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DVCONTACT

Voorstellen 
nieuwe 
directeur
Beste ouders en 
leerlingen,

Langs deze weg maak ik gebruik om mij aan 
jullie voor te stellen. Mijn naam is Wouter van 
Bennekom en met ingang van het nieuwe school-
jaar ben ik werkzaam als collegedirecteur van het 
Da Vinci College. Ik ben 42 jaar, getrouwd en trot-
se vader van 3 kinderen: dochter van 14, zoon van 
11 en dochtertje van 3. 

Tot voor kort ben ik werkzaam geweest voor de 
Mondia Scholengroep in Vlissingen en Middelburg. 
Daar heb ik leiding gegeven aan verschillende 
onder wijsvernieuwingen in het vmbo. In mijn vrije 

Start van het schooljaar
We hebben een aantal weken een wisselvallige 
zomer gehad met hele mooie dagen maar ook met 
regen. Ik hoop dat iedereen er in geslaagd is om 
een fijne vakantie te hebben gehad en weer hele-
maal uitgerust aan de slag kan. De school en het 
team heeft er weer zin in om samen met uw kind 
en u te werken aan de toekomst. Tot gauw 

Gegevenscontrole 
U ontvangt binnenkort een formu-
lier om te controleren of wij nog de 

tijd zeil ik graag en ben ik regelmatig op de sport-
school te vinden.

Samen met de andere directieleden, de teamlei-
ders, het onderwijsondersteunend personeel en 
alle docenten wil ik mijn bijdrage leveren om het 
onderwijs op het Da Vinci College verder te ont-
wikkelen, zodat alle leerlingen gelukkige mensen 
worden met een passende plek in de maatschappij. 
Dat wordt een succes als we met elkaar als leerlin-
gen, school, ouder(s)/verzorger(s) samenwerken. 

Ik verheug me op de komende periode. Wellicht 
zullen we elkaar ontmoeten op school of tijdens 
ouderavonden en voorlichtingsavonden. 

Op een plezierige samenwerking.

Wouter van Bennekom 

juiste gegevens van u hebben. Wij vragen iedereen 
dit formulier te controleren en aan school terug te 
geven via uw zoon of dochter. Het is belangrijk dat 
wij elkaar, indien nodig, kunnen bereiken. Let hier-
bij ook op de snel veranderende mobiele nummers. 
Wilt u er ook voor zorgen dat het emailadres klopt.  

Introductiedag eerstejaars
Dinsdag 29 augustus was het dan zover voor de 
eerstejaars: de introductiedag. 

Er viel voor onze eerstejaars veel te ontdekken. 
Uiteraard was de eerste kennismaking al voor de 
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vakantie maar nu gaat het dan echt van start. In 
ons prachtige gebouw is het jaar plezierig gestart. 

Ouderavond
Ouderavond 1e klas
Op donderdag 7 sep-
tember is er een eerste 
informatieavond voor 
alle ouders en leerlingen 
uit de eerste klas. De 
avond begint om 19:30 
uur. Wij zouden het fijn vinden als u op deze avond 
aanwezig kunt zijn. Geef u snel op met het ontvan-
gen briefje.

Ouderavond 2e klas
Op dinsdag 26 september is er een eerste infor-
matieavond voor alle ouders en leerlingen uit de 
tweede klas. De avond begint om 19:30 uur. Wij 
zouden het fijn vinden als iedereen op deze avond 
aanwezig kan zijn. Wilt u de avond alvast reserve-
ren in uw agenda? U ontvangt nog een uitnodiging.

Ouderavond 3e klas
Op woensdag 27 september is er een eerste in-
formatieavond voor alle ouders en leerlingen uit 
de derde klas. De avond begint om 19:30 uur. Wij 
zouden het fijn vinden als iedereen op deze avond 
aanwezig kan zijn. Wilt u de avond alvast reserve-
ren in uw agenda? U ontvangt nog een uitnodiging.

Ouderavond Bovenbouw
Op dinsdag 5 september is de informatieavond 
voor alle ouders en leerlingen uit de bovenbouw 
groepen B1 t/m B8. U heeft hierover de uitnodiging 
inmiddels ontvangen. 

Huisbezoek
Alle mentoren willen graag met u een afspraak ma-
ken om verder kennis te maken met u. Alle huisbe-
zoeken zullen plaatsvinden voor de herfstvakantie. 

