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PLANNING 
 

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 9 en zaterdag 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. 

Vrijdag 16 oktober: 

 Mentordag voor leerjaar 1 ,2 en 3. 

Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober: 

 Herfstvakantie. 

ALGEMEEN 

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


Maandag 26 oktober: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Dinsdag 3 november: 

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

Vrijdag 6 november 

 Einde periode 1 leerjaar 3 en 4. 

Woensdag 11 november: 

 “Meet and Greet’’ georganiseerd door de ouderraad. 

Maandag 16 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1. 

Dinsdag 17 november: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 2. 

Donderdag 19 november:  

 Schoolfeest onderbouw 19.30-23.00 uur. 

Vrijdag 20 november: 

 Leerlingen klas 1 en 2 huiswerkvrij en eerste uur vrij. 

 

 

 

ONDERWIJS OP AFSTAND 
In deze tijd worden we als school geconfronteerd met een wat hogere ziekmelding van leerlingen. We realiseren ons 

dat het goed is dat leerlingen dan van thuis uit het onderwijs kunnen volgen. Ook extra uitleg naar behoefte is dan 

welkom. 

We zijn bezig met samenstellen van uniforme afspraken voor zowel leerlingen als docenten. 

Op korte termijn zullen we u daarover extra berichten. 

 

 

 

WEDSTRIJD WISKUNDERAADSELS 
In de onderbouw houden we een wedstrijd wiskunderaadsels. Elke twee weken komt er op maandag een nieuw 

wiskunderaadsel via de mail. De start is op maandag 7 september 2020. In de mail ontvangen de leerlingen ook één 

van de mogelijke oplossingen van het vorige raadsel.  

Deadline is telkens de vrijdag in de week erna. 

Alle mails die na de deadline binnenkomen worden automatisch verwijderd en worden dus niet meer meegenomen in 

de puntentelling.  

De antwoorden worden met uitleg gestuurd naar: wiskunderaadsels@janvanbrabant.nl  

Als leerlingen het raadsel lastig vinden dan kunnen ze via bovenstaand mailadres per 

raadsel 1 hint vragen.  

Een hint vragen kost wel punten.  

Elke maand zullen we de scorelijst delen.  

Aan het eind van het schooljaar hebben we een leuke prijs voor:  

 Beste score leerjaar 1  

 Beste score leerjaar 2  

 Beste score onderbouw  

De raadsels hangen ook op verschillende plaatsen in de school. Ook bovenbouw leerlingen kunnen deelnemen door 

hun oplossing te mailen. 

Naar gelang het aantal deelnemers zullen we ook in die groep een leuke prijs verdelen. Uiteraard is het leuk om deze 

raadsels thuis samen op te lossen. Zeker doen! 

  

Veel succes vanuit de wiskundesectie. 
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ETEN OP BESTELLING 
De conciërges constateren dat er met regelmaat maaltijden worden bezorgd 

aan het hek van het schoolplein. Soms tijdens pauzes en soms in 

overblijfuren. Dit bezorgen gebeurd door externen. Deze worden besteld 

door leerlingen bij Mac Donalds of pizzeria’s. U zult begrijpen dat dat niet 

de bedoeling is. 

Enerzijds in het kader van ons predicaat van gezonde school en anderzijds 

naar onze gezonde cateraar toe. Deze laatste kan natuurlijk alleen maar zijn 

diensten aan blijven bieden als er een financiële basis is. 

Deze maaltijden nemen wij in beslag bij constatering. 

 

 

 

SOCIAL MEDIA 
We hebben ook een Instagram account, namelijk @jvbdeltaweg! 

 

 

 

NIEUWS VAN DE MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD) 
Wie zitten er in de MR? 

Personeelsgeleding: Khalid Saber, Jeroen van Deursen, Ruud Willems en Tom Reichrath 

Oudergeleding: Francis van Bloemenhuis en Henrietta Westerhof 

Leerling geleding: Tom Stommels en Jochem van de Laar 

Wanneer vergadert de MR? 

- Donderdag 01-10-2020 

- Donderdag 03-12-2020 

- Donderdag 04-02-2020 

- Donderdag 22-04-2021 

- Donderdag 24-06-2021 

 

Kort verslag van de MR-vergadering van 3 september 2020: 

Op 3 september heeft er een MR- vergadering plaatsgevonden. Graag willen we u als ouder via de nieuwsbrief meer 

informatie geven over de activiteiten van de MR. 

