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Woord vooraf
Beste ouders en leerlingen,
Het Jan van Brabant College is van oudsher een school met een open karakter en een fijne
omgeving om in te leren. Begrip, respect en waardering voor elkaar staan bij ons centraal.
Een school is in de eerste plaats een plek om te leren. Leren staat dan ook centraal in meer
dere opzichten: leren in de les én leren van en met elkaar, in goede relatie en een inspirerende
omgeving. De coronacrisis verandert niets aan deze inzichten, wel aan de vorm waarin we dit
tijdelijk moeten doen. We gaan ervan uit dat we gedurende dit schooljaar 2021-2022 weer alle
leerlingen tegelijkertijd op school kunnen ontvangen om recht te doen aan alle aspecten van
het onderwijs. Zo niet dan passen we ons aan, aan de mogelijkheden die we hebben waarbij
de optimale kwaliteit van het onderwijs steeds de koers bepaalt.
Alle medewerkers zijn gericht op het behalen van de door ons gestelde ambitie: het bieden
van onderwijs waardoor jonge mensen zich goed kunnen ontwikkelen en waardoor ze
optimale kansen hebben op een diploma en succesvol en gelukkig kunnen zijn in hun verder
leven. Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze leerlingen en streven ernaar om talent tot
bloei te laten komen.
Het Jan van Brabant College staat midden in de samenleving en we maken dit in het onderwijs
ook zichtbaar, onder andere via Deltawijs op de Deltaweg en tweetalig onderwijs en het
concept Brainportschool op de Molenstraat. Binnen het Jan van Brabant College is voor elke
leerling iets te kiezen waardoor de eigen ambities ruimte krijgen.
Onze vestiging op de Gasthuisstraat richt zich volledig op de opvang van anderstalige leer
lingen. Deze leerlingen worden begeleid naar hun optimale mogelijkheden binnen het onder
wijs in de regio.
Goede contacten met ouders vinden wij heel belangrijk. Via onze websites molenstraat.
janvanbrabant.nl en deltaweg.janvanbrabant.nl houden wij iedereen zo volledig mogelijk op
de hoogte van onze school, onze organisatie en ontwikkelingen. Dat doen wij ook op sociale
media: we zijn te volgen op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
Via het leerling- of ouderportaal van de website hebben leerlingen en ouders/verzorgers
rechtstreeks inzage in onder andere de resultaten en in het leer- en begeleidingsproces van
de kinderen. Een proces waarin het eigenaarschap gedeeld wordt met leerlingen en ouders/
verzorgers en waarbij we elkaar nodig hebben. Wij nodigen ouders uit contact met ons op te
nemen als daar behoefte aan is. Dit kan bijvoorbeeld via de ouderavonden maar ook via het
maken van een afspraak op een ander moment. Zo maken wij er samen graag een succesvol
schooljaar van.
Geert-jan Nillesen
Algemeen directeur
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Adressen
Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

vestiging Molenstraat
Molenstraat 191, 5701 KD Helmond
0492 - 52 22 87
fax 0492 - 54 65 91
molenstraat@janvanbrabant.nl

nevenvestiging Gasthuisstraat
Gasthuisstraat 79
5708 HJ Helmond
0492 - 54 94 48
ghs@janvanbrabant.nl

Werkgeversnummer
Brinnummer 14LF

Werkgeversnummer 41332
Brinnummer 00NE02

Jan van Brabant College
vestiging Deltaweg
Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
0492 - 51 03 06
fax 0492 - 51 80 19
deltaweg@janvanbrabant.nl
Werkgeversnummer 41332
Brinnummer 00NE
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Wie zijn wij?
Jan van Brabant College
vestiging Molenstraat
Het Jan van Brabant College, vestiging
Molenstraat is een scholengemeenschap
voor mavo/vmbo-t, havo en vwo met
daarnaast tweetalig mavo, havo en vwo
(tto). De school biedt intern ruime mogelijk
heden om over te stappen van de ene
schoolsoort naar de andere. De school
ligt in het centrum van de stad en is goed
bereikbaar via het openbaar vervoer, veilige
toegangswegen en fietspaden. Het gebou
wencomplex is een samenvoeging van drie
monumentale gebouwen en nieuwbouw
met een moderne mediatheek en studie
ruimte. Door middel van een fraai hekwerk
is gezorgd voor een veilige afscherming van
het schoolplein.

Jan van Brabant College
vestiging Deltaweg
Het Jan van Brabant College, vestiging
Deltaweg is een categorale mavo/vmbo-t/g
school met lwoo (leerwegondersteunend
onderwijs), met een nevenvestiging
‘Eerste Opvang Anderstaligen’ aan de
Gasthuisstraat. De school aan de Deltaweg
wordt gekenmerkt door kleinschaligheid.
Er is veel aandacht voor een veilig en ple
zierig leerklimaat. Twee jaar geleden is de
school gestart met een nieuw onderwijs
concept, Deltawijs. Op basis van talent en
interesse werken de leerlingen in projecten
samen in kleine groepen. De school heeft
een duidelijke wijk- en regiofunctie. Hij ligt
aan de rand van de stad, tussen de wijken
Rijpelberg en Brouwhuis en is goed be
reikbaar via het openbaar vervoer, veilige
toegangswegen en fietspaden. Het is een
functioneel gebouw waar onlangs ook
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nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De vesti
ging Deltaweg is daarmee helemaal inge
richt voor de onderwijskundige toekomst.

Jan van Brabant College
vestiging Gasthuisstraat
In de vestiging aan de Gasthuisstraat heeft
het Jan van Brabant College een onder
wijsvoorziening voor nieuwkomers. Dit
betreft onderwijs voor leerlingen die de
Nederlandse taal niet of nauwelijks be
heersen. Het onderwijs is bedoeld voor
leerlingen van 12 tot 18 jaar en bestaat
hoofdzakelijk uit het geven van les in de
Nederlandse taal. Na de startklas die onge
veer 5 weken duurt, worden de leerlingen
ingedeeld in leerroute 1, 2 of 3. Deze leer
routes leiden respectievelijk op voor niveau
A1, A2 of B2. De leerlingen stromen na
twee jaar onderwijs door naar een verlengd
entreetraject, vmbo-kader of basis of - in
geval van de laatste leerroute- naar mavo/
vmbo-t of havo.
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Wat willen wij?

Wat bieden wij?

Het Jan van Brabant College stelt zich
ten doel het leveren van kwalitatief goed
onderwijs dat past bij de mogelijkheden en
ambities van onze leerlingen. Daarbij vinden
we het belangrijk dat we onze leerlingen
en medewerkers de mogelijkheid bieden
om hun talenten volledig te benutten en
dat ze veilig kunnen werken in een positief
en inspirerend klimaat. Dit doen wij in alle
openheid; wij informeren onze leerlingen
en ouders/verzorgers zodat iedereen altijd
op de hoogte kan zijn van de belangrijke
ontwikkelingen op onze school.

Wij bieden een goede begeleiding bij de
overstap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Naast de mentor
en de docenten kunnen onze leerlingen
en ouders/verzorgers op onze school een
beroep doen op andere specialisten, zoals
de afdelingscoördinator, de ondersteu
ningscoördinator, de orthopedagoog en de
decaan.
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Op het Jan van Brabant College zorgen wij
voor een prettige leeromgeving waar leer
lingen optimaal de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Het welzijn van de leerling
vinden wij daarbij erg belangrijk. Een leer
ling die zich prettig voelt zal beter gebruik
maken van zijn mogelijkheden en de kansen
die de school biedt en daardoor ook beter
presteren.
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BEVOEGD GEZAG
Het bestuur (bevoegd gezag) van het Jan van Brabant College berust bij de Stichting
Openbaar Onderwijs Jan van Brabant. Het Jan van Brabant kent een bestuursmodel
op basis van de Wet Goed Onderwijs en Goed Bestuur bestaande uit een Raad van
Toezicht en een College van Bestuur.
Leden van de Raad van Toezicht

Inspectie

Mw. Drs. G. Buter
Mevrouw Mr. L. Branten-van Hooff
De heer Drs. S. Kern
Mevrouw A. Knoet-Michiels voorzitter
Mevrouw Drs. A. J. van Mierlo

Inspectie van het Onderwijs
0800 - 80 51
www.onderwijsinspectie.nl

Bestuur
De heer D. van Bennekom
Statutair bestuurder
0492 - 52 52 46
bestuur@janvanbrabant.nl

Postadres, bezoekadres en
bereikbaarheid bestuur
Molenstraat 191
5701 KD Helmond
0492 - 52 52 46
bestuur@janvanbrabant.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 11 13 111
Voor klachtenmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld, discriminatie
en extremisme.

Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
www.infowms.nl

Ondersteuning bestuur en directie
(personeel en organisatie)
Mevrouw P. Ruijsink
0492 - 52 52 46
p.ruijsink@janvanbrabant.nl
Mevrouw C. A. van den Berg
0492 - 52 52 46
r.vanden.berg@janvanbrabant.nl
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VOORWOORD Bevoegd Gezag
Het Jan van Brabant College bestaat uit twee zelfstandige scholen en één nevenvestiging. De
scholen Jan van Brabant College Deltaweg en Molenstraat vallen onder het bestuur van de
Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant in Helmond. De school aan de Deltaweg biedt
mavo (theoretische leerweg) en de gemengde leerweg aan en heeft een nevenvestiging aan
de Gasthuisstraat voor de ‘Eerste Opvang voor Anderstaligen’. De school aan de Molenstraat
biedt mavo, havo en vwo aan zowel Nederlandstalig als tweetalig.
De scholen werken op de terreinen onderwijs, personeel, financiën en beheer intensief
samen. Zij leggen ieder hun eigen onderwijsaccenten. Vanaf het schooljaar 2020-2021 kent
het Jan van Brabant College een nieuwe organisatiestructuur met een algemeen directeur
en adjunct-directeuren. De algemeen directeur vormt met de adjunct--directeuren het cen
traal managementteam van het Jan van Brabant College, ondersteund door P&O, controller,
communicatie en bestuurssecretariaat.
Het Jan van Brabant College zoekt de verbinding lokaal, regionaal en landelijk. Vandaar dat het
Jan van Brabant College lid is van ORION, een onafhankelijk netwerk van 14 zelfstandige be
sturen van scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Zuidoost-Brabant en in G
 elderland
(www.orionscholen.nl), van het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland voor passend
onderwijs (www.swv-peelland.nl) en lid van de landelijke vereniging voor openbaar en alge
meen toegankelijk onderwijs (www.vosabb.nl). Momenteel onderzoekt het Jan van Brabant
College de mogelijkheid om een bestuurlijke fusie aan te gaan met andere scholen voor
openbaar onderwijs in de regio. In een bestuurlijke fusie blijft het zelfstandige profiel van de
scholen van Jan van Brabant bestaan. De fusie kan wel leiden tot meer professionele onder
steuning van de scholen.
Het Jan van Brabant College vindt internationalisering, digitalisering, gepersonaliseerd leren
en differentiatie belangrijke onderdelen van het onderwijsproces. Het tweetalig onderwijs,
het programma Brainport School, een internationaal uitwisselingsprogramma, het nieuwe
onderwijsprogramma Deltawijs en de aandacht voor taal- en persoonlijkheidsontwikkeling
van onze anderstalige leerlingen dragen hieraan voor een belangrijk deel bij.
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In voorjaar 2021 kregen we de goedkeuring van het gemeentebestuur van Helmond voor
nieuwbouw van de school aan de Molenstraat. Hoewel de realisatie nog enige jaren zal
vergen, zijn we erg blij met de mogelijkheid om een gebouw te ontwikkelen waarin ons onder
wijsconcept nog beter tot zijn recht kan komen.
Op het Jan van Brabant College gaan we op een positieve en respectvolle manier met elkaar
om. We communiceren open en zoeken de dialoog met ouders/verzorgers en leerlingen. In de
lessen wordt daarom veel aandacht gegeven aan burgerschap en het tonen van respect voor
elkaar. We zorgen zo samen voor een prettig schoolklimaat, waarbinnen de leerlingen van het
Jan van Brabant College zich allemaal thuis kunnen voelen. Daardoor kunnen ze hun talen
ten volledig leren inzetten en excelleren. De kernwaarden van het Jan van Brabant C
 ollege
vormen de basis van ons onderwijs en de begeleiding, kort samengevat: onderwijs in een
prettige en gezonde omgeving, goede resultaten en vertrouwen.
Namens het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant wens ik
iedereen die betrokken is bij het Jan van Brabant College en onze leerlingen in het bijzonder
een succesvol schooljaar 2021-2022.
Antoinette Knoet-Michels
voorzitter Raad van Toezicht
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Schoolleiding
Algemeen directeur
De heer G.J. Nillesen MEd
g.nillesen@janvanbrabant.nl

Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

vestiging Molenstraat
0492 - 52 22 87

vestiging Deltaweg
0492 - 51 03 06

De heer G.J. Onrust MEM
Adjunct-directeur Nederlandstalig onderwijs
g.onrust@janvanbrabant.nl

De heer D. Hogervorst
Adjunct-directeur
d.hogervorst@janvanbrabant.nl

Mevrouw I. Brugman MEd
Adjunct-directeur tweetalig onderwijs (tto)
i.brugman@janvanbrabant.nl

