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PLANNING 
Donderdag 11 juni: 

13.30 en 14.30 uur ontvangst nieuwe leerlingen leerjaar 1. 

Dinsdag 16 en woensdag 17 juni: 

13.30 uur resultaatsverbeteringstoets voor examenkandidaten. 

Donderdag 18 juni: 

19.00 uur MR-vergadering. 

Donderdag 25 juni: 

Vaststelling van de examenuitslag van de leerlingen met een resultaatverbeteringstoets. 

Maandag 29 juni tot en met vrijdag 3 juli: 

Toetsweek alleen voor leerjaar 3. 

Donderdag 2 juli: 

Diverse sessies diploma-uitreiking vanaf 11.00 uur. 

Vrijdag 3 juli: 

Laatste lesdag voor leerjaar 1 en 2. 

Laatste toetsdag voor leerjaar 3. 

Maandag 6 juli: 

Boeken inleveren, daarna hoeven de leerlingen niet meer naar school. 

Dinsdag 7 juli: 

Rapportvergaderingen voor leerjaar 1 t/m 3. 

Woensdag 8 juli: 

Eindrapport wordt opgestuurd per post. 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN 

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


BESTE LEERLINGEN EN OUDERS 

Via deze weg informeren wij u dat de heer Cor Kuijpers, vestigingsdirecteur Deltaweg en Gasthuisstraat, per 1 

augustus 2020 het Jan van Brabant College gaat verlaten.  

Met ingang van het nieuwe schooljaar liggen de directietaken voor het Jan van Brabant College vestigingen Molen-

straat, Deltaweg en Gasthuisstraat bij de nieuwe algemeen directeur de heer Geert-Jan Nillesen.  

Wij zijn Cor dankbaar voor zijn jarenlange inzet en de enthousiaste en gedreven wijze waarop hij het Jan van Brabant 

College Deltaweg en Gasthuisstraat heeft geleid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lambèrt van Genugten, 

voorzitter College van Bestuur. 

 

 

 

OPROEP VAN DE GEMEENSCHAPPELIJK MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De GMR is op zoek naar betrokken ouders die mee willen denken over het bovenschools beleid van het Jan van 

Brabant College. Het Jan van Brabant College gaat een uitdagende tijd tegemoet. Afgelopen tijd heeft u in 

verschillende media kunnen lezen dat het Jan van Brabant College in de regio de samenwerking onderzoekt met andere 

scholen. Samenwerking moet leiden tot borging van kwalitatief goed onderwijs in de regio. De GMR wordt in dit 

proces continue meegenomen. Het is van belang dat de stem van de ouders hierin ook gehoord wordt. De afgelopen 

jaren heeft Peter Brink in de oudergeleding van de GMR zitting genomen en mee kunnen denken over de toekomst 

van het Jan van Brabant College. Daarvoor willen wij hem via deze weg enorm bedanken.  

Voor het komende schooljaar zijn er twee plekken vacant. 

Wie kunnen zich kandidaat stellen?  

Iedere ouder van een leerling van het Jan van Brabant College (Deltaweg) kan zich kandidaat stellen voor de 

oudergeleding van de GMR.  

Hoe stelt u zich kandidaat? 

U kunt zich kandidaat stellen door 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). Bij interesse nemen 

wij contact met u op 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.  

 

 

 

BOEKEN INLEVEREN 
Op maandag 6 juli dienen de boeken ingeleverd te worden. Iddink stuurt alle leerlingen en hun 

ouders informatie rondom het inleveren van de boeken. Leerlingen komen naar school en 

deponeren de boeken op het schoolplein in een afgesloten plastic tas in een van de klaarstaande 

containers.  

De inlevertijden zijn als volgt: 

Leerjaar 3 : 09.00 – 09.45 uur 

Leerjaar 4 : 09.45 – 10.45 uur 

Leerjaar 1 : 10.45 – 11.30 uur  

Leerjaar 2 : 11.30 – 12.00 uur 

 

 

 

EXAMENUITSLAG LEERJAAR 4 
In deze bijzondere tijden hebben we op basis van het schoolexamen de uitslag kunnen bepalen. 

