
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

Vragen met antwoorde n   n.a.v. de digitale informatieavond Jan  
van Brabant Deltaweg  25 - 11 - 2020   
  

1)   Begreep ik goed dat je met kader advies ook mag aanmelden?   

  

Antw oord ; a lleen een kader advies is niet voldoende. Minimaal een combinatie  

met GT nodig.   

  

2)   Is het  mogelijk dat er meer aanmeldingen komen dan dat er leerlingen  
aangenomen kunnen worden?   

  

A ntw oord ; w ij hebben geen stop. Alle leerlingen met het juiste advies zijn  

welkom.   

  

3)   H oe begeleiden jullie kinderen met to s   ( TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS ) ?   
  

Antw oord ; hier   is een w at uitgebreider antwoord voor nodig. U kunt hiervoor  

contact opnemen met Mevr. Jacobs, onze zorgcoördinator. Tel. 0492 - 510306  of  
m.jacobs@janvanbrabant.nl   

  

4)   Werken jullie in de reguliere lessen digitaal / met   een laptop?   
  

Antw oord ;   e r wordt veel met een device gewerkt. Ook in de reguliere lessen.  
Daarnaast worden er nog steeds bij een aantal talen boeken gebruikt.   

  

5)   Hebben de kinderen in de onderbouw naast de vakoverstijgend vakken zoals  
N atuur& T echniek ook nog bijv oorbeeld los het vak biologie?   
  

Antw oord ;   nee . De vakken die binnen een leergebied vallen worden niet ook  
nog apart gegeven.   



 

  

6)   Zijn er wél specifieke proefwerken voor een specifiek vak of zijn het alleen de  

projecten die beoordeeld worden in de eerste twee jaar?   
  

Antw oord ;   b innen de basisvakken zijn er toetsen. Maar ook bij de leergebieden  
worden er kennistoetsen per project afgenomen.   

  

7)   Is de huiswerkbegeleiding een faciliteit die door school aangeboden wordt? Of  
moet deze worden ingekocht door de ouders?   
  

Antw oord ;   d it   is  nu  een service van school .   

  

8)   Hoe wordt er omgegaan met leerlingen met lwoo? Wat voor hulp bieden jullie  
hierin?   

  

Antw oord ;   d it vraagt om een uitgebreider antwoord.  Hiervoor kunt u  contact  

opnemen met Mevr. Jacobs. Tel 0492 - 510306  E - mail:  
m.jacobs@janvanbrabant.nl   

  

9)   W at word er bij jullie op school gedaan voor kinderen met dyslexie?   

  

Antw oord ;   d it   vraagt om een uitgebreider antwoord. Hiervoor kunt u contact  
opnemen met Mevr. Jacobs. Tel 0492 - 510306  E - mail:  

m.jacobs@janvanbrabant.nl   

  

10)   ( K)GT. Betekent dit een dubbel advies?  Een kansklas?   

  

Antw oord ;   :  j a het is een dubbel advies. Wij hebben geen kansklas.  Alle  

leerlingen zitten bij elkaar. Wij leiden alleen op naar een GT diploma.   

  

11)   Het opgeven voor Deltawijs Experience 27 januari a.s., hoe kan ik mijn zoon  
inschrijven?   
  

Antw oord ;   o p de  homepagina van de  website  staat een    duidelijke verwijzing om  

in te schrijv en voor de Delta Experience.   

  

  


