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BESTE OUDERS EN LEERLINGEN,

Wat fijn dat je binnenkort (weer) naar onze mooie school komt. Je bent bij 
ons van harte welkom! 

Op het Jan van Brabant College vestiging Gasthuisstraat geven we les aan 
 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die vanuit alle hoeken van de wereld naar 
Nederland zijn verhuisd, net als jij. Een nieuw land, een andere cultuur, een 
ander schoolsysteem en minder familie en vrienden om je heen. Dat is best 
 wel  spannend.

Bij ons op school nemen we in een veilige omgeving de tijd om op een fijne, 
 rustige en goede manier de Nederlandse taal te leren en ons mooie land 
(met al zijn gewoontes en regels) te leren kennen.
Daarnaast maken we het extra leerzaam en gezellig door de  verschillende 
leuke activiteiten die we doen zoals sportdagen, museumbezoeken en 
 schoolfeesten.

In dit informatieboekje vind je heel veel informatie over onze school. Zo kun 
je gemakkelijk zien hoe je contact met ons opneemt, hoe ons onderwijs in 
elkaar steekt, welke lestijden we hebben en nog veel meer. Veel plezier op school!

Met vriendelijke groet,

D.J. Hogervorst
adjunct-directeur

R. van Horssen
teamleider
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CONTACT OPNEMEN  
MET SCHOOL
ADMINISTRATIE
 

Mevrouw Van Diesen
telefoon 0492 - 54 94 48
ghs@janvanbrabant.nl

Is betrokken bij:
Plannen van het intakegesprek en erwerking van de persoonsgegevens
De gegevens die u aanlevert tijdens het intakegesprek verwerkt de administratie 
in ons veilige leerlingvolgsysteem Somtoday. Wanneer een adres of een telefoon-
nummer verandert moet u dit direct doorgeven aan administratie.

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, moet u dit voor 9.30 uur telefonisch doorgeven aan de 
administratie. Wanneer uw kind na 9.30 uur niet op school is en we hebben geen 
bericht van thuis ontvangen, nemen we zelf telefonisch contact op en ontvangt 
u van ons een mail. De afwezigheid komt dan als ongeoorloofd in het systeem te 
staan. Bij herhaling neemt school contact op met de leerplichtambtenaar.

Het doorgeven van een afspraak
Wanneer uw kind een dokters afspraak, een afspraak bij de tandarts of een 
andere belangrijke afspraak heeft, moet u dit op tijd doorgeven aan de admini-
stratie. Dit kan telefonisch of via mail. Als u een afspraak niet (op tijd) doorgeeft, 
krijgt uw kind geen toestemming om eerder weg te gaan van school. Voor het 
aanvragen van langdurig verlof (voor bijvoorbeeld het ophalen van persoons
documenten in het buitenland of een sterfgeval in de familie) moet u verlof 
aanvragen bij de teamleider.

Mevrouw van den Heuvel
telefoon 0492 - 549 448

ghs@janvanbrabant.nl
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ADJUNCT-DIRECTEUR

De heer D.J. Hogervorst
telefoon 0492 - 51 03 06 / 0492 - 54 94 48
mobiel 06 - 278 985 90
d.hogervorst@janvanbrabant.nl
  

 

TEAMLEIDER

De heer R. van Horssen 
0492 - 54 94 48
r.vanhorssen@janvanbrabant.nl  

 

DECAAN

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

Is betrokken bij:
Uitstroom naar de volgende school
Als uw kind naar de volgende school gaat, komen er gesprekken met de decaan. 
Deze bekijkt tijdens de LOBlessen (loopbaanoriëntatie en begeleiding) en in 
persoonlijke gesprekken samen met de leerling welke vervolgopleiding het beste 
past bij het niveau, de leeftijd en de wensen van uw kind.

In januari geeft hij, samen met het team, de adviezen voor de uitstromende 
leerlingen. Vanaf dat moment helpt hij leerlingen en hun ouders/verzorgers bij 
de inschrijving voor een nieuwe school.
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COÖRDINATOREN

De heer J. van Deursen
j.vandeursen@janvanbrabant.nl
 

Mevrouw D. van Rijt
d.vanrijt@janvanbrabant.nl

 
Zij zijn betrokken bij: 
De coördinatoren ondersteunen de mentoren en docenten bij de begeleiding 
van leerlingen binnen en buiten de klas. Zij vangen uit de les verwijderde leerlin-
gen op en bewaken de rust in de school. De coördinatoren gaan, vaak samen met 
de mentor, bij ongewenst gedrag in  gesprek met leerlingen en hun ouders/ver-
zorgers. Ook het voorkomen van schoolverzuim is een taak van de coördinatoren. 

