KIES WIJS
KIES
DELTAWIJS!
Ontdek
jouw toekomst
met Deltawijs.

WAT IS
DELTAWIJS?

Bij Deltawijs staat jouw persoonlijke ontwikkeling
centraal. Door samen met andere leerlingen te
werken aan verschillende deltawijs-projecten, leer
je belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken,
communiceren, creatief denken, plannen, oplossingen
bedenken, initiatief nemen en reflecteren. Stuk voor
stuk vaardigheden waar je straks, na de middelbare
school, heel veel aan zult hebben.

Naast de uitleg van
de docenten zetten
we ook andere middelen
in om ervoor te zorgen dat je de
lesstof goed snapt. Denk hierbij aan
projecten, werkvormen, uitdagende
opdrachten, tastbaar materiaal,
maar ook een excursie of een
bezoek aan een extern
bedrijf.

GA ZELF OP
ONTDEKKING

DELTAWIJS
DAAGT JE UIT!

Met Deltawijs leer je alles wat je moet leren op
een mavo en vmbo-t: we doen het op een andere
manier. We vinden het belangrijk dat je zelf op
ontdekking gaat en zelf oplossingen vindt.

DELTAWIJSPROJECTEN

Je werkt in
kleine groepjes
aan verschillende
deltawijsprojecten. Samen
met je groepje werk je altijd
naar een eindresultaat. Dit kan
bijvoorbeeld een presentatie of een
filmpje zijn. Bekijk onze socials
voor meer informatie over
wat we allemaal doen
en leren!

Op het Jan van Brabant College
Deltaweg hoor je bij een mentorgroep.
De mentor trekt 4 jaar lang met jou op.
Je leert elkaar goed kennen en bouwt
samen een hechte band op. De mentor
houdt goed in de gaten of je je fijn voelt
op school en hoe jij je ontwikkelt. Dit
doe je vooral door samen gesprekken te
voeren.

PERSOONLIJKE
MENTOR VOOR 4 JAAR

DE DOCENT
BEGELEIDT EN
COACHT JOU!

We werken samen naar een einddoel:
je diploma. Maar de stappen die je hiervoor
moet zetten, vinden wij minstens zo belangrijk.
Hoe goed is jouw voorbereiding, planning,
samenwerking en communicatie met mede
leerlingen en docenten? Samen met de
docenten reflecteer je op je eigen werk en stel
je doelen om je einddoel te halen.

BIJ DELTAWIJS KRIJG JE DE BASISVAKKEN
NEDERLANDS, ENGELS, DUITS, WISKUNDE,
SPORT, MUZIEK EN BEELDENDE VORMING.
DE ANDERE VAKKEN COMBINEREN WE IN
ZOGENAAMDE LEERGEBIEDEN:
• Mens & Maatschappij (combinatie van
aardrijkskunde, geschiedenis, economie en
maatschappijleer)
• Natuur & Techniek (combinatie van biologie,
natuurkunde, scheikunde en techniek)

VAKKEN EN
LEERGEBIEDEN

KIES VOOR
EEN SCHOOL
WAAR JE ECHT
GEZIEN WORDT!
IS DELTAWIJS IETS VOOR JOU?

Het Jan van Brabant
College Deltaweg is een
kleine, overzichtelijke en vooral
sfeervolle school. Een school waar
je jezelf mag zijn en waar je gezien
wordt. Jij kent ons en wij kennen jou.
We komen je tegen in de klas, op
het leerplein, op de gang en
we zien je op ons gezellige
schoolplein.

Bezoek dan de kennismakingsactiviteiten van onze school.
Voor meer info: kijk op onze website.


Scan de code
voor al onze socials!

Deltaweg 205, 5709 AB Helmond
telefoon 0492 510 306
deltaweg@janvanbrabant.nl
deltaweg.janvanbrabant.nl

