
OP HET JAN VAN BRABANT 

COLLEGE MAG JE ZIJN OF 

ONTDEKKEN WIE JE BENT.



Hartelijk welkom



Kenmerken 
van onze school

• Kleine school voor VO (ca. 300 leerlingen)
• ‘Iedereen’ kent elkaar
• Contact ouders-school laagdrempelig
• Veiligheid 
• Rustige uitstraling
• Deltawijs



• Meer (pro)actieve leerlingen

• Een meer intrinsiek gemotiveerde leerling

• Een betere aansluiting op vervolgonderwijs

Motivatie voor andere onderwijsaanpak 
(Deltawijs)



- Leren mét en vóór elkaar

- Samenwerken

- Levensechte opdrachten

De kern van Deltawijs



-N&T = Natuur en Techniek

(Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Techniek)

-M&M= Mens en maatschappij
(aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en 
economie)

-Werken projectmatig

-Werken op de leerpleinen

Leergebieden



• De vakken Lo-Mu-Te-
Handvaardigheid/Techniek 

• Werken in modules waaruit gekozen kan 
worden

Sport en Creatief



-MVT = moderne vreemde talen 
(Ne,En,Du)

-Wiskunde en rekenvaardigheden

Basisvakken



• De mentor

(INDIVIDUEEL EN SPEELT DAGELIJKS EEN ROL/ vertrouwenspersoon)

• De coach

(ONDERSTEUNT OP DE LEERPLEINEN VOORAL OP PROCES)

• De expert

(ONDERSTEUNT OP DE LEERPLEINEN VAKINHOUDELIJK)

BEGELEIDERSROLLEN



- Tot herfst vaste viertallen door mentor 
samengesteld. Daarna wisselende 
samenstelling

- Leren overleggen op efficiënte manier

- Samen probleemoplossend leren denken

- Beter te begeleiden door coach/expert

- Voorkomen ontstaan subgroepjes

Samenwerken in 
4-tallen



Het Rooster/verloop van de dag



Vaardigheden die wij belangrijk vinden:

- Samenwerken

- Communiceren

- Plannen en organiseren

- Oplossingsgericht werken

- Initiatief nemen

- Creatief denken

De vaardigheden



BEGELEIDING

• Meegaand mentorschap

• Experturen

• Leerlingenbegeleiding

• Plannen via de Plenda



ICT (Chromebook)

• Uitdagend, van deze tijd en meer 

gedifferentieerd onderwijs.

• Alle leerlingen hebben een Chromebook 

(minilaptop).

• Problemen? Bram Schouwenberg (ICT-er)



SPORTKLAS

• Voor alle geïnteresseerden

• 2 extra lessen sport

• Verbreding sportaanbod

• Extra kosten



(BUITENSCHOOLSE)

ACTIVITEITEN



- Driehoekgesprek (rond de herfstvakantie)

- Meldknop t.a.v. pesten

- Digitale schoolgids

- Alle communicatie per mail

- Schoolafspraken 

- Na schoolfeesten altijd 1e uur vrij (9.15 uur 
aanvang) 

Algemeen



- Lessen 2 tot en met 7 worden waargenomen, 
lessen 1, 8 en 9 vallen uit

- Kluisjes zijn te regelen via conciërge (Jeroen)

- Nieuwsbrief komt elke 4-5 weken (digitaal)

Algemeen



- 04-10 studiedag (leerlingen vrij)

- 21-10 activiteitendag (met mentor)

- 17-11 en 16-02 onderbouwfeesten

- 23-12 eindejaaractiviteiten 

- 08-02 binnen-sportdag

- 15-06 buitensportdag 

- 14-07 start zomervakantie

Belangrijke data



Heeft u nog vragen?