Daarnaast doen zij werkzaamheden aan het rooster, organiseren zij leerling 
 besprekingen en begeleiden ze docenten bij het organiseren van activiteiten. 
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ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR 

Mevrouw S. Claessens  
s.claessens@janvanbrabant.nl 

Is betrokken bij:
Zorgen over leerlingen
Gaat in gesprek met leerlingen wanneer zij niet lekker in hun vel zitten of wanneer er 
andere zorgen zijn. Legt als het nodig is ook contact met ouders en zorginstanties.
 
Intakegesprekken
Het eerste gesprek op school vindt plaats met de ondersteunings coördinator. Zo 
zien we vanaf de eerste dag welke zorgen er misschien zijn en kunnen we de best 
mogelijke ondersteuning bieden. Zie pagina 14 voor meer informatie.

INTAKEGESPREKKEN 

Mevrouw L. Vereijken  

Is betrokken bij:
Intakegesprekken
Het eerste gesprek op school vindt plaats met de ondersteunings coördinator. Zo 
zien we vanaf de eerste dag welke zorgen er misschien zijn en kunnen we de best 
mogelijke ondersteuning bieden. Zie pagina 14 voor meer informatie.
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ONS ONDERWIJS
LEERROUTES EN TOETSING
De leerlingen die starten in de startklas zullen na 5 weken Nederlands onderwijs 
de TOA Taalleerbaarheidstoets maken. Dit is een nonverbale toets. Deze toets 
laat zien hoe snel uw kind een taal leert en op basis daarvan wordt uw kind in 
leerroute 1, 2 of 3 geplaatst.

Iedere leerroute heeft twee fases: fase 1 en fase 2. Elke fase duurt één jaar.

Gedurende de vier periodes op school meten we aan de hand van verschillen-
de toetsen het niveau van uw kind. Dit kunnen vakgebonden overhoringen en 
toetsen zijn. Twee keer per jaar worden TOA toetsen afgenomen (lezen, luisteren, 
schrijven en spreken).

Aan het einde van elke periode is er een oudergesprek met de mentor van uw 
kind. Tijdens deze gesprekken worden o.a. de resultaten besproken.
De resultaten van uw kind kunt u volgen via ons leerlingvolgsysteem: Somtoday. 
Uw kind heeft deze app op zijn of haar telefoon. Ook kunt u inloggen via de site. 
Voor ouders is er een speciale app waarop u de resultaten van uw kind kunt 
volgen. Informatie over deze app kunt u vinden op pagina 20 bij Somtoday voor 
ouders.

Naast alle testresultaten vinden wij de werkhouding en motivatie van uw kind 
heel belangrijk.

Het leren van een nieuwe taal wordt beoordeeld op basis van CEF niveaus 
(Common European Framework of Reference for Languages).

Leerroute 1: Op weg naar A1
Leerroute 2: Op weg naar A2
Leerroute 3: Op weg naar B1
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UITSTROOM
UITSTROOMMOGELIJKHEDEN PER LEERROUTE
 
Vanuit Leerroute 1:
• Tot 16 jaar: Richting de praktijkschool
• Vanaf 16 jaar: Richting het VOAT (Voortgezet onderwijs anderstaligen) op het 

Summa Plus college in Eindhoven.
• Als leerlingen in leerlijn 1 goed presteren is het soms ook mogelijk om richting 

een Verlengd Entree traject te gaan.
• Een enkele leerling zal uitstromen richting Werk en Inburgering vanuit Senzer.

