
 

 

 
 
 

 

Wie zijn wij? 
 

Wij zijn een school voor mavo, havo en vwo, deze opleidingen bieden we ook allemaal tweetalig 
aan. Onze school ligt in het hart van  Helmond, voor iedereen goed te bereiken. De vijf gebouwen 
maken modern onderwijs mogelijk, met bijvoorbeeld een laboratorium voor de bètavakken, een 
prachtige kunstverdieping en wifi-dekking in de hele school.  
De basis wordt gevormd door de goede resultaten van de school, op alle niveaus. In 2019 
ontvingen we het predicaat Excellente School voor de opleiding vwo, naast het hoogste oordeel 
Goed van de Inspectie van het Onderwijs.  
Dit jaar hebben we, van de Inspectie van Onderwijs, het oordeel Goed ontvangen voor onze havo 
afdeling. Daarmee zijn wij de enige school binnen Helmond met een afdeling havo met het 
oordeel Goed.  
 
Leerlingeninitiatief wordt gestimuleerd op onze school. Onze leerlingen doen bijvoorbeeld mee 
met JvB TV en de Brainport Class of Entrepreneurship; er is een leerlingenvereniging die 
schoolfeesten organiseert en in alle niveaus en jaarlagen zijn klankbordgroepen.  
Onze school is kleinschalig. We hebben gescheiden pauzes voor onderbouw en bovenbouw. 
Onderbouwleerlingen mogen tijdens schooltijd niet van het plein af; wij hebben altijd toezicht aan 
de poort.  
Onze school kent een Nederlandstalige afdeling en een Tweetalige afdeling. We hebben op iedere 
afdeling een adjunct directeur en maar liefst 4 coördinatoren die vinger aan de pols houden. Wij 
kennen elkaar. Het Jan van Brabant College draagt zorg voor de leerlingen, we hebben een sterk 
mentoraat, een zorgcoördinator en een schoolpedagoog die vrijwel permanent beschikbaar zijn.  
 
Wij dagen onze leerlingen uit en plaatsen hen daarom bij een gemengd advies, indien gewenst, op 
het hoogste niveau. Bovendien is het bij ons mogelijk om gedurende het schooljaar over te 
stappen naar een andere afdeling als de resultaten daartoe aanleiding geven. 
 
Brainportschool  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met de wereld om ons heen. Dit doen 
we onder andere door bedrijven te bezoeken, gastsprekers uit te nodigen en  projecten uit te 
voeren. Het is niet toevallig dat dit vaak bedrijven zijn waar techniek een grote rol speelt. Dit is 
waar de Brainport Regio om vraagt. Daarnaast lopen onze leerlingen stages bij bedrijven en 
maken ze profielwerkstukken in opdracht van bedrijven. Ook kunnen leerlingen deelnemen aan 
diverse masterclasses zoals de Class of Excellence. 
Brainportleren is 3-O leren: Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren. Dat is waar het 
Jan van Brabant College voor staat.  
 
Internationalisering 
Onze school is internationaal georiënteerd. Wij zijn een afspiegeling van de wereld om ons heen. 
Daarnaast willen we alle leerlingen kansen  geven om deel te nemen aan  
verschillende internationale activiteiten. Dit hoort bij onze lesactiviteiten; zij hebben een 
pedagogisch doel. Wij gaan naar  India, Frankrijk, Duitsland, Italië, Engeland of Ierland (onze 
uitwisselingspartners) om van en met elkaar te leren.  



 

Naast de al bekende moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans bieden wij modules Spaans en 
Chinees aan.  Daarnaast kunnen leerlingen bij ons extra taalcertificaten halen voor Frans (Delf 
Scolaire) en Duits (Goethe). 
 
Tweetalig onderwijs 
We zijn de enige school van Helmond en omgeving waar je ook tweetalig onderwijs (tto) op alle 
niveaus kunt volgen. Wij staan in de top 10 van beste tto-scholen van Nederland. Leerlingen die 
kiezen voor tweetalig mavo, havo of vwo krijgen grotendeels les in het Engels. Nergens leer je de 
Engelse taal beter dan bij ons. Onze tto-leerlingen zijn internationaal georiënteerd; zij presenteren 
zich in internationale gezelschappen en ontwikkelen zich tot echte wereldburgers. 
 
ICT 
Al onze leerlingen beschikken over een Chromebook (laptop). Dit maakt modern -meer 
gepersonaliseerd- onderwijs mogelijk. Wij zijn de enige school die alle leerlingen in de brugklas 
leert om te programmeren. We leggen nadruk op digitale geletterdheid en mediawijsheid. Dit 
wordt ondergebracht bij het vak technologie en design. Leerlingen van het basisonderwijs (en 
hun ouders) kunnen nu al een aantal keer per jaar op zaterdag aansluiten bij onze CoderDojo.  
 
Extra’s 
Alle brugklassers starten met een fantastische introductieweek om elkaar en de school beter te 
leren kennen. Om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, geven wij 
in de eerste periode weinig toetsen en leren we hen vooral vaardigheden.  
Onze brugklassers kunnen kiezen voor modules Spaans, toegepaste wetenschap én sport. 
Daarnaast bieden wij alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de X-uren. Tijdens 
deze uren kunnen ze gedurende schooltijd werken aan een eigen keuzeproject. 
Op onze mavo doen alle leerlingen standaard examen met een extra vak. Dit maakt de overstap 
naar mbo of havo een stuk gemakkelijker. Daarnaast zorgt het extra vak voor een hogere 
slaagkans. Ook op havo en vwo krijgen examenleerlingen de mogelijkheid om een extra vak te 
volgen.  

 
Het Jan van Brabant College daagt je uit! 

 
 

 
 
 

 
 