Coördinatoren Deltaweg

Coördinatoren Molenstraat

De heer T. Reichrath
t.reichrath@janvanbrabant.nl

Mevrouw B. Verstijnen
Coördinator onderbouw
Nederlandstalig onderwijs
b.verstijnen@janvanbrabant.nl
De heer T. Schwirtz
Coördinator onderbouw
tweetalig onderwijs
t.schwirtz@janvanbrabant.nl
De heer K. Gerrits
Coördinator bovenbouw
Nederlandstalig onderwijs havo-vwo
k.gerrits@janvanbrabant.nl

De heer T. van Seggelen
t.vanseggelen@janvanbrabant.nl

Jan van Brabant College
vestiging Gasthuisstraat
0492 - 54 94 48
De heer R. van Horssen
Teamleider Gasthuisthuisstraat
r.vanhorssen@janvanbrabant.nl

Mevrouw L. Speckens
Coördinator bovenbouw
tweetalig onderwijs
l.speckens@janvanbrabant.nl
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Ondersteuningsteam en
decanaat
Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

vestiging Molenstraat
0492 - 52 22 87

nevenvestiging Gasthuisstraat
0492 - 54 94 48

Mevrouw E. Stouten
ondersteuningscoördinator
e.stouten@janvanbrabant.nl

Mevrouw E.Stouten
ondersteuningscoördinator
e.stouten@janvanbrabant.nl

Mevrouw W. Velt
orthopedagoog
w.velt@janvanbrabant.nl

Mevrouw I. Philips
orthopedagoog
i.philips@janvanbrabant.nl

De heer M. Louwers
decaan
m.louwers@janvanbrabant.nl

De heer R. Renkens
decaan
r.renkens@janvanbrabant.nl

Jan van Brabant College
vestiging Deltaweg
0492 - 51 03 06
Mevrouw M. Jacobs
ondersteuningscoördinator
m.jacobs@janvanbrabant.nl
De heer A. Ameziane
leerlingbegeleider
a.ameziane@janvanbrabant.nl
De heer C. Krüger
decaan
c.kruger@janvanbrabant.nl
Mevrouw M. Elings
decaan
m.elings@janvanbrabant.nl
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Lestijden schooljaar 2021-2022
Op het Jan van Brabant College hebben wij het onderwijsprogramma zodanig ingericht
dat onze leerlingen tenminste het door de Inspectie voor het Onderwijs vastgestelde
aantal onderwijsuren halen. Op het vmbo is dat 3.700 uur.
Gemiddeld hebben onze leerlingen in de
onderbouw ongeveer 32 lesuren per week.
In de bovenbouw kunnen er verschillen zijn
binnen het gekozen pakket.
Niet alle onderwijsuren worden alleen met
lessen gevuld. Er zijn ook diverse buiten
schoolse activiteiten, die in sommige
gevallen langer duren dan een normale
lesdag. Denk hierbij aan excursies, museum
bezoeken, sportactiviteiten, school
feesten, introductiedagen, deelname aan
wedstrijden zoals de Kangoeroewedstrijd.

Schoolgids Jan van Brabant College | 2021-2022

Lessen die niet door kunnen gaan door
afwezigheid van de docent worden daar
waar mogelijk waargenomen door een
andere docent. De leerlingen krijgen dan
een invalles.

Lestijden
1

8.30 - 9.15 uur

2

9.15 - 10.00 uur

3

10.00 - 10.45 uur

pauze

10.45 - 11.05 uur

4

11.05 - 11.50 uur

5

11.50 - 12.35 uur

pauze

12.35 - 13.00 uur

6

13.00 - 13.45 uur

7

13.45 - 14.30 uur

8

14.30 - 15.15 uur

9

15.15 - 16.00 uur

12

Belangrijke data 2021-2022
Maandag 6 september
Dinsdag 5 oktober
25 t/m 29 oktober
27 december t/m 7 januari
28 februari t/m 4 maart
Maandag 18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
Donderdag 12 mei
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Maandag 25 juli

start schooljaar 2021-2022
studiedag personeel (leerlingen vrij)
herfstvakantie
Kerstvakantie
voorjaarsvakantie
vrije dag (Tweede Paasdag)
meivakantie
Hemelvaart
start centraal eindexamen
vrije dag (Tweede Pinksterdag)
studiedag personeel (leerlingenvrij)
studiedag personeel (leerlingen vrij)
start toetsweek voor alle klassen
start zomervakantie (t/m 2 september)
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Onderwijs
Op het Jan van Brabant College leiden wij onze leerlingen op voor het vmbo diploma.
Daarbij sluiten we aan op hun mogelijkheden, ambities en de gekozen vervolgstudie.
Wij bieden hen de mogelijkheden om hun talenten volledig te benutten in een veilig,
positief en inspirerend leerklimaat. Met Deltawijs bieden wij leerlinggericht onderwijs
middels de leerstof, het lesmateriaal en de manier van lesgeven. Onze docenten geven
niet alleen instructie, ze zijn steeds meer de begeleider van het leerproces. Hun rol
verandert, van docent naar expert/coach. Hierbij worden ze ondersteund door her- en
bijscholing.
Deltawijs

Leergebieden

In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart
met onze nieuwe onderwijsaanpak: Delta
wijs. Met dit onderwijsconcept willen we
onze leerlingen beter voorbereiden op een
snel veranderende maatschappij die vraagt
om zelfstandige en creatieve deelnemers.
Deze moeten beschikken over kennis en
een groot aantal vaardigheden, zoals:
samenwerken, plannen, oplossingsgericht
werken en creatief denken. Deltawijs leert
hen die kennis en vaardigheden op een zelf
standige manier ontwikkelen en b
 eheersen.
Met Deltawijs willen we onze leerlingen
binnen een duidelijke structuur zelfstandig
laten leren. De leerlingen maken daarbij hun
eigen keuzes, gebaseerd op talent en inte
resse. Coöperatief leren neemt daarbij een
belangrijke plaats in. Onze vernieuwbouw
die eind 2019 voltooid werd, ondersteunt
de praktische uitvoerbaarheid.

De bestaande vakkenstructuur hebben we
veranderd; binnen Deltawijs bieden we de
vakken geclusterd aan in leergebieden. We
kennen de leergebieden Natuur en Techniek
(biologie, natuurkunde en techniek), Mens
en Maatschappij (geschiedenis, aardrijks
kunde en economie), de Basisvakken
(Moderne Vreemde Talen /Nederlands en
Wiskunde/Rekenvaardigheden) en Sport en
Creatief. Binnen deze leergebieden werken
we met een divers aanbod aan projecten
waaruit leerlingen kunnen kiezen afhan
kelijk van hun interesse of aanleg. Deze
projecten omvatten de vakinhoudelijke
doelen waaraan leerlingen moeten voldoen
binnen het vmbo-gt. Bij de talen en wis
kunde werken we met een gedifferentieerd
programma.

We willen bereiken dat leerlingen een
proactieve houding aannemen, eigenaar
worden van hun eigen onderwijsleerproces
en kritisch nadenken over hun eigen han
delen. Natuurlijk worden ze daarbij onder
steund door experts, coaches en mentoren
die structuur bieden.
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Onderwijsleerproces

Resultaten en vorderingen

Leerlingen binnen het vmbo-gt zijn gediend
met een duidelijke structuur. Vanaf het
begin wordt deze dan ook geboden door
ondersteuners onder wie we drie rollen
onderscheiden:
• De individuele mentoren: deze staan
vier jaar lang voor de persoonlijke
begeleiding. Onze leerlingen behouden
dus gedurende de hele schoolloopbaan
dezelfde mentor. De mentor staat in
eerste instantie voor de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling en voor het
persoonlijk welbevinden. Hij heeft een
vertrouwensfunctie. Tevens onderhoudt
hij het contact met de ouders/verzorgers
en volgt hij het onderwijsleerproces
van de leerling. In gesprekken met
de ouders/verzorgers heeft de
leerling een belangrijke rol binnen het
driehoeksgesprek . De leerling bespreekt
hierin samen met de ouders/verzorgers
en de mentor zijn leervorderingen.
Deze opzet draagt sterk bij aan de
ontwikkeling van een proactieve (leer)
houding bij de leerling.
• De coaches: deze docenten ontwikkelen,
samen met andere docenten, projecten
en ondersteunen de leerlingen op de
leerpleinen om structuur te bieden, de
leerlingen uit te dagen en het leerproces
te ondersteunen. Zij hebben goed zicht
op de vorderingen door intensief contact
met elkaar.
• De experts: deze ontwikkelen binnen
het leergebied, projecten en zorgen
dat de vakinhoudelijke doelen daarin
meegenomen worden. Ook is er altijd een
expert aanwezig op een leerplein om de
belangrijkste theoretische vragen van
leerlingen te kunnen beantwoorden. Ook
zij overleggen met coaches en mentoren
over vorderingen en resultaten.

De leervorderingen en resultaten worden
op een andere manier gevolgd en weer
gegeven dan in de reguliere aanpak.
De leerlingen verwerken hun resul
taten, vorderingen en projectaanpak
binnen een elektronische leeromgeving
(ELO/Somtoday). Zo ontstaat een portfolio
dat ze vier jaar meenemen en dat later voor
de vervolgopleiding een goed inzicht biedt
in de kwaliteiten van de leerling.
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Ook de ouder(s)/ verzorgers kunnen zo de
vorderingen, zowel op vaardigheids- als
vakinhoudelijk gebied volgen. De leerlingen
lichten de resultaten toe in de driehoeks
gesprekken, samen met de mentor.

Leerpleinen
De leerpleinen zijn gerealiseerd in de
nieuwbouw en zijn geheel ingericht om
de nieuwe onderwijsaanpak vorm te
geven. Het meubilair is flexibel te gebrui
ken en nodigt uit om in kleine groepen te
overleggen en samen te werken. Ook is
er een speciale presentatieruimte waar
leerlingen voor elkaar, maar ook voor hun
ouders/verzorgers een presentatie kunnen
verzorgen. Er heerst een aangenaam
klimaat door een modern koude-warmte
uitwisselingssysteem. Bovendien is er
een professionele keukeninrichting en
op de benedenverdieping een technische
afdeling.
Gedurende de eerste periode starten
de leerlingen op twee dagen (maandag
en donderdag) de dag samen met hun
mentor. Er wordt dan aandacht besteed
aan welbevinden, leren plannen en sociale
vaardigheden. De andere drie dagen star
ten de lessen pas om 9.15 uur. Voor die tijd
is op die dagen overlegtijd voor docenten
gepland. Om 9.15 uur starten de blokken
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binnen de leergebieden en zijn de leerlingen
aan het werk binnen de projecten. Hierbij
worden ze ondersteund door de coaches en
experts.
De dag eindigt met een expertuur (9e uur)
waarin leerlingen extra hulp kunnen
vragen, opdrachten af kunnen maken
of een gesprek kunnen hebben met hun
mentor. Leerlingen kunnen op eigen initia
tief gebruik maken van dit expertuur, maar
ze kunnen daartoe ook verplicht worden.
De pauzes zijn voor alle leerjaren gelijk.

Niveaudifferentiatie binnen de
basisvakken
Onze leerlingen worden in de eerste school
week getest op hun taal- en rekenniveau.
Op basis van de resultaten volgen ze een
gedifferentieerd programma. Dit gebeurt
bij alle aangeboden talen en ook bij wis
kunde. Het uitgangspunt hierbij is dat we
de leerlingen goed willen bedienen op hun
eigen kennisniveau.
Ook binnen de basisvakken ontwikkelen we
projecten om leerlingen uit te dagen, om
te ‘spelen’ met taal of om op een creatieve
manier met taal om te gaan. Ook leggen we
verbindingen tussen de basisvakken en de
projecten.

Contact ouders
Met het meerjarige mentoraat ontstaat er
gemakkelijk een vertrouwensband tussen
ouders, leerling en mentor en dus met de
school. In het driehoeksgesprek neemt
de leerling het initiatief en maakt hij zijn
ouders/verzorgers en mentor deelgenoot
van zijn (leer-)ervaringen binnen Deltawijs
en de vorderingen die hij denkt gemaakt te
hebben.
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Daarnaast bestaat natuurlijk ook de
mogelijkheid voor ouders/verzorgers om
contact te leggen met coaches of experts
die vanuit hun begeleidende rol zicht
hebben op het leerproces van de leerling.
Hiervoor zullen de ouderavonden blijven
bestaan.
Ook willen we ouders/verzorgers vragen
om een actieve bijdrage te leveren binnen
de projecten. Dit kan zijn als opdracht
gever vanuit het beroep of bedrijf, door
het verzorgen van een pitch om leerlingen
uit te dagen om in een bepaald project te
stappen of door luisterend publiek te zijn bij
de presentaties van groepsresultaten. Ook
kunnen we ouders/verzorgers vragen om
als begeleider optreden bij buitenschools
leren.