Vanuit Leerroute 2:
• Tot 16 jaar: Richting vmbobasis of vmbokader
• Vanaf 16 jaar: Richting de 1 jarige Entree opleiding

Vanuit Leerroute 3:
• Tot 16 jaar: vmbokader of vmbotheoretische leerweg. Soms is zelfs havo 

mogelijk.
• Vanaf 16 jaar: mboniveau 2 (hiervoor moet de leerling wel altijd een test 

maken)
• Vavo (vmbot of havo voor 16+ leerlingen)
• Onder zeer strenge voorwaarden kunnen leerlingen uitstromen richting 

mboniveau 3 of 4. Hiervoor moeten ze meestal een diploma uit het land van 
herkomst kunnen laten zien. Ook zijn het niveau, de leeftijd en de wensen van 
de leerling daarbij belangrijk.
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Senzer, begeleid naar 
werk of inburgering 

(vanaf 18 jaar)

Direct naar werk 
(vanaf 18 jaar)

Praktijk Onder-
wijs (t/m 18 jaar)

VMBO  
(t/m 16 jaar)

HAVO/VAVOVOAT  
(vanaf 18 jaar)

MBO Entree  
(vanaf 16 jaar)

MBO Niveau 2 
(vanaf 16 jaar)

GEMIDDELDE UITSTROOM AFGELOPEN 3 JAAR
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± 4 periodes

± 1e jaar

± 9 weken
(= 1 periode)

Instroommoment bij 
voorkeur gelijk aan start 

periode.

Gemiddeld verblijf op de GHS = 2 jaar

± 4 periodes

± 2e jaar

ROUTE 2

STARTKLAS

ROUTE 3

ROUTE 1

FASE 2
Nederlands (15)

Engels (3)
Biologie (2)

Wiskunde (3)
Wereldoriëntatie (2)

LOB (1)
Rekenen (1)

ICT (1)
Leefstijl (1)

Mentoruur (1)
Sport (2)
Drama (1)

Beeldende vorming (2)

FASE 2
Nederlands (15)

LOB (1)
Rekenen (4)

ICT (1)
Leefstijl (1)

Mentoruur (2)
Sport (4)

Drama (2)
Techniek (3)

Beeldende vorming (2)

FASE 2
Nederlands (13)

Engels (3)
Biologie (2)

Wiskunde (2)
Wereldoriëntatie (2)

LOB (1)
Rekenen (2)

ICT (1)
Leefstijl (1)

Mentoruur (1)
Sport (2)
Drama (1)

Techniek (2)
Beeldende vorming (2)

Nederlands (19)
Rekenen (1)

Mentoruur (1)
Sport – zwemmen (2)

Beeldende vorming (2)

FASE 1
Nederlands (15)

Engels (3)
Biologie (2)

Wiskunde (3)
Wereldoriëntatie (2)

LOB (1)
Rekenen (1)

ICT (1)
Leefstijl (1)

Mentoruur (1)
Sport (2)
Drama (1)

Beeldende vorming (2)

FASE 1
Nederlands (18)

Rekenen (3)
ICT (1)

Leefstijl (1)
Mentoruur (2)

Sport (4)
Drama (2)

Techniek (2)
Beeldende vorming (2)

FASE 1
Nederlands (17)

Engels (2)
Rekenen (4)

ICT (1)
Leefstijl (1)

Mentoruur (1)
Sport (4)
Drama (1)

Techniek (2)
Beeldende vorming (2)
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MBO - Entree  
(verlengd traject) *
Praktijkonderwijs
 Arbeid via Senzer

 Inburgering gemeente  
Helmond

* = uitzondering

MBO- Entree
 MBO Niveau 2*

VMBO- Basis/ Kader*
* = uitzondering

MBO Niveau 2  
(versnelde doorstroom naar 

MBO niveau 3/4 mogelijk)
VAVO

 VMBO-Kader/Theorie
HAVO
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AANMELDEN EN INSTROMEN
Om te kunnen starten op het Jan van Brabant College vestiging Gasthuisstraat 
moet uw  kind ingeschreven zijn bij de gemeente waar u komt te wonen. 
Nadat u zich hebt ingeschreven bij de gemeente, stuurt u een mail naar 
ghs@janvanbrabant.nl met daarin de naam en de geboortedatum van uw 
kind. U krijgt dan van mevrouw Claessens, onze ondersteuningscoördinator, 
of Mevrouw Vereijken een uitnodiging voor een intake gesprek op onze school. 

U komt samen met uw kind naar het intakegesprek en brengt dan een geldig 
legitimatiebewijs van u en uw kind mee. Na dit intakegesprek bekijken wij of wij 
uw kind kunnen plaatsen en in welke klas hij/zij kan beginnen.

Wij hebben vier aanmeld en instroommomenten per schooljaar. 