Praktijk
Een belangrijk onderdeel binnen het praktijkon-
derwijs is het volgen van arbeidstraining in het 
derde leerjaar en stage in de bovenbouw. Hier kun-
nen de leerlingen ervaren wat het betekent om te 
werken en wat een bedrijf van zijn mensen vraagt. 
Dat betekent dat arbeidstraining en stage onder-
delen zijn van het lesprogramma. Het is dus ver-
plicht. Wel doen wij er alles aan om de leerlingen 
op goede en passende plaatsen te krijgen. Mocht 
u daar zelf nog goede contacten voor hebben, dan 
horen wij dat graag. 

Schoolgids/
Jaaragenda

In elke volgende editie 
van DVContact zal het 
overzicht staan met de 
belangrijke data. 
De schoolgids is via 
onze website te raad-
plegen. Alle ouders 
kunnen een geprint ex-
emplaar van de school-
gids opvragen bij de servicedesk. Hij staat ook op 
onze website. www.davincicollege.nl 

Kluisjes 
Via de post heeft u een factuur van € 10,00 
ontvangen voor het huren van een kluisje. Uw zoon 
of dochter ontvangt het bijbehorend pasje als 
het bedrag op onze rekening is overgemaakt. Het 
gebruik van een kluisje is verplicht. Hierin kunnen 
leerlingen hun spullen, jas en telefoon in opbergen. 
Wanneer leerlingen hun pasje kwijt raken kunnen 
zij voor € 5,00 een nieuwe pas krijgen. Het pasje 
kan gedurende de gehele schoolperiode dienst 
blijven doen. 
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Reizen
Wat ook belangrijk is om succesvol de school te 
kunnen verlaten, is het zelfstandig leren reizen. 
Immers, wanneer een leerling werk wil hebben zal 
hij/zij ook in staat moeten zijn om naar het werk te 
gaan. Ook u speelt daarin een belangrijke rol. Dus 
help uw kind op weg. 

Ouderraad
Het Da Vinci College vindt 
ouders één van de belang-
rijkste partijen voor het 
succes van onze leerlingen. 
Daarom hebben wij graag 
een actieve ouderraad die 
kan meepraten en denken 
over allerlei zaken binnen 
de school. Elk jaar gaan 
natuurlijk ouders uit de 
ouderraad omdat hun kind 
de school heeft verlaten. 
Vandaar dat de ouderraad 
positief kritische ouders 
zoekt om hen aan te vullen. De ouderraad van het 
Da Vinci College komt iedere maand bij elkaar. 

Heeft u vragen? Mail ons. 
Bij mail graag een onderwerp vermelden anders 
wordt uw mail als spam gezien: 
ouderraad@davincicollege.nl.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? 
U bent van harte welkom!  De eerste bijeen-
komst is op 9 september op onze locatie aan de 
Bovendonk. 

Magister
Magister is het schooladministratiesysteem dat wij 
gebruiken. Oorspronkelijk was dit een intern sys-
teem om de adresgegevens te vermelden, cijfers in 

te verzamelen en de absenties te registreren. In de 
loop van de tijd zijn we de informatie die voor ou-
ders van belang is zoveel mogelijk digitaal beschik-
baar gaan stellen. Wanneer het standaardrooster 
van toepassing is, is de weergave van Magister 
betrouwbaar. We proberen leerlingen en ouders zo 
goed en volledig mogelijk te informeren. Daarbij 
zijn we afhankelijk van Magister als ondersteunend 
systeem.

Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk om hun 
huiswerk bij te houden. 

Wanneer u dit jaar voor het eerst een kind op het 
Da Vinci College heeft, ontvangt u binnenkort een 
brief waarin staat hoe u in ons leerlingvolgsysteem 
kunt. Via internet heeft u op een eenvoudige ma-
nier toegang tot het rooster en kunt u de aan- en 
afwezigheid van uw kind volgen. Hiermee kunt u 
nog beter uw kind ondersteunen bij het behalen 
van de beste resultaten. Wij hopen natuurlijk hier-
mee de samenwerking met u verder te versterken. 

De ouders die vorig jaar al een kind bij ons op 
school hadden, kunnen hun gegevens blijven ge-
bruiken. 

Regels
Binnen het Da Vinci College willen we heel graag 
in een goede sfeer met elkaar omgaan. Zowel 
de leerlingen als alle docenten en medewerkers 
moeten met plezier naar school toe komen en het 
lesprogramma volgen. 
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We hebben geen uitgebreid reglement maar hou-
den ons aan één basisregel:

We hebben respect voor elkaar, 
dus gedragen we ons fatsoenlijk!!