Jaarindeling
We starten het jaar met een introductie
week waarbinnen de leerlingen kennis
maken met hun mentorgroep en hun
mentor, een begin maken met samen
werken en instructie krijgen over de
werkwijze binnen Deltawijs. Tot de
herfstvakantie werken we binnen voor
geschreven, korte projecten (2 weken)
in de leergebieden Mens en Maatschappij
(M en M) en Natuur en Techniek (N en T).
Dit om de werkwijze binnen Deltawijs goed
aan te leren en ook een heldere structuur te
bieden voor de leerlingen.
In de eerste schoolweken is er een ouder
avond waar ouders/verzorgers in een
centraal deel nog eens uitleg krijgen over
elementen van het onderwijsconcept, maar
waar ook een mentorgedeelte is met de
ouders van de mentorgroep. Hier is volop
gelegenheid voor het stellen van vragen.
Na de herfstvakantie starten projecten
die 5 weken duren maar waarbij na elke
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4 weken een ‘lege’ week is om zaken in te
halen, te presenteren, speciale workshops
te organiseren of opdrachten te maken die
met beroepsoriëntatie te maken hebben.
Gedurende het jaar zijn er dus meerdere
projectperiodes. Uiteindelijk moeten de
leerlingen de diverse projecten of modu
les doorlopen hebben om de inhoudelijke
doelen en gestelde vaardigheden te kunnen
behalen binnen de leergebieden, basisvak
ken en sport en creatief.
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Vervolg bovenbouw
In leerjaar 3 starten de leerlingen met het
examenprogramma. Dat houdt in dat er een
combinatie ontstaat tussen vakonderwijs
(afgestemd op het eindexamenprogram
ma) en projectweken waar de leerlingen
vaardigheden die ze hebben aangeleerd in
de onderbouw, gaan toepassen.
Er is dan meer vakinhoudelijke verdieping,
een grotere mate van zelfstandigheid, een
hoger vaardigheidsniveau en een meer ont
wikkeld eigenaarschap. Daarmee kunnen
we ons in het vierde leerjaar specifiek gaan
richten het eindexamenprogramma. De
ondersteuning door mentoren, coaches en
experts blijft als een rode draad door de
structuur en aanpak van Deltawijs lopen.
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vmbo
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Vmbo
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en kent
vier leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van
beroepsgericht en theoretisch onderwijs. In alle vmbo leerwegen kies je aan het
einde van het tweede leerjaar een profiel. Daarmee ga je je voorbereiden op een
beroep. Vanuit alle leerwegen van het vmbo kun je verder leren op het middelbaar
beroepsonderwijs. Alleen vanuit de theoretische en de gemengde leerweg kun je ook
doorstromen naar de havo. Het Jan van Brabant College biedt de t heoretische en de
gemengde leerweg aan.
De theoretische en gemengde leerweg
De theoretische leerweg (vmbo-t) is te
vergelijken met de mavo. Met een diploma
van de theoretische leerweg kunnen leer
lingen op het mbo vakopleidingen op niveau
3 volgen of middenkaderopleidingen op
niveau 4. Een diploma van de theoretische
leerweg geeft ook toegang tot de havo.
Vmbo-t kent vier profielen: techniek, zorg
en welzijn, economie en landbouw (groen).
Naast de theoretische leerweg biedt vesti
ging Deltaweg ook de gemengde leerweg.
De gemengde leerweg heeft hetzelfde
niveau als de theoretische leerweg. De
leerlingen maken dezelfde toetsen en
hetzelfde eindexamen. Het verschil tussen
de gemengde leerweg en de theoretische
leerweg is dat leerlingen in de gemengde
leerweg, naast een algemeen vormend
programma, ook een praktijkgericht vak
volgen. Deze leerweg bereidt leerlingen
voor op de vak- en middenkaderopleidingen
op niveau 3 of 4 van het mbo.
Over enkele jaren worden de theoretische
en de gemengde leerweg samengevoegd
tot één nieuwe leerweg. Deze nieuwe leer
weg bereidt leerlingen voor op doorstroom
naar mbo of havo. Binnen deze leerweg
volgen alle leerlingen een praktijkgericht
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programma. Op onze school is dat het
programma Zorg en Welzijn, werken met
en voor mensen. In het schooljaar 2021-2022
starten we met een pilot van dit program
ma.
De ontwikkeling van onze leerlingen volgen
we op de voet. In de onderbouw nemen
we voor de kernvakken Nederlands, Engels
en wiskunde de Diatoetsen af en voor alle
leerjaren zijn er tenminste driemaal per jaar
leerlingenbesprekingen. De vakdocenten/
experts bespreken onderling de vorderin
gen van de leerlingen onder voorzitterschap
van de afdelingscoördinator. Bij tegenval
lende resultaten wordt dan een plan van
aanpak gemaakt waarin staat wat leerlin
gen, samen met hun ouders/verzorgers en
docenten gaan doen om daar verbetering
in te brengen. Tijdens de driehoekgesprek
ken, ouderavonden en mentorgesprekken
worden ouders/verzorgers uitgenodigd om
hierover te spreken.
De capaciteiten van onze leerlingen meten
wij met behulp van toetsen. Dit kunnen
summatieve toetsen zijn waarvoor de
leerlingen een cijfer krijgen maar we geven
ook formatieve toetsen. Formatieve toet
sen geven aan in hoeverre de leerlingen de
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lesstof beheersen en zijn daarmee onder
deel van het leerproces.
In het derde en vierde leerjaar worden
toetsen afgenomen volgens het voor
dat leerjaar geldende Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat
per vak aangegeven wat wij van de leer
lingen verwachten en op welk moment zij
welke onderdelen van het examen moeten
afsluiten. Al deze toetsen samen vormen
het eindcijfer voor het schoolexamen (SE);
dit schoolexamencijfer is aan het einde van
leerjaar 4, samen met het cijfer voor het
centraal examen (CE), onderdeel van het
eindexamencijfer.
Op het Jan van Brabant College bieden wij
de leerlingen het best mogelijke onderwijs.
Daarmee geven wij hun allemaal de kans om
de schoolloopbaan succesvol af te ronden.
Daarbij is ons uitgangspunt dat het welzijn
van de leerling van essentieel belang is om
goede leerresultaten te bereiken. Een leer
ling die zich prettig voelt, zal beter gebruik
maken van zijn mogelijkheden en de kansen
die de school biedt. Daarom begeleiden wij
onze leerlingen op verschillende manieren.
In de eerste plaats in de les door de inzet
van professionele docenten, in de rol van
mentor, coach of expert. Zij observeren de
leerlingen, geven feedback en sturen bij.
Deze gegevens leggen ze vast in het leer
lingvolgsysteem (Somtoday) dat zowel voor
leerlingen als ouders/verzorgers via een
speciale persoonlijke code in te zien is.

Opstroom havo
Voor alle leerlingen in leerjaar 1 of 2 is er
in principe een mogelijkheid om door te
stromen naar de havo. Ouders/verzorgers
kunnen, in samenspraak met hun zoon of
dochter, bij uitzonderlijke goede vorderin
gen op enig moment in het jaar aangeven
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dat zij aan het einde van het schooljaar in
aanmerking willen komen voor opstroom
naar havo. Dit initiatief ligt bij ouders/ver
zorgers en de leerling.
Om een positief advies van de mentor/
coach te verkrijgen wordt gekeken o.a. ge
keken naar: inzicht, werktempo, huiswerk
verzorging, concentratie en studiehouding.

En wat als het niet lukt?
Een goed schoolklimaat kan veel gedrags
problemen voorkomen. Toch zijn dit soort
problemen bij jongeren in deze leeftijdsfase
niet altijd te voorkomen. Jongeren moeten
leren volwassen te worden en dat kan vaak
niet zonder slag of stoot. Het leren omgaan
met probleemsituaties is juist een belangrijk
leermoment voor jongeren. In de dagelijk
se praktijk kunnen dergelijke problemen
echter voor de nodige overlast zorgen.
Vandaar dat onze school afspraken heeft
gemaakt voor de aanpak van gedragspro
blemen.
Als waarschuwingen in de dagelijkse les
praktijk niet het gewenste effect hebben,
krijgt een leerling enkele minuten een
afkoelingsperiode aangeboden. Na deze
afkoelingsperiode mag de leerling de les
weer volgen en krijgt hij herstelrecht. De
docent geeft dan duidelijk aan wat de
gedragsverandering moet zijn.
Als deze maatregel niet werkt of het gedrag
van dien aard is dat deelname aan de les
niet meer mogelijk is, wordt de leerling
uit de les verwijderd. Hij meldt zich bij de
afdelingscoördinator (en bij afwezigheid
van de afdelingscoördinator bij de admini
stratie). De leerling geeft een beschrijving
van de situatie, waarna ook de docent
gehoord wordt. Vervolgens bespreekt de
afdelingscoördinator met de leerling welke
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acties door hem, door de betrokken docent
of door de schoolleiding ondernomen
worden. Doel van deze acties is altijd het
herstel van de relatie, waarbij begeleiding
en ondersteuning geboden worden. In alle
gevallen nemen we contact op met thuis.
Als blijkt dat het probleemgedrag van
de leerling structureel is, kan de leerling
nog een kans krijgen door plaatsing in de
interne rebound. De leerling volgt dan een
beperkt onderwijsprogramma, een aan
gepast intensief begeleidingsprogramma
en een op maat gesneden aanvullend
programma. Na een vooraf vastgestelde
termijn keert de leerling weer terug in
het lesprogramma. Een dergelijke plaat
sing en het samenstellen van een speciaal
programma bespreken we samen met
ouders/verzorgers en leerling en leggen we
schriftelijk vast.
Indien het plaatsen in de interne rebound
niet het gewenste resultaat heeft en het
niet mogelijk blijkt om de leerling op onze
school te handhaven, gaat de school in
overleg met de Advies Commissie Toewij
zing (ACT) op zoek naar een alternatieve
onderwijsplek. De leerling kan dan worden
geschorst in afwachting van een definitieve
verwijdering.

Leerlingenbegeleiding
Tegenvallende resultaten worden niet altijd
veroorzaakt door een gebrek aan capaci
teiten. Ze kunnen ook het gevolg zijn van
omstandigheden zoals de manier van leren,
de relatie met klasgenoten of docenten,
faalangst, de thuissituatie. Het Jan van
Brabant College heeft oog voor deze ach
tergronden en problemen. Daarom hebben
wij voor de leerlingen van alle leerjaren
begeleidingsuren. De ondersteuning die wij
tijdens deze urenbieden, heeft te maken
met:
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• Verwerking van de leerstof
• Beroepsoriëntatie en daaraan gekoppeld
de keuze voor de vervolgopleiding (lob)
• Sociaal-emotionele vorming
• Speciale begeleiding voor leerlingen met
een beperking
• Planning
Bij deze ondersteuning kunnen we een
beroep doen op:
• vakdocenten/experts
• mentoren / speciaal mentoraat
• coaches
• decanen
• leerlingbegeleider
• orthopedagoog, voor leerlingen met
speciale zorg
• jeugd- en gezinscoach
De experturen vormen de ruggengraat van
de extra vakbegeleiding op het Jan van
Brabant College. Binnen deze experturen
kunnen de vakdocenten/experts, buiten de
normale lesuren om, aan leerlingen die dat
nodig hebben, individuele aandacht geven.
Deze experturen staan elke week ingepland
op dinsdag, woensdag en donderdag, na de
gewone lestijd. Leerlingen kunnen door de
vakdocenten naar het expertuur gestuurd
worden, maar ze kunnen ook zelf het initi
atief nemen en om hulp vragen. De expert
ren zijn bestemd voor extra uitleg, het
inhalen van achterstanden (bijvoorbeeld
door ziekte of latere instroom), hulp bij
het maken van werkstukken. Ook worden
deze uren ingezet voor extra hulp aan
eindexamenkandidaten of voor practica aan
kleinere groepen leerlingen.
De mentor is de spil in de begeleiding. Bij
ons hebben de leerlingen vier jaar lang
dezelfde mentor. Hierdoor ontstaat er een
goede relatie en een sterke vertrouwens
band wat maakt dat de mentoren hun
leerlingen op maat kunnen bedienen. Onze
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mentoren spreken hun leerlingen regel
matig en verlenen dan individueel gerichte
ondersteuning op het gebied van studie
vaardigheid, keuzevaardigheid, s ociale
vaardigheid, welbevinden, loopbaan
ontwikkeling, leren plannen.
Ook voor ouders is er een aantal vaste
contactmomenten met de mentor van hun
kind. In leerjaar 1, 2 en 3 vinden bovendien
twee keer per jaar driehoeksgesprekken
plaats waarin de leerling zijn ouders en
mentor vertelt over zijn leervorderingen.
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Hulp bij leerachterstanden
Onze school beschikt over een lwoo-
licentie. De afkorting lwoo staat voor
leerweg-ondersteunend onderwijs. Leer
lingen die met een achterstand op het
gebied van rekenen en/of taal instromen
kunnen op onze school rekenen op extra
ondersteuning. Deze leerlingen moeten dan
lwoo geïndiceerd zijn. Deze indicatie wordt
vastgesteld op basis van gerichte toetsen
en testen. Met extra ondersteuning door
vakdocenten/ experts hopen wij de kansen
van deze leerlingen op het behalen van een
diploma te verhogen.
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Maatschappelijke stage
Alle leerlingen van het derde leerjaar van
het Jan van Brabant College moeten een
maatschappelijke stage afronden. Met die
stage willen we als school bereiken dat onze
leerlingen (nog) meer betrokken raken bij
het maatschappelijk leven en een betekenis
volle bijdrage kunnen leveren aan de wereld
om hen heen. Ze verbreden hun horizon en
werken aan burgerschapsvaardigheden.
Door de maatschappelijke stage krij
gen onze leerlingen de kans om te leren
over vrijwilligerswerk en maken ze op
een positieve manier kennis met allerlei

aspecten van de samenleving. Bovendien
ontwikkelen ze met de stage vaardigheden
als plannen, afspraken maken, commu
niceren, verantwoordelijkheid nemen en
samenwerken. Stageadressen waar onze
leerlingen vrijwilligerswerk kunnen doen,
zijn onder meer sportclubs, wijkcentra, het
ziekenhuis, basisscholen, musea, instellin
gen in de zorgsector en de kindervakantie
week.
De maatschappelijke stage duurt minimaal
30 uur en vindt plaats buiten lestijd.