HANDIG OM TE WETEN  
VOOR DE OUDERS
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HANDIG OM TE WETEN  
VOOR DE OUDERS

AANMELD- EN INSTROOMMOMENTEN SCHOOLJAAR 2022-2023
 
2 september 2022 is de sluitingsdatum voor start periode 1. 
Periode 1 start op maandag 5 september 2022

7 oktober 2022  is de sluitingsdatum voor start periode 2.
Periode 2 start op maandag 21 november 2022

23 december 2022  is de sluitingsdatum voor start periode 3.
Periode 3 start op maandag 13 februari 2023

24 maart 2023 is de sluitingsdatum voor start periode 4.
Periode 4 start op maandag 8 mei 2023

25 augustus 2023 is de sluitingsdatum voor start periode 1.  
Periode 1 start op maandag 28 augustus 2023, schooljaar 2023-2024
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PRIVACY (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Europese privacywetgeving onder de naam AVG, Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Wij moeten de gegevens 
van u en uw kind beschermen. Dit doen we door het programma Somtoday te 
gebruiken.

In het begin van dit schooljaar zullen we u vragen of we foto’s en filmpjes van uw 
kind mogen maken om intern en extern te gebruiken als verslaglegging. Leerlin-
gen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of zij dit willen.

UW KIND AFWEZIG MELDEN
Is uw kind ziek? Moet uw kind naar de tandarts, orthodontist, huisarts, zieken-
huis, GGD, gemeente of IND?  

Bel tussen 8.00-9.30 uur naar mevrouw Van Diesen 0492 - 54 94 48  
(administratie). Uw kind kan ook een dag van te voren een afspraken kaartje of de 
uitnodigingsbrief laten zien bij mevrouw Van Diesen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN
Wilt u een adres, telefoonnummer, emailadres of andere gegevens wijzigen? Bel 
of mail dan naar mevrouw Van Diesen van de administratie.

VERLOF VRAGEN
Een afspraak bij de dokter, advocaat of gemeente moet schriftelijk of 
telefonisch aan de administratie van de school doorgegeven worden. Verlof 
voor langere duur loopt via de gemeente afdeling leerplicht. Als er feesten 
of andere bijzondere gelegenheden zijn, waar u graag vrij voor zou willen 
hebben, dient u minimaal zes weken van te voren een schriftelijk verzoek 
in te dienen bij Dhr. R. van Horssen, teamleider of u stuurt een mail naar 
ghs@janvanbrabant.nl.
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VERZUIMBELEID
Iedere leerling in Nederland moet naar school. Het is niet toegestaan dat 
een leerling zonder geldige reden thuis blijft. Door een goed georganiseerde 
absentie registratie zien wij snel of iemand (ongeoorloofd) afwezig is. Als iemand 
afwezig is, zonder dat ouders/verzorgers dit hebben gemeld bij de receptie van 
de school, bellen wij naar huis. 

LEERPLICHTAMBTENAAR
Als een leerling zonder geldige reden 3 dagen achter elkaar of binnen 4 weken 
16 lesuren afwezig is, dan zijn wij als school verplicht dit te melden aan de 
leerplichtambtenaar. Een leerplichtambtenaar werkt bij de gemeente en houdt 
toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Soms komen leerlingen niet naar 
school omdat ze ziek zijn, maar het kan ook zijn dat ze spijbelen. Als dat vaak 
gebeurt, raken leerlingen achter.

Als kinderen niet op school komen, spreken wij en/of de leerplicht ambtenaar 
ook de ouders daarop aan. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben ook een eigen 
verantwoordelijkheid. Als ze langdurig spijbelen, worden ze daarop persoonlijk 
aangesproken en kunnen er consequenties aan verbonden zijn. 

MENTOR
Elke klas heeft een mentor. De mentor is nauw betrokken bij de studievoortgang 
en het welbevinden van de leerlingen. De mentor begeleidt en adviseert de 
leerlingen d.m.v. een kindgerichte aanpak, zet zich in voor de goede verhoudin-
gen in de klas en zoekt zo nodig contact met ouder(s)/verzorger(s), vakdocenten, 
decaan, coördinator of ondersteuningscoördinator.