Verder vormen 8 leefregels de gedragscode voor 
alle leden van de schoolgemeenschap: leerlingen, 
leerkrachten, overig personeel, ouders en iedereen 
die in en om de school aanwezig of bij de school 
betrokken is.

De regels zijn eenvoudig en kort:
 iedereen hoort erbij
 eerlijk duurt het langst
 pas op je woorden
 handen thuis
 doe je best
 wees zuinig en netjes
 veiligheid eerst
 laat weten waar je bent

a) de school begint om 8.30 uur en ieder is op tijd 
aanwezig.

b) ieder heeft alle spullen bij zich die hij / zij die 
dag nodig heeft.

c) jassen uit en petten af in het gebouw.
d) Mobiele telefoons zijn niet toegestaan binnen 

het schoolgebouw. Wanneer een telefoon in 
het zicht is, heeft een docent het recht deze in 
te nemen. De leerling kan de telefoon aan het 
einde van de lesdag ophalen bij de teamleider. 

 De leerlingen uit klas 1 en 2 leggen hun telefoon 
in hun eigen kluisje tijdens de lestijden.

 Leerlingen mogen de mobiele telefoon wel 
gebruiken in de centrale hal. Uiteraard mag het 
gebruik van de mobiele telefoon anderen niet 
tot last zijn. Zie ook punt j.

e) wie de omgeving van de school vervuilt, ruimt 
dit op! Ook vinden we het geen probleem om 
eens af en toe wat voor een ander op te ruimen.

f) wij willen ons schoolgebouw schoon houden, 
dus kauwgom uit de mond als je het gebouw 
binnen komt

g) in de pauze ga je naar het toilet of om drinken te 
halen uit de automaat

h) in verband met een stukje veiligheid op school, 

rijden we niet op onze fiets of scooter over het 
plein. We stappen bij de poort af en lopen  met 
je fiets of scooter aan de hand naar de stalling.

i) alle leerlingen zijn vanaf begin schooltijd tot 
einde lesdag op het schoolterrein aanwezig. 
Slechts met hoge uitzondering mag je met 
toestemming van de mentor het terrein verlaten 
voor een speciale boodschap.

j) voor een leerling die zich regelmatig niet aan 
de afspraken kan houden, komen er passende 
maatregelen. In eerste instantie is het de men-
tor die dit met de leerling afspreekt, maar ook 
een docent kan in samenspraak met de mentor 
een maatregel nemen. Mocht het niet lukken 
om tijdens de les goed te werken en anderen 
niet te storen kan de docent een maatregel 
nemen. Eén van de uiterste mogelijkheden is 
daarbij het eruit sturen naar de teamleider. 
Hierbij vullen leerling en docent een Time-Out 
brief in over wat er is gebeurd. Alle leerlingen 
die eruit worden gestuurd leveren de telefoon 
in bij de teamleider, deze krijgen de leerlingen 
in principe aan het eind van de lesdag terug. Dit 
is om te voorkomen dat er onrust naar andere 
leerlingen kan ontstaan.

l) alleen met toestemming van de docent waar 
je les bij volgt, mag je eventueel naar een 
mp3-speler luisteren.

m) Energydranken zijn in het gebouw en op het 
plein verboden. Deze dranken hebben schadelij-
ke gevolgen. Ze kunnen niet alleen een negatief 
effect hebben op de leerling zelf, maar ook op 
de rest van de klas. Als de drank wel wordt mee-
genomen, wordt deze ingenomen tot het einde 
van de lesdag. 

n)  ROKEN IS VERBODEN in en rond het gebouw. 
o) we vinden het heel normaal dat alle collega’s die 

hier werken helpen om ons aan de afspraken te 
houden. 

Mobieltjes en vergelijkbare 
apparaten 
Heel veel leerlingen hebben een moderne gsm. Het 
apparaat is niet meer weg te denken. Het is voor 
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de jeugd een belang-
rijk ding. De gsm is ook 
meer dan een handige 
telefoon. Naast telefoon 
is het apparaat ook een 
mp3-speler, een fo-
totoestel en geeft het 
toegang tot internet.

Toch lopen wij ook regelmatig aan tegen de na-
delen van deze handige apparaten. Zo gaan re-
gelmatig de telefoons af waardoor de les wordt 
verstoord. 