Beroepsstage
In het derde leerjaar lopen al onze leerlin
gen een week stage bij een bedrijf of instel
ling. Het doel daarvan is drieledig:
• leerlingen oriënteren zich op arbeid,
• leerlingen ontwikkelen vaardigheden,
• leerlingen krijgen een beter inzicht in
studie en beroep.
In deze week zijn er voor deze leerlingen
geen lessen.
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De leerlingen in leerjaar 3 hebben dus twee
activiteiten: de maatschappelijke stage
van minimaal 30 uur buiten de lestijd en de
beroepsstage tijdens de lestijd.
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Deltawijs 1

Deltawijs 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

LESSENTABEL 2020-2021

M en M

6

6

-

-

N en T

6

6

-

-

8 (4-4)

8 (4-4)

-

-

Sportklas

2

2

-

-

Nederlands

3

3

3

4

Frans

2

2

4

4

Duits

-

2

4

4

Engels

3

3

3

4

Geschiedenis

-

-

3

4

Aardrijkskunde

-

-

3

4

Wiskunde

4

3

4

4

Nask1

-

-

3

4

Nask2

-

-

3

4

Biologie

-

-

3

4

Economie

-

-

3

4

Tekenen

-

-

3

4

Dienstverlening en Producten

-

-

4

4

DNL

-

-

4

-

Muziek

-

-

3

4

Lichamelijke opvoeding

-

-

2

2

Lichamelijke opvoeding 2

-

-

3

4

Maatschappijleer

-

-

2

-

Maatschappijkunde

-

-

CKV

-

-

1

-

Experturen

(2)

(2)

(2)

(2)

Mentoruur

1

-

-

-

35 (37)

35 (37)

14
35/36/37

14
33/34

Sport/Crea

totaal
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Bevorderingsnormen
Voor het schooljaar 2021-2022 gelden op het Jan van Brabant College, vestiging
Deltaweg nieuwe overgangsnormen. Daarbij hanteren wij de volgende
uitgangspunten:
• Het is niet toegestaan om twee maal in
hetzelfde leerjaar te doubleren.
• Het is niet toegestaan om in twee
opeenvolgende leerjaren te doubleren,
met uitzondering van het examenjaar.
• Voor werk dat niet is gemaakt of
ingeleverd, wordt een sterretje geplaatst
in Somtoday. Bij PTA-klassen wordt
dat sterretje omgezet naar een cijfer,
passend bij het ingeleverde werk op
het moment dat de tweede deadline
verstrijkt.
• Een berekend tekort is elk afgerond
punt dat een leerling scoort onder de
afgeronde 6. Zo is een 5 één berekend
tekort, een 4 is twee berekende
tekorten en een 3 of lager betekent drie
berekende tekorten. Een score eindigend
op -.49 wordt naar beneden afgerond.
• Als de resultaten van een
leerling achterblijven, zetten we
trajectbegeleiding in. Samen met leerling
en ouders stellen onze trajectbegeleiders
een ondersteuningsplan op. Deze
trajectbegeleiding vindt plaats tot
februari en in een enkel geval tot mei.
• Toetsmomenten zijn: theorietoetsen
(proefwerken en schriftelijke
overhoringen), vaardigheidstoetsen en
praktische opdrachten.
• In alle gevallen waarin de
bevorderingsnormen niet voorzien,
beslist de schoolleiding.
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Bevorderingsnormen per leerjaar
Leerjaar 1 naar leerjaar 2
• De overgang van het eerste naar het
tweede leerjaar is drempelloos. Wel
wordt trajectbegeleiding ingezet
als er drie tekortpunten zijn. Deze
trajectbegeleiding kan ook preventief
worden ingezet.
Leerjaar 2 naar leerjaar 3
• Een leerling is bevorderd naar het
derde leerjaar als er maximaal drie
tekortpunten zijn; hier moet tenminste
twee maal het cijfer 7 (of hoger)
tegenover staan. Bovendien mogen bij de
vakken Nederlands en Engels maximaal
twee tekortpunten zijn.
• Leerlingen die bij drie of meer vakken een
cijfer behalen tussen 5.5 en 5.9 komen in
het volgende leerjaar in aanmerking voor
extra begeleiding.
• Alle leerlingen die niet voldoen aan
de bevorderingsnormen, worden
besproken in de overgangsvergadering.
De overgangsvergadering beslist
uiteindelijk.
Leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 als:
• De score bij alle vakken 6 of hoger is
• Er maximaal één tekortpunt is
• Er maximaal twee tekortpunten zijn waar
tenminste eenmaal het cijfer 7 of hoger
tegenover staat
• Het cijfer voor Nederlands niet lager is
dan 4.5

26

• Er geen cijfers zijn beneden 4.0 bij de niet
gekozen vakken
• De vakken kunstvakken 1 en de
beroepsstage met een voldoende zijn
afgerond
• Het cijfer voor LO tenminste 5.5 is
• Leerlingen die bij drie of meer vakken een
cijfer behalen tussen 5.5 en 5.9 komen in
het volgende leerjaar in aanmerking voor
extra begeleiding.
Alle leerlingen die niet voldoen aan de
bevorderingsnormen, worden besproken
in de overgangsvergadering. De overgangs
vergadering beslist uiteindelijk.

Schoolgids Jan van Brabant College | 2021-2022

27

Opbrengsten
Het Jan van Brabant College, vestiging
Deltaweg is een kleinschalige vmbo-gt die
zich vooral kenmerkt door een hoge betrok
kenheid rondom zorg en begeleiding van
alle leerlingen. De school stelt zich als doel
het leveren van kwalitatief goed onderwijs.
Dit onderwijs moet plaatsvinden in een
voor de leerling veilige omgeving waarin we
onderwijs op maat aanbieden zodat elke
leerling zich optimaal kan ontplooien. Een
goede relatie en een transparante commu
nicatie met leerlingen en ouders vinden wij
belangrijk.
Onze slagingspercentages liggen de laat
ste jaren ruim boven de 90%. Ook onze
eindexamencijfers liggen rond het lande
lijk gemiddelde. Al onze leerlingen doen
examen in 7 vakken. Dit vraagt van de
leerlingen een grotere inspanning maar
zorgt voor een betere voorbereiding op het
mbo en een gemakkelijke doorstroom naar
de havo.
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Na het eindexamen stroomt ongeveer
75% van onze leerlingen door naar het hoog
ste niveau van het mbo, niveau 4. Een kleine
10% vervolgt de opleiding op de havo.
Wij houden jaarlijks tevredenheids
onderzoeken onder leerlingen, ouders
en medewerkers. De uitslagen van deze
onderzoeken zijn goed. Ouders en leer
lingen zijn tevreden, bij beide groepen
scoren we boven het landelijk gemiddel
de. Leerlingen en ouders waarderen onze
school vanwege de veiligheid en de prettige
sfeer, ze voelen zich gehoord en gezien.
Bovendien tonen ze zich tevreden over de
transparante communicatie. We houden
de lijnen kort en investeren in warmte en
betrokkenheid.
Voor meer informatie:
www.scholenopdekaart.nl
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Ziekmelding en verzuim
Wanneer uw zoon/dochter ziek is dan moet
hij/zij ’s ochtends voor 9.00 uur ziek gemeld
worden door te bellen met de receptie
van de school (bij voorkeur niet via de
app of de mail). Dit kan al vanaf 7.45 uur.
Als een leerling al op school is en daar pas
ziek wordt, nemen wij contact op met de
ouders/verzorgers. Is het kind te ziek om
zelf naar huis te fietsen, dan vragen wij u
om het te komen halen. Bent u daartoe niet
in de gelegenheid dan wordt uw kind met
een taxi naar huis gebracht. De kosten zijn
dan voor u. Als uw kind weer beter is dan
vragen wij u om een schriftelijke betermel
ding die uw kind kan inleveren bij de recep
tie. Bij veelvuldig ziekteverzuim kunnen wij
de schoolarts inschakelen; de leerling wordt
dan opgeroepen voor een consult bij de
schoolarts. Dit gebeurt altijd na overleg met
de ouders/verzorgers.
Tijdens elke les worden de absenten en
laatkomers geregistreerd. Als een leerling
afwezig is en niet door ouders/verzorgers
ziek of afwezig gemeld is, dan nemen wij zo
spoedig mogelijk contact op met ouders/
verzorgers.
Als een leerling zonder geldige reden drie
dagen achter elkaar of binnen vier weken
vijftien lesuren afwezig is, dan zijn wij als
school verplicht om dit te melden aan de
leerplichtambtenaar. Een leerplichtamb
tenaar werkt bij de gemeente en houdt
toezicht op de naleving van de leerplicht
wet. Soms komen leerlingen niet naar
school omdat ze ziek zijn maar het kan ook
zijn dat ze spijbelen. Als dat vaker gebeurt,
ontstaat er een achterstand op school. Als
kinderen niet op school komen, spreken
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wij en/of de leerplichtambtenaar ook de
ouders/verzorgers daarop aan. Kinderen
van twaalf jaar en ouder hebben echter
ook een eigen verantwoordelijkheid; als
ze langdurig spijbelen, worden ze daarop
persoonlijk aangesproken en kunnen er con
sequenties aan verbonden zijn. Regelmatig
houdt de leerplichtambtenaar spreekuur op
school. De ondersteuningscoördinator sluit
bij dit spreekuur aan. Als leerlingen worden
uitgenodigd voor het spreekuur van de
leerplichtambtenaar, dan worden ouders/
verzorgers vooraf schriftelijk geïnformeerd.
Zij mogen, indien gewenst, aanwezig zijn bij
het gesprek.
De leerplichtambtenaar bespreekt de gevol
gen voor leerlingen en ouders/verzorgers
van het overtreden van de Leerplichtwet
en zoekt -samen met school en ouders/
verzorgers- naar een oplossing voor de
problemen met schoolbezoek. Alle leer
lingen die worden opgeroepen, worden
gemeld bij het Verzuimloket DUO. Na het
gesprek bevestigt de Leerplichtambtenaar
de gemaakte afspraken schriftelijk naar de
ouders/verzorgers. De leerplichtambtenaar
kan volstaan met een waarschuwing maar
ook doorverwijzen naar Bureau Halt of pro
ces-verbaal opmaken.
Wij melden (vermoedelijk) ongeoorloofd
schoolverzuim rondom schoolvakanties
(een dag eerder op vakantie gaan of een
dag later terugkomen) bij leerplicht.

Leerplicht
Ieder kind van 5 jaar of ouder is verplicht
om onderwijs te volgen; dit blijft tot het
moment dat een leerling 18 jaar wordt. Alle
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jongeren blijven volledig leerplichtig tot aan
het einde van het schooljaar waarin ze 16
jaar worden. Hierna zijn ze tot hun 18e ver
jaardag gebonden aan de kwalificatieplicht.
Dit betekent dat deze jongeren een volledig
onderwijsprogramma moeten volgen dat
gericht is op het behalen van een startkwa
lificatie. Een vmbo-opleiding geeft geen
startkwalificatie. Een 16-jarige leerling die
het vmbo diploma heeft behaald, moet zijn
opleiding dus voortzetten aan een havo of
mbo-opleiding.

Bijzonder verlof
Leerlingen mogen nooit zonder toestem
ming van school wegblijven. Bij bepaalde
bijzondere omstandigheden kunnen ze
echter extra verlof krijgen. Dit verlof moet
worden aangevraagd bij de afdelings
coördinator.
Verlof voor vakantie onder schooltijd is
alleen mogelijk als de leerling tijdens de
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan
vanwege de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders/verzorgers. Het
betreft dan de enige gezinsvakantie in dat
hele schooljaar.