COMMUNICATIE EN VOORTGANG
Algemene informatie wordt zoveel mogelijk digitaal toegezonden. U moet daarbij 
denken aan uitnodigingen voor ouderavonden en dergelijke. Om de  vorderingen, 
het rooster, het huiswerk van uw kind te kunnen volgen, werken wij met het 
leerling volgsysteem Somtoday. Alle gegevens kunt u vinden op de website. U 
krijgt hiervoor een inlogcode thuisgestuurd aan het begin van het schooljaar of 
later wanneer uw kind tussentijds instroomt. In bijzondere gevallen neemt school 
altijd persoonlijk contact met u op.
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SOMTODAY VOOR OUDERS
Om de cijfers, het rooster en de afwezigheid van uw kind te monitoren gebruiken
we op school het leerlingvolgsysteem Somtoday. Uw kind gebruikt hiervoor een 
app. Als ouder/verzorger kunt u de ouderapp van Somtoday gebruiken. Zo kunt 
u de cijfers, het rooster en de afwezigheid van uw kind ook zien. Hierover kunt u
dan thuis praten met uw kind. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind
optimaal presteert op school.

U krijgt in het begin van het schooljaar een 
email met daarin uw inloggegevens. Dan kunt 
u via uw telefoon de app Somtoday-ouder 
downloaden via de appstore.

ZORG EN ONDERSTEUNING
Voor de zorg van onze leerlingen kunt u terecht bij het ondersteuningsteam dat 
bestaat uit mevrouw S. Claessens (ondersteuningscoördinator), mevrouw I. Phi-
lips (orthopedagoog), de heer J. van Deursen (leerlingencoördinator) en mevrouw 
D. van Rijt (leerlingencoördinator). Het ondersteuningsteam overlegt regelmatig 
met het extern zorgteam (ZAT). In het extern zorgteam zitten de jeugdarts, de 
jeugdverpleegkundige, medewerker van de afdeling jeugd van de gemeente Hel-
mond en – als dat nodig is een wijkagent.

Het ondersteuningsteam werkt nauw samen met de mentoren en de vakdo-
centen. We helpen leerlingen die moeite hebben met leren of om naar school 
te komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leerlingen met leesproblemen, of met 
lichamelijke klachten of leerlingen die niet lekker in hun vel zitten. Voor deze hulp 
hebben we goede contacten met verschillende organisaties in onze regio.

Wanneer in sporadische gevallen de ondersteuning op school geen oplossing 
meer kan bieden, kunnen we advies vragen aan de Advies Commissie Toewijzing 
(ACT) van het Samenwerkingsverband VO HelmondPeelland.
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JEUGDZORG GGD
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Bra-
bantZuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assis-
tent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel 
aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Alle leerlingen die nieuw komen in Nederland worden uitgenodigd door de GGD 
voor onderzoek. Doel van het onderzoek is om te kijken hoe het met de leerling 
gaat, hoe de gezondheid is, of de leerling goed ziet en hoort en nagaan of de 
leerling nog extra vaccinaties nodig heeft. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
geeft advies of kan eventueel verwijzen naar hulp.

Uw kind krijgt een uitnodiging voor dit onderzoek, meestal vindt het onderzoek 
op school plaats. U mag bij het onderzoek aanwezig zijn, dit hoeft niet.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  
en klik op de button 'Stel je vraag'

• Of bel de GGD BrabantZuidoost via 088 - 00 31 414  
op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

VERVOER EN ROUTEPLANNERS
Laat uw kind op de fiets naar school komen.  
Ook als het regent.

Woont u ver weg dan kan uw kind gebruik maken van het openbaar vervoer. De 
route kunt u opzoeken bij www.9292.nl. Buslijn 150 stopt bij bushalte Steenoven 
in Helmond. Dit is ongeveer 200 meter lopen van onze school. 

ANWB route planner voor auto,  
fiets of lopen.
www.anwb.nl/verkeer/routeplanner
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SOMTODAY VOOR LEERLINGEN
In de app Somtoday kun je alles vinden wat je nodig hebt voor school. Je rooster, 
afwezigheid, afspraken en je cijfers! Je kunt de app downloaden via de appstore.

Inlog: leerlingnummer (123…)
Wachtwoord: VoornaamGeboortejaar (bijvoorbeeld Marwa2006)

Dit moet je eerst op www.janvanbrabant.nl doen, daarna in de Somtoday app. 
Als je vragen hebt over de app dan kun je deze aan je mentor stellen.