In de laatste vergaderingen heeft de MR ingestemd met de volgende stukken: 

- Schoolgidsen 

- Examenreglement 

- Activiteitenplan MR 

- Jaarverslag MR 

Naast bovenstaande stukken zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen. 

- De verandering van de organisatie (Jan van Brabant college): Geert-Jan is de nieuwe algemeen directeur en woont 

de MR-vergaderingen bij als bevoegd gezag. Op de Molenstraat is de nieuwe organisatiestructuur al doorgevoerd. 

Voor de Deltaweg is gekozen voor een overbruggingsjaar. 

- Herkansingen leerlingen leerjaar 4: Die vinden plaats op vrijdag 25 september. De MR is akkoord gegaan met de 

wijziging van het PTA. Door corona vielen de resultaten van de toetsweek tegen. Door het PTA te wijzigen kunnen 

leerlingen ook de toetsen van de toetsweek herkansen. 

- De notulen: Deze zullen na vaststelling op de schoolsite geplaatst worden. Door wisseling van de wacht is dit 

afgelopen schooljaar niet goed opgepakt. Met terugwerkende kracht zijn de notulen van vorig schooljaar alsnog 

geplaatst. 

Heeft u nog vragen, opmerkingen, een goed idee, wij horen het graag. Wilt u het activiteitenplan en het jaarverslag 

inzien of een vergadering bijwonen, neem dan contact op met Khalid Saber (k.saber@janvanbrabant.nl) 

 

 

 

 

 



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

Brabant College. Het is van belang dat de stem van de ouders (Deltaweg) ook in de GMR 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. Khalid Saber en Tom Reichrath zitten in de personeelsgeleding van de GMR. Voor 

dit schooljaar zijn er twee plekken vacant in de oudergeleding: 

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. 

 

 

 

OUDERRAAD 2019-2020 
Wat doet de ouderraad? 

De ouderraad heeft nauw contact met de schoolleiding en vergadert 4x per schooljaar ongeveer 1,5 a 2 uur. In de 

ouderraad kunnen ouders: 

- als klankbordgroep meedenken, meepraten en meewerken aan het creëren van een prettige, stabiele, gezonde, veilige 

en gezellige leeromgeving van onze kinderen; 

- hun opvatting doorspelen naar de directie, docenten en de medezeggenschapsraad; 

- door de school gebruikt worden om zaken te toetsen; 

- de school ondersteunen bij schoolactiviteiten. 

 

De ouderraad zoekt ouders uit leerjaar 1 om deel te nemen! Wilt u zich aanmelden?  

We hebben onderstaande gegevens van u nodig: 

Naam leerling : _______________________________________________________________ Klas: ___________ 

Naam ouder : _______________________________________________________________________________ 

Tel. ouder : Mobiel: ________________________________  Thuis  : ________________________________ 

Adres  : Straat  : ________________________________________________________________________ 

: Woonplaats + postcode:___________________________________________________________ 

E-mail ouder : _______________________________________________________________________________ 

 

Dit formulier kunt u inleveren op school bij de administratie of de gegevens mailen naar ouderraad@janvanbrabant.nl. 

Mochten er zich meer dan 3 ouders aanmelden, dan wordt via een loting bepaald welke ouder in de ouderraad komt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert de Groot (voorzitter). 
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ACTIVITEITENDAG LEERJAAR 1 
Op vrijdag 16 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. Alle activiteiten zijn in de buurt. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITEITENDAG LEERJAAR 2 
Op vrijdag 16 oktober, is onze jaarlijkse activiteitendag. Op een andere manier met elkaar samenwerken en plezier 

beleven is de doelstelling van deze dag. Op het programma staan een drietal activiteiten. In drie verschillende groepen, 

gaan ze per fiets een zogenaamde carrouselvorm doen. De leerlingen mogen op eigen gelegenheid naar de eerste 

locatie komen, vanwaar ze daarna met de gehele groep naar de volgende activiteit zullen fietsen. Alle locaties liggen 

in de buurt. Elke groep gaat uiteraard alle onderdelen volgen. Per groep zullen twee begeleiders mee fietsen. 

Bedoeling is wel dat alle leerlingen 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 b.v. (medische) 

redenen zijn dat een leerling niet kan fietsen, dan kunt u dat aangeven. 