Bij de aanvraag moet een werkgeversver
klaring of een eigen verklaring zelfstandige
worden gevoegd waaruit de specifieke aard
van het beroep en de verlofperiode van de
betrokken ouders/verzorgers blijken. Verder
gelden de volgende voorwaarden:
• In verband met een eventuele
bezwaarprocedure moet de aanvraag
tenminste 8 weken van tevoren worden
ingediend, tenzij u kunt aangeven
waarom dat niet mogelijk was;
• De verlofperiode mag niet langer dan
10 schooldagen beslaan;
• De verlofperiode mag niet in de eerste
twee weken van het schooljaar vallen.
Verder kan verlof worden aangevraagd
voor andere gewichtige omstandighe
den zoals verhuizing, het voldoen aan
een wettelijke verplichting, het bijwonen
van een huwelijk of begrafenis, viering
van een jubileum. Voor deze bijzondere
gebeurtenissen kunnen we meestal één
dag verlof verlenen. Dit verlof moet twee
dagen van tevoren worden aangevraagd
bij de afdelingscoördinator. Alle verlofaan
vragen worden individueel beoordeeld. Bij
afwijzing kunt u altijd schriftelijk bezwaar
aantekenen bij de persoon die het besluit
genomen heeft. U krijgt dan de gelegenheid
om uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder
toestemming van de school of de leer
plichtambtenaar wordt gezien als ongeoor
loofd schoolverzuim. De school is verplicht
dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er
proces-verbaal wordt opgemaakt.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website van de gemeente Helmond:
www.helmond.nl/1/socialeteams/Leerplicht
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Zorg en begeleiding
Wij vinden goede en passende zorg en aandacht voor onze leerlingen heel belangrijk.
Daarom begeleiden wij onze leerlingen op verschillende manieren. In de eerste plaats
in de les via onze docenten maar ook met de hulp van externe begeleiders als de GGD.
Intern ondersteuningsteam en externe
deskundigen
De zorg voor onze leerlingen hebben wij
ondergebracht bij het interne ondersteu
ningsteam. Op de vestiging Molenstraat
bestaat dat team uit mevrouw E. Stouten en
mevrouw W. Velt. Op de vestiging Deltaweg
is mevrouw M. Jacobs de ondersteunings
coördinator en op de Gasthuisstraat bestaat
het ondersteuningsteam uit mevrouw
E. Stouten en mevrouw I. Philips. P
 eriodiek
heeft dit ondersteuningsteam overleg
met een extern team dat bestaat uit een
jeugdarts, een leerplichtambtenaar, me
dewerkers van de afdeling Jeugd van de
gemeente Helmond en -indien nodig- een
wijkagent. Bij het vermoeden of signaleren
van ernstige psychische of lichamelijke pro
blematiek verwijzen wij -in overleg met de
ouders/verzorgers- onze leerlingen door naar
externe zorgverleners. Wanneer in sporadi
sche gevallen de interne zorg van de school
geen oplossing meer kan bieden en vroegtij
dig schoolverlaten dreigt, kunnen wij advies
vragen aan de Advies Commissie Toewijzing
(ACT) van het Samenwerkingsverband VO
SVO Helmond. De ondersteuningscoördina
tor of schoolpedagoog van de school van uw
kind is in zo’n proces altijd contactpersoon en
aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.

Passend onderwijs
Door de invoering van passend onderwijs
in Helmond-Peelland hebben de scholen
in deze regio de verantwoordelijkheid om
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een passend onderwijsprogramma aan
te bieden aan leerlingen die extra onder
steuning nodig hebben. Ouders hoeven
hiervoor geen landelijke indicatie aan te
vragen. De school waar zij hun kind aanmel
den, moet een passende plek voor het kind
bieden. Dat kan op de eigen school zijn of
op een andere school als die een leerling
beter kan ondersteunen. Hierover hebben
we altijd overleg met de ouders/verzorgers.
Meer informatie vindt u op de website
www.passendonderwijs.nl/
samenwerkingsverbanden/helmond

Dyslexie en faalangst
Problemen als gevolg van faalangst en dys
lexie pakken wij zo vroeg mogelijk aan. In
de brugklas zetten wij voor leerlingen met
negatieve faalangst cursussen op. Daar
naast hebben we een dyslexiebeleidsplan.
Volgens dat plan screenen we alle brug
klasleerlingen op dyslexie. Leerlingen met
dyslexie krijgen bij ons speciale faciliteiten.
Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van
extra tijd voor toetsen, het tijdig aankon
digen van spreekbeurten, het eventueel
gebruiken van het ondersteuningsprogram
ma Read&Write en het bieden van audio
ondersteuning bij het examen. De officiële
dyslexieverklaringen moeten zijn opge
maakt door een ontwikkelingspsycholoog
of een orthopedagoog. De kosten voor
een eventueel vervolg op de dyslexietest in
de brugklas, komen voor rekening van de
ouders/verzorgers.
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Pesten

Zieke leerlingen

Op het Jan van Brabant College vinden wij
het van wezenlijk belang dat een kind kan
opgroeien in een veilige omgeving. Een leer
ling die een groot deel van de dag op school
doorbrengt moet er op kunnen vertrouwen
dat die school er alles aan doet om ervoor
te zorgen dat hij zich veilig voelt.

Wij zien het als onze (wettelijke) plicht om
voor elke leerling, ook als hij langdurig ziek
is, goed onderwijs te verzorgen. Daarnaast
vinden wij het minstens zo belangrijk dat
leerlingen in zo’n situatie contact blijven
houden met klasgenoten, mentoren en
docenten. Leerlingen moeten weten en er
varen dat zij juist in deze moeilijke omstan
digheden meetellen en erbij horen.
Wij willen leerachterstanden zoveel mo
gelijk voorkomen en sociale contacten zo
goed mogelijk in stand houden. Daarom
bieden wij aangepast onderwijs als dat
mogelijk is.

Onze leerlingen en medewerkers zijn zich
ervan bewust dat er fundamentele ver
schillen kunnen zijn tussen mensen. Door
te wijzen op deze verschillen ontstaat er
begrip voor elkaar en een open school
klimaat waarin iedereen mag zijn zoals hij is.
Een klimaat waarin gepest wordt, tast ie
dereen aan. In een klas waar gepest wordt,
kunnen alle leerlingen slachtoffer worden.
Wij nemen pestgedrag daarom altijd
serieus.
Onze leerlingen weten dat ze hulp kunnen
krijgen van volwassenen binnen de
school en dat ze hierom mogen en durven
vragen. We denken hierbij aan de mentor,
de ondersteuningscoördinator, de afde
lingscoördinator of de schoolleiding maar
ook anderen, bijvoorbeeld de conciërge of
een vakdocent, kunnen ze in vertrouwen
nemen.
Op de vestiging Deltaweg kunnen leerlin
gen pestgedrag bovendien melden via een
speciale knop op de website met een duide
lijk STOP teken.
Meer informatie over ons anti-pestbeleid
kunt u lezen in ons anti-pestbeleidsplan, te
vinden op de website van de school.
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Wilt u meer weten over onderwijs aan zieke
leerlingen? Neem dan contact op met de
ondersteuningscoördinator van de school
van uw kind. Ook kunt u informatie vinden
op de website van de onderwijsbegelei
dingsdienst in uw regio en op de website
van Ziezon (www.ziezon.nl) het landelijk
netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

Gezins- en jongerencoach
De gezins- en jongerencoach is gespeciali
seerd in jeugdhulpverlening. Hij kan steun
bieden bij de persoonlijke problemen en
bij moeilijkheden in relatie tot anderen. De
ondersteuningscoördinator legt het contact
met de gezins- en jongerencoach. Het kan
echter ook zijn dat de coach een leerling en/
of zijn ouders/verzorgers benadert omdat
het vermoeden bestaat dat hulp nodig is.
Voor meer informatie kunt u contact opne
men met de ondersteuningscoördinator
van de school van uw kind. U kunt ook con
tact opnemen met de afdeling Jeugd van de
gemeente waar u woonachtig bent.

32

Centrum voor jeugd en gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
werkt vanuit de Zorgpoort te Helmond.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen over
opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld: wat
is goed speelgoed? Is mijn kind te mager of
te zwaar? Mijn zoon luistert niet en doet
wat hij zelf wil. Ook kinderen en jongeren
staan soms voor lastige situaties: Krijg ik
wel genoeg zakgeld? Mijn ouders gaan
scheiden, wat nu?
Het Centrum organiseert regelmatig thema
bijeenkomsten. Hierbij krijgt u tips en kunt
u met andere ouders in gesprek over allerlei
onderwerpen die met opvoeding te maken
hebben.
Contact
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is te be
reiken via de website www.cjghelmond.nl
Hier vindt u ook informatie over het pro
gramma. U kunt ook bellen met het gratis
telefoonnummer 0800 - 55 66 555. Dit
nummer is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 9.00- 17.00 uur.
Een e-mail sturen kan ook:
info@cjghelmond.nl
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl
0492 - 14 04 92
info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl
088 - 06 66 99 - 4 dagen per week
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Jeugdgezondheidszorg GGD BrabantZuidoost
Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen
voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de
meeste jongeren vanzelf. Als ouder of
verzorger gaat u voor het beste voor uw
kind, zodat het kan opgroeien in een veilige
en stimulerende omgeving. Maar jongeren
in de middelbare schoolleeftijd ontwikke
len zich razendsnel. En dat roept ook wel
eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan
Jeugdgezondheidszorg helpen.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
BrabantZuidoost. Het team bestaat uit een
jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een
medewerker gezondheidsbevordering. JGZ
is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf
de geboorte tot 18 jaar. Jeugdgezondheids
zorg neemt deel aan de zorgstructuur van
de school.

Wat kan het team voor u en uw kind
betekenen?
Gezondheidsonderzoek klas 1 en 4
In de eerste en vierde klas vullen alle leer
lingen een digitale vragenlijst in (de Check).
U ontvangt hierover van tevoren informa
tie. Er worden vragen gesteld over onder
andere gezondheid, leefstijl en sociale
contacten. Leerlingen uit klas 1 worden
ook gewogen en gemeten. Dit gezond
heidsonderzoek is bedoeld om mogelijke
(gezondheids)problemen bij jongeren op
tijd te signaleren en als het nodig is ook
hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de
vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar
voren komen of de screening van lengte en
gewicht daar aanleiding toe geeft (klas 1),
haalt de jeugdverpleegkundige uw zoon of
dochter uit de klas voor een gesprek. Uw
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kind kan ook zelf een gesprek aanvragen.
Als het team Jeugdgezondheidszorg hulp of
begeleiding adviseert, dan wordt u hierover
geïnformeerd.
Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht.
Jeugdgezondheidszorg houdt vanuit een
wettelijke taak zicht op de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit
om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.

Even praten….
Is het normaal dat mijn puberdochter zich
zo buitensporig gedraagt? Ik vermoed dat
mijn kind experimenteert met drugs. Hoe
ga ik daarmee om? Is mijn zoon wel zelf
standig genoeg voor zijn leeftijd? Voor dit
soort vragen kunt u altijd terecht bij het
team Jeugdgezondheidszorg. Praten met
een deskundige biedt vaak nieuwe inzichten
en helpt u verder. Zij bieden een luisterend
oor, geven hulp en advies en informatie die
helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Inentingen
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden
de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhals
kanker) aangeboden. Jongens en meisjes,
krijgen in het jaar dat ze 14 worden een
uitnodiging voor de meningokokkenvacci
natie ACWY. De GGD verstuurt de uitnodi
gingen en vaccineert op een aantal centrale
locaties in de regio. Meer info op www.
hpvprik.nl, www.meningokokkenprik.nl of
www.rijksvaccinatieprogramma.nl/jongeren.
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Extra informatie en advies
• Betrouwbare en actuele informatie
over opvoeden vindt u op de website
www.opvoeden.nl De informatie is door
Opvoedinformatie Nederland ontwikkeld
in samenwerking met wetenschappers
en professionals uit de praktijk en is
getoetst door ouders.
• U vindt deze informatie ook in de gratis
GroeiGids app. Met deze app volgt u ook
de groei en ontwikkeling van uw kind en
ontvangt u automatisch berichten met
info en tips .
• Jongeren kunnen zelf alle informatie over
gezondheid vinden op www.JouwGGD.nl.
Ook kunnen ze (anoniem) chatten en
mailen met een jeugdverpleegkundige.
JouwGGD is speciaal voor jongeren
tussen de 13 en 23 jaar.
Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit
(Sense)
Jongeren kunnen met hun vragen over
onder andere seksualiteit, anticonceptie,
zwangerschap, geslachtsziekten (soa's)
en aids, gratis en anoniem, terecht bij het
Sense spreekuur van de GGD. De website
www.sense.info geeft informatie over sek
sualiteit en soa's.
Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leer
lingen goed in de gaten. Als wij ons zorgen
maken, informeren wij u. We kunnen de
leerling ook aanmelden bij het team Jeugd
gezondheidszorg. Zij nodigen u en uw zoon
of dochter daarna uit voor een gesprek. De
jeugdarts bespreekt dan waardoor het ver
zuim veroorzaakt wordt en hoe verder ver
zuim beperkt kan worden. De gezondheid
van de jongere staat hierin altijd centraal.
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Altijd welkom

De GGD doet meer

Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken voor een gezondheidsonderzoek of
gesprek? U kunt contact opnemen met het
team Jeugdgezondheidszorg.
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
en klik op de button 'Ik heb een vraag'.
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via:
088 - 0031 414 op maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.

