. 

Leerlingen konden daar met elkaar de strijd aangaan door middel van een potje poolen, darten of poolvoetbal. Er zijn 

mooie partijen gespeeld: de heer Flieger heeft zijn kwaliteiten bij het darten laten zien (zou er een nieuwe Van Gerwen 

bij zitten?). De heer Van Rijsingen, de heer Seijkens en de heer Hogervorst zijn bij het poolen met een aantal leerlingen 

de strijd aan gegaan, waarbij bleek dat de heer Seijkens in een erg goede vorm was!  

Tussentijds was er voldoende ruimte om bij anderen de kunst af te kijken of even te chillen. De sfeer was geweldig, 

we kunnen terugkijken op een mooie afsluiting van het kalenderjaar. 

 

 

 
KERSTKAARTEN MAKEN 

Op vrijdag 20 december hebben leerlingen uit leerjaar 3 en 4 kerstkaarten gemaakt voor dementerende bejaarden van 

de afdelingen Klaproos en Margriet van zorgcentrum Alphonsus in Helmond. De leerlingen hebben erg ijverig en vol 

enthousiasme getekend, gekleurd, geknipt, geplakt onder het genot van thee, koffie en wat lekkers. Iedere bewoner 

kon blij gemaakt worden met een mooie eigengemaakte kaart. Op Eerste Kerstdag zijn de kaarten naar de afdelingen 

gebracht en de bewoners waren erg blij met hun mooie kaarten. Namens zorghuis Alphonsus moest ik alle leerlingen 

heel hartelijk bedanken voor dit mooie en lieve gebaar. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

VBU BEZOEK 
We hebben geconstateerd dat het VBU-bezoek in onder andere leerjaar 4 erg beperkt is. Ondanks zwakkere resultaten 

van sommige leerlingen wordt het vbu toch niet bezocht. In samenspraak met de docenten van leerjaar 4 is besloten 

dat leerlingen uit leerjaar 4 met een gemiddelde onder een 5 voor een bepaald vak verplicht uitgenodigd worden op 

het vbu. De leerlingen dienen dan verplicht aanwezig te zijn. Indien een leerling toch afwezig is wordt dat aangeduid 

als ongeoorloofd afwezig. 

Uiteraard verwachten we van deze uitgenodigde leerlingen optimale inspanning om het bezoek van het VBU van 

maximale waarde te laten zijn. 

 
 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 4 



HAPJES MAKEN 
Een groep van ongeveer 35 leerlingen hebben ter afsluiting van het jaar hapjes gemaakt. De recepten en de ingrediënten 

lagen klaar en de leerlingen waren samen met een docent verantwoordelijk om er iets lekkers van te maken. Vol goede  

moed begon iedereen met het verzamelen van de juiste ingrediënten. De recepten liepen uiteen van tiramisu tot 

groentesoep en van gehaktballetjes tot dumplings. Uiteindelijk kreeg ieder groepje het voor elkaar om een lekker 

gerecht te serveren voor de eindlunch van de docenten. Ook hebben de leerlingen zelf mogen proeven wat iedereen 

gemaakt had. De appelflappen en de muffins waren onder de leerlingen erg in trek. De tiramisu en de wraps waren bij 

de docenten de populairste gerechten. Al bij al een hele leuke afsluiting waarbij iedereen zich van de goede kant heeft 

laten zien. Allemaal bedankt voor jullie inzet. 

 

 
 
 
KERSTKAARTEN MAKEN 
Op vrijdag 20 december hebben leerlingen uit leerjaar 3 en 4 kerstkaarten gemaakt voor dementerende bejaarden van 

de afdelingen Klaproos en Margriet van zorgcentrum Alphonsus in Helmond. De leerlingen hebben erg ijverig en vol 

enthousiasme getekend, gekleurd, geknipt, geplakt onder het genot van thee, koffie en wat lekkers. Iedere bewoner 

kon blij gemaakt worden met een mooie eigengemaakte kaart. Op Eerste Kerstdag zijn de kaarten naar de afdelingen 

gebracht en de bewoners waren erg blij met hun mooie kaarten. Namens zorghuis Alphonsus moest ik alle leerlingen 

heel hartelijk bedanken voor dit mooie en lieve gebaar. 

 
 
 

AFSLUITENDE REIS 
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen ingeschreven voor de afsluitende reis op 16 en17 april. Er is een keuze 

gemaakt tussen Parijs, Brussel of de dagtripjes.  

De leerlingen dienen een complete groep te vormen (maximaal 17 leerlingen). De leerlingen mogen ook een kleinere 

groep vormen of aangeven met welke medeleerling zij in ieder geval graag ingedeeld zouden willen worden.  

De leerlingen kunnen dit uiterlijk mailen op woensdag 15 januari naar:  j.bekker@janvanbrabant.nl 

 

mailto:j.bekker@janvanbrabant.nl

