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PLANNING 
Maandag 24 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 25 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 26 augustus: 

 Introductie 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 27 augustus: 

 Introductie 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 43 augustus: 

 Aanvang lessen leerjaar 1 (ingekorte lesdag). 

 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 8 september: 

 Informatieavond leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 15 september: 

 Informatieavond leerjaar 3 en 4. 

Maandag 21 september 

 Vergadering ouderraad. 

 

ALGEMEEN 

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


 

Donderdag 24 september: 

 Schoolfotograaf voor klassenfoto’s en portretfoto’s.  

 19.00 uur Mr-vergadering. 

Vrijdag 25 september: 

 Buitensportdag voor leerjaar 4 met lo2 in pakket. 

Maandag 5 oktober: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 3. 

Dinsdag 6 oktober: 

 Voortgangsvergaderingen leerjaar 4. 

Vrijdag en zaterdag 9 en 10 oktober: 

 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Veldhoven (Koningshof). 

Maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober: 

 Toetsweek leerjaar 4.  

 Diatoetsing NE, EN en rekenvaardigheden leerjaar 2 en 3. 

Dinsdag 13 oktober: 

  CKV-dag leerjaar 3. 

Woensdag 14 t/m vrijdag 16 oktober: 

 Schoolwerkdagen voor leerjaar 3 in Lierop. 

Vrijdag 16 oktober: 

 Mentordag voor leerjaar 1 en 2. 

Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober: 

 Herfstvakantie. 

Maandag 26 oktober: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Dinsdag 3 november: 

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

 

 

 

SCHOOLJAAR 2020-2021 

Deze week zijn we aan het nieuwe schooljaar begonnen. De scholen voor middelbaar onderwijs hebben hun deuren 

weer open kunnen zetten voor de ontvangst van alle leerlingen tegelijk. Extra aandacht hebben we gevraagd voor 

ieders verantwoordelijkheid in deze tijd. Voor de veiligheid van leerlingen zelf en het personeel. Met name de 

afstandsregel die voor leerlingen richting volwassenen nog van toepassing is vraagt nu extra aandacht. Dat vergt 

binnen de lessituaties nog extra aanpassingen. Docenten kunnen zich nog niet vrij bewegen en moeten in sommige 

situaties extra bescherming dragen. 

De mentoren van leerjaar 2, 3 en 4 voeren deze week de eerste gesprekken met hun leerlingen. Mentorgesprekken met 

de leerlingen uit leerjaar 1 vinden plaats gedurende deze en volgende week. Leerlingen van leerjaar 1 hebben op 

dinsdag niveautoetsen gemaakt voor NE, EN en Rekenvaardigheid. Op woensdag en donderdag is de introductie op 

het schoolleven en de werkwijze van Deltawijs. 

We hopen natuurlijk dat we, ondanks de beperkingen, weer een leerzaam en plezierig schooljaar zullen hebben. 
 
 
 
NIEUWSBRIEF 
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt elke 3 à 4 weken en bevat relevante informatie 

voor de komende weken. Zie hiervoor bovengenoemde data. Op verschijningsmomenten zal via een e-mail de 

nieuwsbrief digitaal verzonden worden. Indien u geen mail ontvangen hebt kunt u dat kenbaar maken op 

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

 

 

 

 

mailto:deltaweg@janvanbrabant.nl


 

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  

 

 

LESTIJDEN 
Hieronder ziet u de lestijden die voor dit schooljaar gelden. 

0e  lesuur : 08.30 – 09.15 uur 

1e  lesuur : 09.15 – 10.00 uur 

2e  lesuur : 10.00 – 10.45 uur 

PAUZE  : 10.45 – 11.05 uur 

3e  lesuur : 11.05 – 11.50 uur 

4e  lesuur : 11.50 – 12.35 uur 

PAUZE  : 12.35 – 13.00 uur 

5e  lesuur : 13.00 – 13.45 uur  

6e  lesuur : 13.45 – 14.30 uur 

7e  lesuur : 14.30 – 15.15 uur 

8e  lesuur : 15.15 – 16.00 uur 

 

Voor het VBU was in het verleden lesuur 1 op dinsdag en donderdag gereserveerd. 

Het VBU heet vanaf dit jaar expertuur in verband met de doorontwikkeling van het Deltawijs. De experturen staan nu 

in het rooster op het einde van de dag op dinsdag, woensdag en donderdag tijdens het 8e uur. Sommige leerlingen 

hebben dan nog les en er zal dan door docenten ook op het 9e uur nog een expertuur verzorgd worden. Het kan zijn 

dat leerlingen, die eerder uit zijn op een bepaalde dag, dan een uurtje moeten wachten. 

 

 

OUDERAVONDEN SEPTEMBER 

Vanuit de VO-raad is het nadrukkelijke advies gegeven om voorlopig geen ouders groepsgewijs te ontvangen in 

school. Dat betekent dat we de ouderavonden per leerjaar begin september, anders vorm moet geven. We laten u op 

tijd weten op welke wijze we dit vorm willen geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENTORDAG 
 

 

De dag voordat de herfstvakantie begint hebben we voor leerjaar 1 

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 

http://www.janvanbrabant.nl/


 

 

 

 

 

 

MENTORDAG 
Ook voor leerjaar 2 geldt dat we de dag voor de herfstvakantie afsluiten met een mentoractiviteit.  

Op deze dag gaan de leerlingen samen met de mentoren een activiteit doen. Welke activiteiten en waar deze plaats-

vinden zal in een volgende nieuwsbrief verteld worden. 

 

 

DIATOETSING 
In dezelfde week zullen de leerlingen getoetst worden op hun taalvaardigheidsniveau en rekenvaardigheden via 

Diatoetsing. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
SCHOOLWERKDAGEN 

Op 14, 15 en 16 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. 

 

 

 

DIATOETSING 

In de week voor de herfstvakantie zullen de leerlingen getoetst worden op hun taalvaardigheidsniveau en reken-

vaardigheden via Diatoetsing 

 

 

 

 

 

 

TOETSWEEK 
Voor leerjaar 4 valt de eerste toetsweek in de week voor de herfstvakantie. 

 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 

LEERJAAR 4 