• Naast het individuele
gezondheidsonderzoek in klas 1
en 4 doet de GGD ook anoniem
vragenlijstonderzoek naar de gezondheid
van jongeren. Bijvoorbeeld om inzicht
te krijgen in hun alcoholgebruik,
beweeggedrag en sociale contacten. De
informatie uit deze Gezondheidsmonitor
Jeugd helpt scholen en gemeenten bij
hun beleid en aanpak om jongeren zo
gezond mogelijk te laten opgroeien.
Wanneer er een onderzoek plaatsvindt
wordt u hierover altijd vooraf
geïnformeerd
• De GGD helpt scholen bij projecten
over bijvoorbeeld overgewicht,
genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
• GGD-medewerkers verzorgen
voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen
voor ouders, scholen en kinderen.
• De GGD houdt zich bezig met het
voorkomen, bestrijden en opsporen van
infectieziekten.
• Meer weten? Lees alle informatie op
www.ggdbzo.nl/ouders
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Veiligheid
Wij doen als school ons uiterste best om
onze leerlingen en medewerkers een veilig
schoolklimaat te bieden waar in een pret
tige sfeer gewerkt kan worden aan het
behalen van goede resultaten.
Ons preventief veiligheidsbeleid kent onder
meer de volgende onderdelen:
• Het schoolgebouw ligt op een vriendelijk
schoolplein en is omsloten door een
onopvallend hekwerk.
• Bij de ingang is er een receptieruimte
waar een conciërge bezoekers ontvangt
en toeziet op het binnenkomen en
weggaan van leerlingen, medewerkers en
bezoekers.
• Tijdens alle pauzes wordt er
gesurveilleerd door docenten en
conciërges die erop toezien dat
alle leerlingen zich houden aan de
omgangsregels.
• In de school en op het schoolplein mag
door niemand worden gerookt.
• Het bezit of gebruik van wapens,
vuurwerk en laserpennen is verboden.
Bij overtreding volgt in beslagname en
melding aan de politie.
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• Het in bezit hebben of gebruik van
drugs, alcohol of elke vorm van
energydrank is niet toegestaan. Er
volgen altijd maatregelen die kunnen
leiden tot schorsing en bij herhaling tot
verwijdering. Bij verkoop of verstrekken
van deze middelen wordt onmiddellijk
een procedure tot verwijdering
gestart. Bij gebruik en/of bezit van
harddrugs wordt in alle gevallen de
politie ingeschakeld. Onder begeleiding
van politie en speurhond kunnen we
controleren op verboden middelen.
• Indien er vermoeden is van strafbare
feiten, zaken of gedragingen die niet
getolereerd kunnen worden, heeft de
school en/of de politie het recht om
controles te doen. Dit geldt voor zowel
kluisjes, tassen, preventief fouilleren, het
in beslag nemen van wapens als het doen
van aangifte.
• Het is niet toegestaan om zonder
toestemming foto-, geluids- en of
filmopnames te maken.
• Op last van de brandweer houden
wij jaarlijks aangekondigde
en onaangekondigde
ontruimingsoefeningen.
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Omgang met elkaar
Op een school waar veel leerlingen dagelijks
met elkaar optrekken, ontstaan natuurlijk
wel eens meningsverschillen. Iedere leer
ling heeft bij ons het recht om, wanneer hij
zich te kort gedaan voelt door een mede
leerling, dit neer te leggen bij de mentor.
Ook ouders/verzorgers kunnen altijd op
school terecht met vragen en opmerkingen.
De mentor neemt zo nodig contact op met
de afdelingscoördinator. Een leerling mag
niet voor eigen rechter spelen en anderen
dan ouders, medewerkers van de school of
erkende hulpverleningsinstanties bij een
conflict betrekken. Gebeurt dat wel, dan
zien we dat als overtreding van de regels
van de school. In zulke gevallen gelden
de sancties uit de reglementen van de
school. Leerlingen moeten aanwijzingen
van medewerkers opvolgen. Deze aan
wijzingen gelden ook voor de omgeving van
de school. Meer over de veiligheid op onze
school en hoe we daar mee omgaan, vindt
u in ons anti-pestprotocol, de klachten
regelingen, het leerlingenstatuut, het huis
houdelijk reglement, het zorgplan en het
sociaal veiligheidsplan. Deze documenten
vindt u op onze website www.janvanbrabant.nl
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Vertrouwenspersonen
Leerlingen of medewerkers die slachtof
fer zijn van seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten of discriminatie kunnen op
school terecht bij onze vertrouwensperso
nen. Zij verzorgen de opvang, begeleiding
en nazorg. Alles wat je met hen bespreekt,
is vertrouwelijk. Ze denken bijvoorbeeld
mee over:
• hoe je in gesprek kunt gaan met degene
met wie je een probleem hebt;
• bemiddeling bij een probleem;
• oplossen van het probleem;
• hoe je eventueel een formele klacht
indient.
De vertrouwenspersonen kunnen ook
worden benaderd bij de afhandeling van
klachten.

Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw R. Harting
vestiging Molenstraat
0492 - 52 52 46
r.harting@janvanbrabant.nl
Mevrouw M. van Kempen
vestiging Deltaweg
0492 - 51 03 06
m.vankempen@janvanbrabant.nl
Mevrouw D. Leijte
vestiging Gasthuisstraat
0492 - 54 94 48
d.leijte@janvanbrabant.nl
De heer T. van Lieshout
vestiging Molenstraat
0492 - 52 52 46
t.vanlieshout@janvanbrabant.nl
De heer C. Nguyen
vestiging Molenstraat
0492 - 52 52 46
c.nguyen@janvanbrabant.nl

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw R.Koolhaas
06 - 140 254 39
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Afhandeling van klachten
Wij proberen klachten zo veel mogelijk te
voorkomen. Hebben leerlingen of ouders/
verzorgers toch een klacht, dan behande
len wij deze zo snel en effectief mogelijk.
Wij proberen een klacht over de dagelijkse
gang van zaken op school in eerste instan
tie in goed overleg met de betrokkenen op
te lossen. U kunt een klacht ook bespreken
met een van onze interne vertrouwens
personen. Na een gesprek leggen wij de
klacht schriftelijk vast. Het recht van hoor
en wederhoor en een open communi
catie zijn belangrijke elementen bij deze
aanpak. De externe vertrouwenspersoon
kan worden ingeschakeld als er sprake is
van machtsmisbruik in de schoolsituatie.
Zij kan nagaan of een gebeurtenis reden
is voor het indienen van een klacht bij de
Landelijke Klachtencommissie of dat zij een
oplossing kan vinden door te bemiddelen.
De vertrouwenspersonen (intern en extern)
begeleiden eventueel de klager bij een
verdere procedure als de klacht niet kan
worden weggenomen. Als het nodig is, ver
wijzen zij de klager naar andere instanties.
In s ommige situaties kan het lastig zijn om
te moeten klagen bij een persoon binnen
de eigen vestiging of bij een persoon van
een ander geslacht. In dat geval kan men
contact opnemen met de interne vertrou
wenspersoon van een andere vestiging van
onze school.
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Landelijke Klachtencommissie
Soms zijn er meningsverschillen waarover
u een externe klacht wilt indienen. Daarom
hebben wij een klachtenregeling vastge
steld. Deze is te vinden op de website van
de school. Wij zijn voor de behandeling
van klachten aangesloten bij een onafhan
kelijke klachtencommissie: de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze
commissie onderzoekt de klacht en beoor
deelt na een hoorzitting of deze gegrond
is. De commissie brengt advies uit aan het
schoolbestuur en kan aanbevelingen doen.
Het schoolbestuur neemt over de afhande
ling van de klacht en het opvolgen van de
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
U kunt een klacht rechtstreeks of via het
schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indie
nen. Wij proberen een klacht altijd eerst
rechtstreeks en in goed overleg met betrok
kenen op te lossen.

Adres LKC
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
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Communicatie
Zijn er belangrijke ontwikkelingen of veran
deringen op school en rond uw kind, dan
informeren wij u daar direct over. Wanneer
het alleen uw kind betreft, gebeurt dit
telefonisch. Daarom is het van belang dat
wij altijd beschikken over het juiste tele
foonnummer waarop u bereikbaar bent.
Wijzigingen kunt u doorgeven aan onze
administratie. Wij zullen dan zorgen voor
een correcte verwerking.
In ons leerlingvolgsysteem Somtoday kunt
u behaalde cijfers zien en gegevens over te
laat komen, verzuim en werkhouding. Dit
programma kunt u inzien via onze website.
Wanneer het grotere groepen betreft,
komt de informatie meestal via e-mail. Ook
hiervoor is het belangrijk dat wij over de
juiste e-mailadressen beschikken. Wanneer
u meerdere kinderen op onze school heeft,
dan kunnen wij helaas niet voorkomen dat u
dezelfde mail meerdere keren ontvangt.
Nieuws en ontwikkelingen publiceren
wij via het ouderportal van de website
www.janvanbrabant.nl. Hiervoor heeft u
een individuele inlogcode ontvangen. Op
de website vindt u o.a. informatie over de
bevorderingsnormen, mededelingen over
ouder- en informatieavonden en actuele
zaken.
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Naast de website maken we ook gebruik
van sociale media:
www.facebook.com/jvbdeltaweg
www.instagram.com/jvbdeltaweg/
www.youtube.com/channel/UCnDF5KudY
rPScDceF2cQ57w

Ouderavonden
Driemaal per jaar is er een mogelijkheid
voor een individueel gesprek met een
of meerdere docenten van uw kind. De
data hiervan staan in het jaarrooster. U
krijgt voor elke ouderavond via e-mail een
uitnodiging om u in te schrijven voor de
gesprekken. Dit gebeurt via het programma
Zermelo. Enkele dagen voor de ouderavond
kunt u via dit programma uw afspraken
bekijken.
Op het Jan van Brabant College vinden wij
een goede communicatie tussen ouders/
verzorgers en school erg belangrijk. Wij
nodigen u daarom uit om bij vragen of
problemen altijd contact op te nemen met
de mentor, de vakdocent of de afdelings
coördinator.
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Financiën
Boeken
Voor de levering van boeken werken wij
samen met Iddink. Aan het einde van het
schooljaar kunt u via de website www.
iddink.nl een bestelformulier invullen voor
de boeken van het nieuwe schooljaar.
Iddink zorgt dan voor samenstelling en
verzending van de boeken. U ontvangt de
boeken op uw huisadres. Aan het einde van
het schooljaar neemt Iddink alle boeken
weer in. Voor beschadigde of ontbrekende
boeken betaalt u een vergoeding. School
boeken zijn gratis voor middelbare scho
lieren. Ondersteunende materialen zoals
woordenboeken, devices, rekenmachines,
agenda en sportkleding zijn niet gratis.

Chromebook
Het Jan van Brabant College biedt uit
dagend en modern onderwijs en mede
daarom beschikken onze leerlingen over
een Chromebook. Een Chromebook is een
mini laptop waarmee je snel met inter
net verbonden bent en waarbij alle zaken
worden opgeslagen in de cloud.
Chromebooks kunnen op verschillende
manieren worden ingezet in het onderwijs
proces. Ze kunnen boeken vervangen of ge
bruikt worden voor herhaling of verdieping
van het geleerde. De Chromebooks worden
op alle vakgebieden ingezet. Het voordeel is
dat ze makkelijk hanteerbaar zijn; de leer
ling heeft de eigen computer op de tafel en
kan er doelgericht en in eigen tempo mee
werken, zowel thuis als op school.

hiervan is, naast gunstige voorwaarden
en een scherpe prijs, dat wij bij problemen
direct kunnen helpen. Een leerling zit dus
nooit zonder device. Een Chromebook zal
ongeveer 325 euro gaan kosten. Het staat
u natuurlijk vrij om een andere keuze te
maken.

Tweetalig onderwijs
Het tweetalig onderwijs dat wordt aan
geboden op onze vestiging Molenstraat,
bereidt leerlingen voor op een plaats op de
wereldwijde arbeidsmarkt door het aan
leren van specifieke vaardigheden en veel
aandacht voor culturele verschillen. Dit alles
gebeurt in het Engels; de leerlingen spreken
Engels in de les, ze hebben Engelstalige
studieboeken en de docenten zijn opgeleid
om les te kunnen geven in het Engels. Aan
het einde van hun opleiding hebben de
tto-leerlingen niet alleen een schat aan er
varingen opgedaan vanuit de tto-reizen en
excursies, ze beheersen ook de Engelse taal
op een hoog niveau. Voor de extra kosten
voor onder andere onderwijsontwikkeling,
scholing van de docenten, Cambridge exa
mens, reizen en excursies brengt de school
jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 395,- in
rekening.

Voor de aanschaf van het Chromebook
werkt de school samen met The Rent
Company (www.rentcompany.nl). Voordeel
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Overige leermiddelen

Stichting Leergeld

Leerlingen dienen zelf te zorgen voor de
volgende materialen:
• Schriften en schrijfspullen
• Woordenboeken
• Sportkleding: blauwe broek en
schoolshirt, handdoek, sportsokken
en eventueel een turnmaillot of
trainingsbroek. Het t-shirt met
schoolembleem wordt in de eerste klas
eenmalig kosteloos ter beschikking
gesteld. In de sporthal zijn alleen
indoorschoenen toegestaan zonder
(gedeeltelijk) gekleurde zolen. Alleen
schoenen met lichtgrijze, witte of naturel
zolen zijn toegestaan. Schoenen met een
grof of een noppenprofiel zijn verboden.
• Zakrekenmachine voor de eerste drie
leerjaren en een grafische rekenmachine
vanaf vier havo/vwo.