WAT HEB JE NODIG?
Schoolboeken
Leerlingen krijgen boeken te leen van school. Ga zorgvuldig met je boeken om. 
Schoolboeken moet je inleveren aan het einde van het schooljaar.
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Schrijf- en  
rekenschriften

Potlood

Liniaal

Gum

Passer

Schooltas

Oortjes

Etui

Mappen

Geodriehoek

Pen

HANDIG OM TE 
WETEN VOOR  
LEERLINGEN

Schoolspullen
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SPORT
Wij sporten in onze eigen sportzalen. Als het weer goed is, sporten we buiten. De 
leerlingen mogen tijdens de sportles geen schoenen met zwarte zolen dragen. 
Ook is het niet toegestaan om met schoenen die buiten gedragen zijn, te sporten 
in de zaal. Dus breng schone sportschoenen mee met witte, grijze of lichte zolen, 
die niet afgeven. Ook is het verplicht om voor de sportlessen het schoolshirt en 
sportbroek naar eigen keuze (kort/lang) te dragen. Bij een blessure volg je de les 
op de tribune. Een leerling moet altijd de sportkleding bij zich hebben. Als een 
leerling langere tijd niet mag sporten, moet hij een brief hebben van de dokter. Bij 
een langdurige blessure krijgt de leerling een vervangende opdracht.

Aanschaffen:

 
Een sportshirt krijgen de leerlingen via school.   

KLUISJES
De kluisjes zijn op school gratis. Aan het begin van het schooljaar moet je tekenen 
voor ontvangst van de kluissleutel. Op het einde van het schooljaar lever je de 
kluissleutel weer in. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kluissleutel. Ben je de 
kluissleutel kwijt, dan meld je dit bij de administratie. Voor € 10,00 kun je dan een 
nieuwe kluissleutel kopen of het slot laten maken. Heb je op het einde van het 
schooljaar je sleutel niet meer, dan kost dat ook € 10,00.

TIPS VOOR OUDERS
Pak thuis, samen met uw kind, de schooltas in. Bekijk samen het rooster en even-
tuele wijzigingen. Zorg dat uw kind gezond eten en drinken bij zich heeft. Zorg dat 
uw kind een goed werkende fiets met goed werkende verlichting heeft.

(Korte)  
sportbroek

Sportschoenen
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VAKANTIES,  
ROOSTER EN  
LESTIJDEN 
LESROOSTER EN JAARPLANNING
Tijdens de introductie aan het begin van het schooljaar of later als je tussentijds 
start, krijg je je lesrooster. Het rooster kun je inzien via de app van Somtoday, 
via je mobieltje of via de website van school. De inlogcode hiervoor krijg je bij de 
introductie of bij tussentijdse aanvang school.

BELANGRIJKE DATA
Studiedag   dinsdag 4 oktober 2022
Herfstvakantie  maandag 24 oktober – vrijdag 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  maandag 26 december – vrijdag 6 januari 2023
Studiedag   dinsdag 24 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 20 februari – vrijdag 24 februari  2023
Tweede Paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie  maandag 24 april – vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag maandag 29 mei  2023
Studiedag  woensdag 28 juni 2023
Zomervakantie  maandag 17 juli – vrijdag 25 augustus 2023
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VOORTGANGSGESPREKKEN
Donderdag 17 november:  14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur  
voortgangsgesprek
Donderdag 9 februari 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur  
Rapportgesprek en TOAresultaten
Donderdag 20 april 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur  
voortgangsgesprek
Donderdag 6 juli 14.00 - 16.00 uur en 18.00 - 20.00 uur  
Rapportgesprek en TOAresultaten

LESTIJDEN

VERPLICHTE BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
• Schoolfeesten
• Mentordag
• Schoolreis
• Sportdag
• Maatschappelijke stage

maandag t/m vrijdag

08:50 - 09:35 les 1
09:35 - 10:20 les 2
10:20 - 11:05 les 3
11:05 - 11:25 PAUZE
11:25 - 12:10 les 4
12:10 - 12:55 les 5
12:55 - 13:15 PAUZE
13:15 - 14:00 les 6
14:00 - 14:45 les 7
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TE LAAT KOMEN
Als een leerling te laat op school komt, moet hij/zij zich de volgende dag voor 8.20 
bij de conciërge/administratie melden. Als de leerling het eerste of tweede uur 
vrij is dan moet hij/zij zich 30 minuten voor het begin van deze les melden.

Als een leerling 3x te laat komt, moet hij/zij een uur nakomen en krijgen de 
ouders een brief van school.

Als een leerling 6x te laat is gekomen, informeren wij de afdeling Leerplicht van 
de gemeente Helmond. Naast de sancties van school kan dan een Haltmaatregel 
opgelegd worden (www.halt.nl).