Sportieve kleding (extra set) en een lunchpakket is gewenst, waarbij extra drinken sterk aan te bevelen is. Tijdens één 

van de activiteiten kunnen de leerlingen een consumptie kopen. Let u er als ouder op, dat uw kind niet overdreven veel 

geld meeneemt? 

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 en nog aanvullende informatie te horen krijgen.  

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

Lammers (d.lammers@janvanbrabant.nl). 

 

LEERJAAR 2 

LEERJAAR 1 



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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PTA EN EXAMENREGLEMENT 
Op de website van onze school (www.deltaweg.janvanbrabant.nl) is geplaatst: 

- examenreglement 2020-2021; 

- PTA voor leerjaar 3 en leerjaar 4 2020-2021. 

Mevrouw Van Kempen (secretaris eindexamen). 

 

 

 

SCHOOLWERKDAGEN 
In de vorige nieuwsbrief heeft informatie gestaan over de schoolwerkdagen die normaal gesproken de laatste 3 dagen voor 

de herfstvakantie plaatsvinden. Helaas hebben we moeten besluiten deze dagen geen doorgang te laten vinden. Dit alles in 

verband met de regelgeving rondom corona. We vinden dit natuurlijk erg jammer maar wel de verstandigste keuze. Op 

vrijdag voor de herfstvakantie zullen we een alternatief programma samenstellen voor de leerlingen uit leerjaar 3. Op 

woensdag en donderdag zullen er gewoon lessen plaatsvinden volgens het normale rooster.   

 

 

 

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.  

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 stageaanbieders. Om te kunnen reageren op een vacature zal de 

leerling zich eerst moeten aanmelden. 

Dit jaar komt de stagecoördinator mevrouw De Wilde, in de week van 21 september 2020 langs bij de klassen 3. Ze 

geeft dan een uitleg over de stage en deelt mapjes uit met het contract, evaluatieformulier en uitleg over het verslag. 

De  LEV-groep komt op 7 oktober 2020. Zij nemen intekenlijsten mee 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. 

- 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 voor 1 november 2020 in. 

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

LEERJAAR 3 

http://www.deltaweg.janvanbrabant.nl/
http://www.helmondvoorelkaar.nl/
https://ld.janvanbrabant.nl/Media/view/85330/Contract+Maatschappelijke+stage+2018.docx?
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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 2020-2021 
De Award gaat dit jaar haar 21e 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 (ze mogen zelf kiezen welk 

onderdeel ze 6 maanden doen). Het is geen prestatief project en ieder kan op eigen niveau 

en interesse zijn/haar onderdelen kiezen en stellen daarbij een doel voor zichzelf. 

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. Afgelopen jaar hebben 3 bronzen groepen en 2 

zilveren groepen deelgenomen aan dit uitdagende project. 

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. 3e klassers zullen binnenkort geïnformeerd worden over de 

Award. Alle deelnemers voor dit jaar: SUCCES!! 

 

 

DnP 
Met klas 3 zijn we goed van start gegaan bij het vak Dienstverlening en Producten (DnP). Zo zijn we van start gegaan 

met een korte introductie in de keuken en de werkwijze die we hier toepassen.  

Vrijdag 11 september hebben we met de hele groep heerlijke hamburgers gebakken. Zelf het vlees op smaak brengen, 

sausjes maken, vlees braden en natuurlijk het opeten hiervan.  

Het is heel goed gegaan en de resultaten waren super.  

Uw kind kan voortaan mooi meehelpen met koken thuis. Het is maar dat u het weet! 

 

 

 



 

 

 

 

 

TOETSWEEK 
In week 42, van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 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. 

 

 

PTA EN EXAMENREGLEMENT 
Op de website van onze school (www.deltaweg.janvanbrabant.nl) is geplaatst: 

- examenreglement 2020-2021; 

- PTA voor leerjaar 3 en leerjaar 4 2020-2021. 

Mevrouw Van Kempen (secretaris eindexamen). 

 

 

EINDEJAARS TRIP 
Met klas 4 zijn we weer van start gegaan om de eindejaars trip te organiseren. Hoe we dit gaan vormgeven is helemaal 

aan deze groep mensen. Zij gaan zelf enkele voorstellen voorbereiden en helemaal uitpluizen. Offertes opvragen, 

busmaatschappij contacten, pretparken benaderen enz. enz. Heel gaaf en er komen al hele mooie reizen bij ons voorbij. 

Een enkele groep is ook bezig met een alternatief, mochten we niet kunnen reizen vanwege de Corona perikelen.  
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