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'De lijntjes zijn hier
kort en mentoren
en docenten zijn goed
benaderbaar. Ze maken
echt tijd voor leerling en/
of ouders als dat nodig is.'
Angela van Acht
moeder van Anne (5 havo-tto)
en Pieter (2 vwo-tto)

'De school is een
weerspiegeling van de
samenleving. De veelzijdigheid
en diversiteit van het Jan van
Brabant College maakt dat Joep
goed wordt voorbereid op de
maatschappij.'
Rianne Letschert
moeder van Joep (2 vwo-tto)

Gezellige, overzichtelijke
school: wij zien én kennen jou
Tweetalig onderwijs (tto):
top 10 tto-school in Nederland!
Brainportonderwijs:
samenwerking met
bedrijven in de regio
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VWO

Wil je meer weten
over onze school?
Check dan onze website!
molenstraat.janvanbrabant.nl

Ervaren mentor
en hulpmentor

Kies voor de
leukste school
van Helmond!

Jouw mentor weet precies hoe jij het beste geholpen
kunt worden en houdt goed in de gaten of jij je fijn
voelt op school. Ook hebben wij hulpmentoren
en tutoren. Dit zijn leerlingen uit hogere
leerjaren die jou helpen en
eventueel bijles geven.

Brainportonderwijs

Voor het eerst
naar de brugklas.
Spannend!

Kies je voor onze school, dan kies je voor de leukste school
van Helmond! Dat zeggen we niet zomaar. Dat zeggen onze
leerlingen, hun ouders en de docenten die hier lesgeven.
En daar zijn we best trots op! Want natuurlijk geven
we heel goed onderwijs: we horen zelfs tot de
beste tto-scholen in Nederland én we lopen
voorop als het gaat om internationalisering,
techniek en kunst. Maar je echt fijn,
gezien en op je gemak voelen
op school is natuurlijk het
allerbelangrijkst!

Brainportonderwijs is mede door ons bedacht. Onze school
is dan ook een échte Brainportschool. We werken veel samen
met bedrijven in de regio. Je bezoekt bedrijven en werkt voor
hen aan opdrachten, er zijn gastlessen, je kunt je eigen bedrijf
starten en bedenkt oplossingen voor maatschappelijke
problemen.
En... we gaan internationaal! Er zijn uitwisselingen
met scholen in onder andere Duitsland, België,
Engeland, Ierland en India.

De eerste week staat helemaal in het teken van
kennismaken en er wordt dan geen les gegeven.
Ook laten wij je rustig wennen aan het tempo
van de middelbare school. Tot aan de
herfstvakantie geven wij nauwelijks
punten voor toetsen.

Begeleiding
waar nodig,
uitdaging waar
mogelijk

Wij dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en
ondersteunen en begeleiden je hierbij. Mocht het even
wat minder met je gaan dan kun je terugvallen
op onze uitstekende zorg. Wil je een extra
uitdaging? Ook dat kan bij ons. Volg
dan extra modules als sport,
Spaans, Chinees, toegepaste
wetenschappen en
drama.

Tweetalig
onderwijs (tto).
Iets voor jou?

'Bij ons op school
mag je zijn wie je bent.'
Bregje Verstijnen
(intern begeleider mavo)

'Het belangrijkste op
een school is uiteindelijk
de sfeer en die is
gewoon écht goed
op deze school.'
Narmin (havo 2)

Tweetalig onderwijs vormt je tot wereldburger.
Je kunt nergens anders beter Engels leren dan bij ons
op school. Wij behoren niet voor niets tot de top
10 tto-scholen in Nederland! Al onze leerlingen
krijgen de kans om op uitwisseling te
gaan. Voor tto-leerlingen is dit
'Buiten de gewone
een vast onderdeel van het
lessen om volg ik
programma.
de module Sport. Elke

week een andere sport om
te ontdekken waar ik goed in
ben. Ik vind die extra uitdaging
leuk!'
Dyron (havo 1)