De mogelijkheden die moderne gsm’s hebben 
kunnen ook een rol spelen in een gevoel van onvei-
ligheid. Soms worden gemaakte filmpjes of foto’s 
zonder toestemming verspreid op het internet. 
Hieruit kunnen dan weer ruzies ontstaan bij onze 
leerlingen, uw kinderen.

Binnen het gebouw, met uitzondering de centra-
le hal en de aula, is het zichtbaar bij zich hebben 
of gebruiken van de gsm dus niet toegestaan. 
Leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 leggen voor dat 
de les begint hun telefoon in hun eigen kluisje.
Bij overtreding van deze regel wordt het complete 
apparaat in beslag genomen en kan de eigenaar 
hem aan het eind van de lesdag ophalen. Wanneer 
dit bij herhaling nodig is, zal de telefoon langere tijd 
in beslag worden genomen. 

Ook leerlingen die uit de les zijn verwijderd leveren 
hun telefoon in bij de teamleider en krijgen deze 
aan het eind van de lesdag terug.

Ons uitgangspunt is om regels te gebruiken die de 
dagelijkse situatie kunnen verbeteren. Hiervoor is 
het nodig dat een regel helder en kort is. Daarbij 
rekenen wij ook op uw ondersteuning.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze re-
gel en dat u ons helpt in het handhaven van de rust 
binnen de leeromgeving van uw kind, onze leerling. 
In noodgevallen kunt u uw kind tijdens de lesuren 
bereiken via de administratie (0165-792 000). 
Veiligheid is in het belang van iedereen. 

Energiedrank, NEE!
Energiedrank is drank 
die een stimulerende 
werking op mensen kan 
hebben. Een positief 
effect wordt in de ver-
schillende studies niet 
aangetoond. Wel zijn er 
veel negatieve effecten 
vastgesteld, vooral bij hoge doses. 

Wij merken in toenemende mate dat leerlin-
gen veel van deze drankjes gebruiken. Dit heeft 
een negatief effect op hun functioneren maar 
kan daardoor ook het functioneren van een klas 
verstoren. 

We hebben daarom besloten dat het drinken 
van energiedrank tijdens de lesdag verboden is. 
Wanneer leerlingen met deze drank worden gezien, 
wordt deze in beslag genomen en mogen zij deze 
aan het eind van de lesdag komen ophalen. Wij 
rekenen op uw medewerking. 

Roken
Onze school is rookvrij. Dat betekent dat leerlingen 
binnen en buiten op het plein niet mogen roken. 
Overigens geldt het ook voor onszelf. Leerlingen 
mogen zoals bekend tijdens de pauze ook niet van 
het schoolterrein. 

Kosten voor aanvullende 
trajecten
Sinds een aantal jaren geven wij de leerlingen meer 
mogelijkheden om aanvullende certificaten/diplo-
ma’s te behalen. U kunt dan denken aan:
 VCA diploma
 Lasdiploma
 Heftruck/Reachtruck
 Trekkerrijbewijs
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 Sociale Hygiëne
 enz.

Dit zijn waardevolle aanvullingen op ons standaard 
programma. Dit brengt zowel mogelijkheden als 
extra kosten met zich mee. Hiervoor ontvangt de 
school geen geld. Toch willen wij leerlingen graag 
deze mogelijkheden bieden. Het betekent echter 
wel dat wij een eigen bijdrage vragen. De bedragen 
voor de trajecten variëren van 100 tot 900 euro. 
Het bedrag dat wij aan u vragen zal liggen tussen 
de 35 tot 150 euro. Leerlingen die een tweede 
keer willen meedoen aan het traject voor het 
lasdiploma zullen een eigen bijdrage van 300 euro 
moeten betalen. Uiteraard maakt u zelf de keuze 
of uw zoon of dochter meedoet aan het examen. 
De examens van de certificaten/diploma’s binnen 
ons standaardprogramma blijven door ons betaald 
worden. 

Verzuimbeleid 
Het Da Vinci College 
heeft aandacht en zorg 
voor leerlingen die vaak 
of langdurig afwezig zijn 
vanwege lichamelijke 
of psychische klachten. 
Wij streven er als school 
naar om voor deze 
groep leerlingen de onderwijskansen te optimalise-
ren zodat zij hun talenten kunnen benutten.

Daarom hanteren we een zorgvuldige werkwij-
ze rondom ziekteverzuim, waarbij het Da Vinci 
College en de arts JGZ van de GGD West-
Brabant nauw samenwerken. 