Stichting Leergeld Helmond
(www.leergeldhelmond.nl) wil dat
Helmondse kinderen tot 18 jaar van wie
ouders/verzorgers een laag inkomen
hebben, toch mee kunnen doen aan aller
lei activiteiten die voor hun persoonlijke
ontwikkeling van belang zijn. Voor deelna
me aan het verenigingsleven zoals sport,
muziek, toneel of scouting en deelname aan
werkweken en schoolreisjes bestaan moge
lijkheden om deze betaalbaar te houden.
Wilt u hierover meer informatie? Neemt u
dan contact op met:
Stichting Leergeld Helmond
0492 - 52 28 28
info@leergeld-helmond.nl
www.leergeld.nl/helmond
Stichting Leergeld Deurne
06 - 28 13 72 24
info@leergelddeurne.nl
www.leergeld.nl/deurne
Stichting Leergeld Gemert e.o.
06 - 50 97 97 25
contact@gemert-bakel.leergeld.nl
www.leergeldgemert.nl
Stichting Leergeld Asten-Someren
info@leergeld-asten-someren.nl
www.leergeld-asten-someren.nl
Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo
en Heeze-Leende
info@leergeldgeldrop.nl
www.leergeld.nl/geldrop
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Verzekering
Het bestuur van onze school heeft voor alle
leerlingen en medewerkers een aanvullende
schoolongevallenverzekering met een 24uurs dekking afgesloten. Deze verzekering
is van kracht in de hele wereld, op normale
schooldagen en tijdens in schoolverband
georganiseerde activiteiten. De verzekering
geeft een geldelijke vergoeding in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit van
een verzekerde als gevolg van een ongeval.
‘Aanvullend’ wil zeggen dat kosten die niet
door uw eigen verzekering gedekt worden,
in voorkomende gevallen door deze ver
zekering tot een maximum bedrag gedekt
zouden kunnen worden. Deze verzekering is
géén reis- of bagageverzekering. Materiële
schade wordt door deze verzekering nooit
vergoed. De volgende bepalingen willen wij
in het bijzonder onder uw aandacht bren
gen: een leerling is verzekerd gedurende
de tijd dat deze onder toezicht staat van de
school. Een leerling is echter niet verzekerd:
• Als de leerling zonder toestemming van
de school het schoolterrein verlaat.
• Wanneer er sprake is van beschadiging,
verlies of diefstal van privéeigendommen zoals kleding, tassen,
mobiele telefoons, muziekdragers en
eigen laptops. Deze risico’s komen altijd
voor rekening van de leerling zelf.
• Bij beschadiging aan eigendommen van
de school of van medeleerlingen.
• Als de leerling op weg is van huis naar
school en terug.
• Wanneer er sprake is van schade die het
gevolg is van het houden, gebruiken en
besturen van motorrijtuigen.
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In bovenstaande gevallen wijst de school
elke vorm van aansprakelijkheid af, onverlet
eventueel cameratoezicht.
Om diefstal of verlies van waardevolle
spullen te voorkomen, adviseren wij onze
leerlingen om waardevolle spullen die niet
direct voor het functioneren op school
nodig zijn, thuis te laten. Kan dit niet, dan
moeten leerlingen, met name tijdens lesu
ren, hun kluisje gebruiken en hun bezittin
gen merken met hun naam. Het Jan van
Brabant College is nooit aansprakelijk voor
schade of verlies van persoonlijke eigen
dommen van leerlingen. Dit is ook het geval
wanneer waardevolle voorwerpen van
wege ongeoorloofd gebruik tijdelijk door
onze medewerkers in beslag zijn genomen.
Schade die een leerling toebrengt aan
eigendommen van de school wordt altijd op
kosten van de leerling hersteld. Voor zaken
die onder de verzekeringsvoorwaarden
vallen, geldt een eigen risico van € 100,- per
gebeurtenis.

Kluisjes
De school heeft voor alle leerlingen een
eigen kluisje. Deze kluisjes zijn eigendom
van de school maar de leerlingen kunnen
hier gedurende hun hele schooltijd kos
teloos gebruik van maken. De kluisjes zijn
bestemd voor zaken die op school zijn
toegestaan; de schooldirectie heeft het
recht om op ieder gewenst moment de
kluisinhoud te controleren. De leerlingen
dienen de kluisjes in goede staat te houden.
Schade die een leerling zelf aan het kluisje
aanbrengt, moet worden vergoed. Sleutel
kapot of zoek? Ook deze moeten de leerlin
gen zelf vergoeden.
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Kindgebonden budget
Ouders/verzorgers kunnen in aan
merking komen voor een inkomens
afhankelijk kindgebonden budget, dat
door de Belastingdienst wordt verstrekt.
Het kindgebonden budget hoeft u niet
aan te vragen. Als u ervoor in aanmerking
komt, krijgt u dit automatisch van de
Belastingdienst. Antwoord op uw vragen
over het kindgebonden budget vindt u op
www.toeslagen.nl
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Tegemoetkoming studiekosten
vanaf 18 jaar
Scholieren van 18 jaar en ouder in het
voortgezet onderwijs en het volwassenen
onderwijs kunnen een tegemoetkoming
aanvragen bij de IB-groep. Deze tegemoet
koming bestaat uit een basistoelage en
een eventuele aanvullende toelage. De
aanvulling is afhankelijk van de hoogte van
het inkomen van de ouders. Een ov-studen
tenkaart maakt geen onderdeel uit van de
tegemoetkoming.
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Medezeggenschapsraad
Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn
besluiten. De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee, controleert en corrigeert waar
nodig. Voor iedereen binnen de medezeggenschap op onze school is duidelijk dat de
kwaliteit van het onderwijs en de belangen van leerlingen en medewerkers voorop
staan.
Naast het instemmingsrecht en adviesrecht
heeft de MR ook initiatiefrecht. De MR mag
ieder onderwerp waar de school mee te
maken heeft, bespreken, daarover stand
punten innemen en voorstellen doen aan
het schoolbestuur.
De MR van de vestiging Molenstraat be
staat uit twaalf leden en heeft ongeveer
acht overlegvergaderingen per schooljaar.
Op de vestiging Deltaweg bestaat de MR uit
acht leden.

Als vertegenwoordiger van personeel,
ouders/verzorgers en leerlingen verzorgt de
MR informatie aan deze achterban over de
gemaakte keuzes, uitgebrachte adviezen en
genomen beslissingen. Dit gebeurt middels
het publiceren van de vastgestelde versla
gen en in de vorm van een jaarverslag.
De school kent voor beide vestigingen een
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
raad (GMR). Deze raad houdt zich bezig met
zaken die belangrijk zijn voor beide vestigin
gen van onze school.
Op de website van de school
(www.janvanbrabant.nl) kunt u de verslagen
van de vergaderingen van de MR terugvin
den.

Schoolgids Jan van Brabant College | 2021-2022

45

Samenstelling MR Molenstraat

Samenstelling MR Deltaweg

Leerlinggeleding
Rutger Hof
Daan van Lanen
Ilayda Yuksel
mr-leerlinggeleding@janvanbrabant.nl

Leerlinggleding

delta-mr-leerling@janvanbrabant.nl
Oudergeleding

Oudergeleding
Mevrouw A. van Hoof
De heer M. van Rossum
De heer M. Oueddan
mr-oudergeleding@janvanbrabant.nl
Personeelsgeleding
Mevrouw T. van Dijk-Besselink voorzitter
De heer T. Boot
Mevrouw J. Cornelis
De heer E. Martens
De heer N. Remijnse
Mevrouw M. Verspaandonk
mr-personeelsgeleding@janvanbrabant.nl
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delta-mr-ouder@janvanbrabvant.nl
Personeelsgeleding
voorzitter
secretaris

delta-mr-personeel@janvanbrabant.nl
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Oudervereniging
Beide vestigingen van het Jan van Brabant College hebben een oudervereniging. Alle
ouders met kinderen op het Jan van Brabant College zijn hier automatisch lid van. De
oudervereniging bestaat uit een dagelijks bestuur van drie ouders met daaromheen
een groep actieve ouders die het bestuur ondersteunt.
De oudervereniging heeft nauw contact
met de schoolleiding. De oudervereniging
vindt communicatie tussen ouders en
school erg belangrijk en fungeert als klank
bord voor de schoolleiding. Tijdens vergade
ringen worden onderwerpen besproken die
vanuit school komen, maar ook onderwer
pen die leven bij ouders. Verder organiseert
de oudervereniging elk jaar een thema
avond over een onderwerp dat ouders van
pubers bezighoudt. Daarnaast ondersteunt
ze zowel financieel als door persoonlijke
inzet allerlei activiteiten zoals de Brainport
week, kerstmandenactie, sportdag, brug
klasbarbecue, diploma-uitreiking et cetera.

Spaarfonds, vestiging Molenstraat
Met het vrijwillige spaarfonds van de
oudervereniging kunnen ouders sparen
voor de buitenlandse schoolreis die in het
voorlaatste examenjaar plaatsvindt. Deel
name aan de buitenlandse reis kost op dit
moment tussen de 375 en 395 Euro. Door
mee te sparen via het spaarfonds komt u
niet voor eenmalig hoge kosten te staan en
is deelname aan de schoolreis voor uw kind
gewaarborgd.
Vragen over het spaarfonds?
Neem dan contact op met de
penningmeester:
De heer J. van der Harg
ouderverenigingmolen@jvbcollege.nl
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Dagelijks bestuur oudervereniging
vestiging Molenstraat
Mevrouw A. Keijzer-Van der Linden
voorzitter
ouderverenigingmolen@jvbcollege.nl
Mevrouw A. van Acht
secretaris
ouderverenigingmolen@jvbcollege.nl
De heer J. van der Harg
penningmeester
ouderverenigingmolen@jvbcollege.nl
vestiging Deltaweg
Mevrouw W. Manders
voorzitter
delta-oudervereniging@janvanbrabant.nl
Mevrouw M. Groenen
secretaris
delta-oudervereniging@janvanbrabant.nl
De oudervereniging kan altijd enthousiaste
ouders gebruiken die zich willen inzetten voor
het Jan van Brabant College. U bent van harte
welkom. De vereniging vergadert ongeveer
zes avonden per jaar. Deze vergaderingen zijn
openbaar. Wilt u zich aanmelden voor het
bestuur, voor een vergadering of heeft u een
vraag of opmerking voor de oudervereniging?
Stuur dan een mail naar de secretaris oudervereniging van de school van uw kind.
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leerlingenraad
Op het Jan van Brabant College luisteren wij graag naar de mening van onze leerlingen.
Leerlingen kunnen participeren in de medezeggenschapsraad, de leerlingenvereniging
en de klankbordgroepen.
De betrokken leerlingen ontwikkelen
daardoor algemene vaardigheden maar ook
burgerschapsvaardigheden. Voor de school
is hun deelname belangrijk omdat leerlin
gen op deze manier helpen om de kwaliteit
van de school te verbeteren.
Het Jan van Brabant College heeft per ves
tiging een leerlingenvereniging. Doel van
deze vereniging:
• Het behartigen van de belangen van
leerlingen bij docenten en schoolleiding.
• Het organiseren van culturele activiteiten
en feesten voor de leerlingen.
In de praktijk betekent dit dat de leden van
de leerlingenvereniging de schoolleiding in
formeren over zaken die die beter kunnen,
met elkaar spreken over problemen en
nadenken over oplossingen, samen helpen
bij schoolse activiteiten en de organisatie
van schoolfeesten.
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Molenstraat
De leerlingenvereniging wordt op de
vestiging Molenstraat vanuit school be
geleid door mevrouw A. Verhage. Aan het
begin van elk nieuw schooljaar kunnen
enthousiaste leerlingen van mavo 2, havo
2,3 en vwo 2,3,4 kunnen zich bij haar aan
melden.

Deltaweg
Ook op de vestiging Deltaweg kunnen de
leerlingen zich vanaf de tweede klas aan
melden voor de leerlingenraad. Bij hun
activiteiten worden ze ondersteund door
docenten.

Gasthuisstraat
Op de nevenvestiging Gasthuisstraat gaan
we nog een stapje verder. Geïnteresseer
de leerlingen kunnen zich hier inschrijven
en worden na een persoonlijk gesprek,
waarin vaardigheden als luisteren, spreken
en assertiviteit worden getoetst, gese
lecteerd. De leerlingenraad staat op de
Gasthuisstraat onder leiding van mevrouw
D. Meulendijks.
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Toelating nieuwe leerlingen
In het leerlingenstatuut Jan van Brabantbreed wordt in artikel 8 verwezen
naar de toelating op school, de regels voor doubleren en bevordering. Dit zijn
vestigingspecifieke zaken.
Toelating:
Voor de toelating in klas 1 geldt dat we leer
lingen plaatsen op basis van het advies van
de basisschool. Hierbij is het advies leidend,
waarbij we met de basisschool in gesprek
gaan indien het advies en de leerlinggege
vens niet met elkaar in overeenstemming
zijn.
Uiteindelijk neemt de aannamecommissie
op basis van de gegevens in het digitaal
doorstroomdossier de beslissing tot toela
ting. Ouders krijgen hierover een brief.
Mochten er belangrijke aandachtspunten
zijn dan kan een risicogesprek volgen voor
de aanvang van het schooljaar. Dit gesprek
is om eventuele risico’s op leergebied te
bespreken en vindt plaats tussen ouders/
verzorgers- kind en afdelingscoördinator.
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De procedure tot toelating in
leerjaar 2, 3 en 4.
• De leerlinginformatie wordt bij de school
van herkomst opgevraagd.
• Afdelingscoördinator en
ondersteuningscoördinator bekijken het
dossier.
• Bij mogelijke plaatsing vindt er
altijd een gesprek plaats met de
ondersteuningscoördinator en de
afdelingscoördinator.
Een aantal factoren is van invloed op de
mogelijke plaatsing:
• Aanname vindt plaats op basis van
de resultaten en het advies van de
aanleverende school.
• Aanname vindt plaats op basis van
pakketkeuze. Dit wil zeggen dat bij een
complex pakket plaatsing wellicht niet
mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een
bepaald clustervak vol zit.
• Aanname volgt op basis van volgorde
van aanmelding met dien verstande dat
leerlingen binnen het Jan van Brabant
College (nevenvestiging Gasthuisstraat
en de vestiging Molenstraat) voorrang
hebben.
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Schoolafspraken
Overal waar mensen bij elkaar komen ontstaan regels en afspraken. Wij hebben
blijkbaar regels en afspraken nodig om op een goede manier met elkaar te kunnen
omgaan. Je kunt daarbij denken aan thuis, in het verkeer, in het uitgaansleven, bij
sportclubs enzovoorts. Uiteraard geldt dit ook voor het schoolleven. Het is erg
belangrijk dat iedereen de bestaande regels en afspraken goed kent. Dat zorgt ervoor
dat we een prettig schoolklimaat hebben. Vandaar dat we een leerlingenstatuut
hebben opgesteld. Dit leerlingenstatuut is vastgesteld door het College van Bestuur
na instemming van de leerlingengeleding van de GMR. Dit leerlingenstatuut wat Jan
van Brabantbreed geldt, is te vinden op de website www.janvanbrabant.nl. Daarnaast
hebben we een huishoudelijk reglement dat we voor onze leerlingen hebben vertaald
naar de ‘Schoolafspraken’. Met daarin de vestigingsspecifieke afspraken en regels. Je
kunt in deze schoolafspraken altijd nakijken wat we met elkaar op onze school hebben
afgesproken.
Algemeen

Blessures

• Gedraag je op school rustig en houd de
school schoon.
• Tijdens pauzes mag je verblijven in de
aula’s en buiten op het schoolplein.
• Je mag tijdens de pauzes niet verblijven
op de eerste verdieping.
• Iedereen komt aan de beurt voor corvee.
• Tijdens schooltijden mag je het
schoolterrein zonder toestemming niet
verlaten.
• Tijdens vrije momenten verblijf je in de
oude aula of op het schoolplein.