Van de 141 leerlingen die het schoolexamen volledig hebben afgerond zijn er op dit moment 

136 geslaagd. Dat wil zeggen dat vijf leerlingen de stap naar het diploma nog niet gemaakt 

hebben. Deze 5 leerlingen maken op 16 en 17 juni één of twee 2 resultaat-verbeteringstoetsen. 

Alle vijf dienen zij een vijf op hun eindlijst via de resultaatverbeteringstoets om te zetten naar 

een zes. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat alle leerlingen uiteindelijk hun diploma 
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kunnen behalen. Op dit moment is er een slagingspercentage van 96,5 % en dat kan zelfs uitgroeien tot 100%. We zijn 

erg trots op deze mooie prestatie van onze examenkandidaten. 

 
 
 
OPSTART SCHOOL 
Na de nodige voorbereidingen rondom de logistiek en verdeling van de ruimtes konden we gelukkig op dinsdag 2 juni 

de leerlingen weer ontvangen. Dat alles afgestemd op de maatregelen zoals die voor het voortgezet onderwijs moeten 

gelden op dit moment. De docenten gaven aan dat ze eraan toe waren want we hebben tenslotte een beroep waar 

persoonlijk contact niet valt weg te denken. 

De leerlingen kwamen zeer gedisciplineerd binnen via hun eigen compartiment van de school en hadden bijna zonder 

uitzondering een vrolijke uitstraling. Niet iedereen was misschien ingedeeld bij de vrienden of vriendinnen maar dat 

kon even niet anders. 

In de lessen verliep het rustig en goed en de leerlingen die in de meet het van thuis uit volgden waren actief betrokken. 

Na afloop van de eerste schooldag was er voor eenieder een ijsje als traktatie na dit weerzien. 

Met het thuisfront van de leerlingen die te vaak niet aanwezig waren, fysiek of in de meet, hebben we contact 

opgenomen. Deze leerlingen zullen dan extra naar school moeten komen als er geen geldige reden voor hun afwe-

zigheid was. Via deze weg vragen we ouders om mede toe te zien op het volgen van de meet door hun kind. 

Wij hopen dat leerlingen gebruik maken van de mogelijkheid tot extra uitleg dagelijks na de lessen. Het is dan 

verstandig dat ze in de les of via mail contact leggen met de desbetreffende docent. 

Terugkijkend vanaf 2 juni en de beperkingen meegenomen, moeten we constateren dat het op dit moment naar 

tevredenheid verloopt. 

 

 

 

DIA-TOETSEN 
3 jaar geleden zijn we gestart met het afnemen van de Dia-toetsen: een handig meetinstrument om de voortgang van 

de leerlingen te blijven volgen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en Engels. In de eerste week van dit 

schooljaar hebben de leerlingen van klas 1, 2 en 3 de eerste toets gemaakt. Om de leerlingen goed te kunnen blijven 

volgen, maken ALLE leerlingen van klas 1, 2 en 3 de volgtoets. Dit gaat niet per klas gebeuren, maar op de groep 

waarin de leerlingen zijn ingedeeld. 

   

Voor leerjaar 1 houdt dit het volgende in: 

Groep A  -->  Maandag 15 juni om 13.00 uur in de aula 

Groep B -->   Dinsdag 16 juni om 12.30 uur in de aula 

Groep C -->   Woensdag  17 juni om 12.30 uur in de aula 

   

Leerjaar 2 komt NIET als klas naar school, maar als groep waarin de leerlingen zijn ingedeeld. 

Voor leerjaar 2 houdt dit het volgende in: 

Groep C  -->  Maandag 22 juni om 13.15 uur in de aula 

Groep A -->   Dinsdag 23 juni om 13.15 uur in de aula 

Groep B -->   Woensdag  24 juni om 13.15 uur in de aula 

  

Bij leerjaar 3 zal de toets worden afgenomen in de toetsweek en wordt het opgenomen in het toetsrooster. Dit rooster 

verschijnt op een later moment. 

   

De toets duurt ongeveer 60 minuten. Het is belangrijk dat leerlingen hun chromebook bij zich hebben en dat dit 

opgeladen is. Om de toets te kunnen maken, hebben zij hun chromebook nodig. 

  

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw Geertjens. 

 