Leerlingen moeten er, samen met hun ouders/verzorgers zelf voor zorgen dat ze 
op tijd op school zijn. 
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1 Iedereen heeft respect voor elkaar. 

2 Luister naar de leerkracht. 

3 Ga zorgvuldig om met de spullen van jezelf en van een ander. 

4 We zijn samen verantwoordelijk voor het meubilair, de materialen in de   
klas en het schoonhouden van de school. 

5 In de school ben je rustig. 

6 Je mag niet zonder toestemming de school verlaten. Er is altijd toestemming 
nodig van de coördinator of de administratie. 

7 Als je ziek bent, laten je ouders/ verzorgers dat vóór 9.30 uur (half tien)   
weten. (0492 - 54 94 48) 

8 Plan alle privéafspraken na schooltijd. 

9 Als je te laat bent, haal je een briefje bij de administratie voordat   je 
naar de les gaat. De volgende dag moet je je dan om 8.20 uur   
melden. 

10 Als je niet kunt sporten, moet je een brief van de dokter en/of   
ouders/verzorgers hebben. Ook als je niet kunt sporten, moet je   
aanwezig zijn in de les. 

11 Berg waardevolle spullen op in je locker.

SCHOOLREGELS
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12 Tijdens de les mag je telefoon niet aanstaan of zichtbaar zijn en mag 
je ook geen oordopjes in. In de les mag je alleen gebruik maken van je 
telefoon als je toestemming hebt van de docent. Gebruik van de telefoon 
of audioapparatuur in de pauzes is toegestaan als het niet storend is. 

13 In de school mag je geen hoofddeksel, zonnebril of gezichtsbedekking 
(boerka, nikab, bivakmuts, integraalhelm, bandana) dragen. 

14 Als je een probleem hebt, ga je naar een leerkracht. Los je probleem  
nooit op met vechten. Vechten is verboden, er volgt altijd een straf of  
schorsing. 

15 Alcohol en drugs zijn verboden! Bij vermoeden van gebruik van alcohol 
en/of drugs heeft de school het recht om een test af te nemen. 

16 Wapens zijn nooit toegestaan ook geen speelgoedwapens, 
sleutelhangers, aanstekers e.d. die er uitzien als een wapen  
(mesje/pistool). 

17 Het is verboden:
  • om kauwgom te eten.
  • om energy drank te drinken.
  • om te roken.
  • grootverpakkingen mee te brengen.
  • om geluidsboxen mee te nemen naar school. 

18 LET OP:  
Leerlingen mogen na 15.00 uur niet meer in het schoolgebouw  
of op het schoolplein zijn.
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HANDIGE WEBSITES
STICHTING LEERGELD
Stichting Leergeld ondersteunt gezinnen met een laag inkomen in de kosten 
voor onderwijs. Leergeldondersteuning is bedoeld voor kinderen van 4 tot 
18 jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben uit een uitkering, arbeid, 
alimentatie, een zelfstandige onderneming of een combinatie hiervan. Neem 
hiervoor contact op met de stichting Leergeld in uw woonplaats.  

Stichting Leergeld Helmond
0492 - 52 28 28
info@leergeld-helmond.nl
www.leergeld.nl/helmond

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

 
LOWAN
LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuw-
komers verzorgen in zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onder-
wijs. Hier kunt u informatie lezen in diverse talen over eerste opvang aan 
nieuwkomers. Ook staan hier duidelijke filmpjes met uitleg.
www.lowan.nl

Stichting Leergeld Deurne
info@leergelddeurne.nl
www.leergeld.nl/deurne

Stichting Leergeld Gemert e.o.
contact@gemert-bakel.leergeld.nl
www.leergeldgemert.nl
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@jvbgasthuisstraat

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over onze school dan verwijzen wij u naar 
onze schoolgids. Deze kunt u vinden op onze website 
ghs.janvanbrabant.nl 

VOLG JE NIEUWE SCHOOL OP INSTAGRAM!



Gasthuisstraat 79 
5708 HJ  Helmond
0492 549 448
ghs.janvanbrabant.nl 

Wil je iemand aanmelden of hebben jij  
of jouw ouders nog vragen, dan kun je  
altijd contact opnemen met school via  
nummer 0492 - 54 94 48  
of via mail ghs@janvanbrabant.nl 

TIME
TO BE
YOU.