Leerlingen met kortdurende blessures
blijven bij de les Lo. Bij langdurende blessu
res (=langer dan drie weken) verwachten
we dat je je meldt met een briefje van de
dokter of specialist bij de afdelingscoördina
tor. Daarnaast gelden voor de bovenbouw
de afspraken zoals beschreven in het PTA
voor Lo en Lo2. School heeft de mogelijk
heid om de schoolarts in te schakelen.

VBU (Experturen)
Op dinsdag, woensdag en donderdag staan
aan het einde van de lesdag experturen/
VBU uren onderbouw en bovenbouw ge
pland.
Deze uren zijn bedoeld om je extra onder
steuning op een bepaald (vak)gebied te
bieden. Je kunt deze uren naar behoefte
bezoeken, dit is dan vrijwillig.
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Somtoday
Somtoday is ons informatieprogramma
waar je via je mobiel en/of Chromebook
toegang hebt tot je cijfers en je huis
werk. D
 ocenten noteren het huiswerk in
Somtoday. De leerling moet altijd in de les
het huiswerk in een eigen agenda/ planner
te noteren. Deze agenda heet Plenda, de
leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen deze
van school.
Het is verstandig om ’s morgens voor school
naar het lesrooster te kijken in Z
 ermelo
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voor eventuele aanpassingen voor die dag.
De cijfers komen via de App binnen. Het is
verstandig om regelmatig ook via Som na
te gaan of je alle onderdelen hebt gemaakt.
Heb je iets gemist dan wordt dit met een
sterretje of een uitroepteken aangegeven.
Als er een sterretje of uitroepteken staat
dan moet je z.s.m. een afspraak met de
docent te maken om het gemiste onderdeel
in te halen.

Herkansingen leerjaar 3 en 4

Drugs
Het in bezit hebben en/of gebruiken van
drugs is niet toegestaan. Er volgen altijd
maatregelen, die kunnen leiden tot schor
sing en bij herhaling tot verwijdering van de
school.

Ook in leerjaar 4 zijn er drie herkansings
mogelijkheden en kan dus elke periode één
toets worden herkanst. Uitzonderingen op
deze regel zijn alleen mogelijk in overleg
met schoolleiding, secretaris eindexamen
en het ondersteuningsteam.

Eten en drinken

Invaluren/waarnemingen

Alleen in de pauze en tijdens tussenuren
mag je in de aula en op het schoolplein eten
en drinken.

Als een leerkracht verhinderd is, wordt
deze les waargenomen door een andere
leerkracht. De lessen, die op je rooster
staan gaan dus zo veel mogelijk door. De
vakdocent geeft aan wat je moet doen als
de les door een ander wordt waargenomen.
Tijdens invaluren gelden dezelfde regels als
tijdens een normale les.

Je mag geen energy drank drinken in de
school en op het schoolplein. Kauwgom is
in het gehele gebouw verboden. Ook het
meebrengen van grootverpakkingen is niet
toegestaan.

In leerjaar 3 hebben leerlingen in het
schooljaar 2021-2022 maximaal drie her
kansingsmogelijkheden. Iedere periode is
er de gelegenheid om één toets te herkan
sen. Toetsen uit periode 4 kunnen nooit
herkanst worden. Uitzonderingen op deze
regel zijn alleen mogelijk in overleg met
schoolleiding, secretaris eindexamen en het
ondersteuningsteam.

Inleveren van opdrachten
Gymlessen
We sporten bij ons op school in de voorge
schreven sportkleding. Nieuwe shirtjes zijn
te koop bij de docenten lo. Om hygiënische
reden mag je sportkleding niet op school
achterblijven. Als je buiten gymles hebt
ga je direct naar het Mulo honkbalveld en
na de gymles ook rechtstreeks terug naar
school. Na de gymles mag je 5 minuten
te laat komen in het volgende lesuur. Na
een pauze mag je pas vertrekken naar de
gymzaal als de gymdocent ook naar de zaal
gaat. Bewaar altijd je waardevolle spullen in
een kluisje. Niet in de kleedkamers.
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Wij verwachten van onze leerlingen dat ze
hun opdrachten op tijd inleveren. De docent
geeft ruim voor de inleverdatum aan hoe
en wanneer de opdrachten moeten worden
ingeleverd.
Als een leerling het werk niet op tijd inle
vert of het werk vergeet mee te nemen,
mag hij het na schooltijd op school afmaken
of thuis op gaan halen.
Als de opdracht niet op diezelfde dag wordt
ingeleverd, neemt de docent contact op
met ouders/verzorgers. Hij geeft aan dat
het werk de volgende dag moet worden
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ingeleverd en dat het overschrijden van de
deadline leidt tot de aftrek van een vol punt
van het eindresultaat. Wanneer het werk
ook de volgende dag niet wordt ingeleverd,
wordt het tot dan toe beschikbare werk be
oordeeld. Dit kan betekenen dat het cijfer
1.0 wordt toegekend.
Als een leerling ziek is geweest of om een
andere geldige reden afwezig is geweest,
dan wordt in overleg met de docent een
nieuwe inleverdatum afgesproken.

Niet aanwezig/verlof
Je ouders dienen tijdig schriftelijk vrij te
vragen als er feesten of bijzondere omstan
digheden zijn, waarbij jij aanwezig moet
zijn. Dit verlofformulier kun je downloaden
van de website. Dit formulier lever je in bij
de afdelingscoördinator. Zonder bericht
ben je altijd op school aanwezig. Als je
verlof krijgt ben je zelf verantwoordelijk
voor het inhalen van het huiswerk en even
tueel geplande toetsen. Verlof van één of
enkele uren bijvoorbeeld voor een bezoek
aan de orthodontist of een arts dient via de
administratie te gebeuren.

Op tijd
Als je te laat komt moet je altijd een briefje
halen bij de conciërge. Als je zonder geldige
reden te laat komt, moet je je leerlingenpas
inleveren en deze de volgende dag een half
uur voor jouw eerste les weer gaan ophalen
bij de conciërge (dat is dus om 8.30 uur of
om 9.15 uur als je het eerste uur vrij bent).
Als je drie keer zonder geldige reden te laat
komt krijg je corvee. Als je drie keer te laat
bent gekomen binnen een half jaar wordt er
een bericht naar huis gestuurd. Bij zes keer
te laat in een half jaar verstuurt de afde
lingscoördinator een waarschuwingsbrief .
Bij negen keer te laat doen we melding bij
de gemeente, afdeling Leerplicht. Hierop
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volgt een oproep en een gesprek met de
leerplichtambtenaar.

Petten en broeken
Je mag in school overal een pet dragen,
behalve in de lesruimtes. Broeken en boven
kleding moeten zodanig gedragen worden
dat het ondergoed niet zichtbaar is. Er
mogen geen afbeeldingen of teksten op de
kleding staan die kwetsend kunnen zijn.

Pesten
Je moet nooit accepteren dat je zelf gepest
wordt of dat er leerlingen uit je klas gepest
worden. Pesten gaat vrijwel nooit van
zelf over. Praat hierover met je ouders, je
mentor, de afdelingscoördinator of met
iemand anders op school. Maak ook altijd
een melding via onze meldknop op de web
site.

Schoolfeest
Schoolfeesten zijn alleen voor de leerlingen
van onze school. Op onze feesten wordt
niet gerookt en geen alcohol of drugs
gebruikt. Met regelmaat controleren we
daarop. Als je het feest verlaat, word je
niet meer toegelaten. Leerlingen van de
onderbouw mogen niet vóór de eindtijd het
gebouw verlaten behalve als dit met ouders
is afgesproken en de docenten aan de deur
dit weten.

Schoolplein
Je mag het schoolplein zonder toestem
ming tijdens de schooluren niet verlaten.
Je hebt (bv. aan het hek) geen contact met
jongeren, die niet op onze school zitten.
Je verblijft tijdens de pauzes op het school
plein of in het schoolgebouw.
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Smartphone

Uit de les verwijderd

Smartphonegebruik is mits in stille stand in
het hele gebouw toegestaan tussen lessen
en in pauzes en na schooltijd. Niet in lessen
mits een docent toestemming geeft. In alle
andere gevallen is een smartphone uit en
niet zichtbaar in je tas.
• Het is absoluut verboden om zonder
toestemming te fotograferen en
opnames (beeld en/of geluid) te maken
(ook op het schoolplein).
• Het is niet toegestaan om beeldmateriaal
zonder toestemming van de
gefotografeerde persoon te verspreiden.
• Je mag geen oortjes gebruiken in de les,
behalve wanneer de docent toestemming
geeft.
• Bij ongeoorloofd gebruik van de
smartphone wordt deze door een
medewerker ingenomen en aan de
afdelingscoördinator overhandigd.
Aan het eind van de dag is de
smartphone weer op te halen bij de
afdelingscoördinator en krijg je een
sanctie van 45 minuten corvee.

Als je enkele minuten ter afkoeling op de
gang wordt gezet laat de docent zelf je
weer binnen. Hij zegt je dan ook duidelijk
welk gedrag hij van jou verwacht. Bij een
lesverwijdering meld je je in alle gevallen
direct bij de afdelingscoördinator. Als die er
niet is dan meld je je bij de administratie.
De dag daarna moet je je om 08.00 uur
melden bij de afdelingscoördinator en blijf
je na op school tot 16.30 uur. We nemen
nog dezelfde dag contact op met thuis. Na
drie lesverwijderingen in korte tijd volgt
een schorsing van één dag.

Toetsen inhalen
Leerlingen die een toets gemist hebben,
moeten die binnen vijf schooldagen inhalen.
De leerling maakt hiervoor op eigen initi
atief een afspraak met de docent. Bij een
langere periode van afwezigheid kan een
persoonlijk inhaaltraject worden gemaakt.
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Waardevolle spullen
We raden je aan om spullen van waarde niet
in je jas of tas te laten zitten. Draag deze
bij je of berg ze op in je kluisje. Bij diefstal
vragen we altijd om aangifte te doen bij de
politie. School is bij diefstal niet aanspra
kelijk. Als direct duidelijk is wie de dader is
nemen wij als school zelf maatregelen en
melden dit bij de politie. De school heeft
kleine kluisjes voor het opbergen van waar
devolle spullen. Tijdens de gymles moet je
jouw waardevolle spullen in deze kluisjes of
in het kluisje dat je gehuurd hebt opbergen.
Let op!!
De kleine kluisjes springen na twee uur
automatisch open. Zorg dat je binnen twee
uur je spulletjes eruit hebt gehaald.
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WC

Ziek

Ga in de pauze naar het toilet (op de begane
grond). Tijdens de lessen mag je niet naar
het toilet, tenzij er medische redenen voor
zijn. Zorg in dat geval voor een briefje van
thuis. Het gebruik van de toiletten op de
eerste verdieping is tijdens de pauzes niet
toegestaan.

Wanneer je ziek bent, moet je ervoor
zorgen, dat je ouders dezelfde dag voor
9.00 uur telefonisch de school informeren.
Word je onder schooltijd ziek dan meld je je
bij de administratie en nemen we contact
op met ouders/verzorgers.
Bij thuiskomst moet altijd een van de
ouders/verzorgers contact opnemen met
school. Kom je weer op school, dan moet
je een briefje bij de administratie inleveren,
waarin staat hoe lang je ziek bent geweest.
Ben je bijvoorbeeld naar de dokter, tandarts
of orthodontist geweest, dan moet je een
briefje van thuis bij de administratie inleve
ren.
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Vestiging Deltaweg
Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
telefoon 0492 510 306
deltaweg@janvanbrabant.nl
www.janvanbrabant.nl