De werkwijze
In het geval van ziekte doen ouders een beroep op 
vrijstelling van het volgen van het lesprogramma 
voor hun zoon/dochter. Bij langdurig of frequent 
ziekteverzuim gaan we met ouders en leerling in 
gesprek. Het doel van dit gesprek is het optimali-
seren van de zorg rondom de leerling, zodat hij/zij 

zo snel en goed mogelijk 
weer terug naar school 
kan. Indien het Da Vinci 
College het wenselijk 
vindt vraagt zij advies 
aan de schoolarts van de 
Jeugdgezondheidszorg 
GGD West-Brabant. 
Hierna kan een uitnodi-
ging aan de ouders volgen 
om samen met hun zoon 
/ dochter naar de GGD 
West-Brabant te komen 
voor een consult bij de arts 
Jeugdgezondheidszorg. 

Wat doet de arts Jeugdgezondheidszorg?
De arts bespreekt de gezondheidsklachten en 
redenen van het ziekteverzuim. Hij/zij onderzoekt 
de leerling zo nodig en zoekt samen met ouders en 
leerling naar gewenste zorg. 

De arts heeft indien nodig contact met behan-
delaars. De arts adviseert over deelname aan het 
lesprogramma en over gewenste aanpassingen. 
Tevens biedt de arts handvatten aan ouders, 
leerling en school voor het optimaliseren van deze 
deelname.

Het gesprek is vertrouwelijk. In verband met het 
medische beroepsgeheim koppelt de arts inhou-
delijke informatie alleen na toestemming van de 
ouder(s) en/of de leerling terug aan het Da Vinci 
College.

Wat is de rol van de 
leerplichtambtenaar? 
Wanneer ouders en/
of de leerling na uit-
nodiging van de GGD 
West-Brabant niet 
verschijnen op het 
consult bij de arts 
Jeugdgezondheidszorg, 
wordt dit gemeld aan 
de leerplichtambtenaar. Deze gaat met hen in 
gesprek vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het 
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handhaven van de leerplichtwet en voor het hou-
den van toezicht op het schoolverzuim.

Verlof
De leerplichtambtenaar controleert steeds vaker 
of leerlingen na een schoolvakantie ook op school 
aanwezig zijn. Het eerder van school verzuimen  
dan wel later terugkomen van vakanties is bij wet 
verboden. 

Wilt u bij het vastleggen van een vakantie of lang 
weekend hiermee rekening houden? Dan komt 
u niet in de problemen en geniet u meer van uw 
welverdiende verlof.

Ook voor andere reden voor verzuim hanteren 
we de wet en richtlijnen van de Leerplicht. Deze 
zijn te vinden in onze schoolgids en website on-
der “zorg en begeleiding\verzuim”. De formulie-
ren voor het aanvragen van verlof die daarin zijn 
genoemd zijn te vinden onder “ouders\formulieren\
verlofaanvragen”.

In ieder geval geen verlof voor:
 Familiebezoek 
 Goedkope tickets in laagseizoen
 Omdat er geen tickets meer zijn voor in de 

vakantieperiode
 Vakantiespreiding
 Verlof van andere kinderen
 Verkeersdrukte
 Samen reizen 
 Kroonjaren
 Klimatologische omstandigheden
 Wereldreizen of sabbaticals

Schoolvakantie 2017-2018

Start schooljaar         28 augustus 2017

Herfstvakantie            16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie             25 december t/m 5 januari 

2018

Carnavalsvakantie      12 t/m 16 februari 2018

Goede vrijdag            30 maart 2018

2e paasdag                2 april 2018

Meivakantie              23 april t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart               10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag         21 mei 2018

Zomervakantie       9 juli t/m 17 augustus 2018

Hiernaast zijn er eventueel nog 6 lesvrije dagen 
die de school mag inplannen. Deze dagen worden 
zo efficiënt mogelijk in de jaaragenda opgenomen, 
hierover volgt meer informatie. 

U weet dat wij buiten deze vrije dagen 
slechts zeer beperkt verlof mogen verstrek-
ken. Dit is aan strenge regels gebonden. Deze 
regels kunt u terugvinden op de site van de 
leerplicht. 

Bekijkt u de vakantiedagen daarom goed 
voor u iets gaat boeken: niet alle scholen 
hebben overal dezelfde data.
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Agenda 
Afkortingen: DVC = alle locaties van het Da Vinci College (groen); PrO = Praktijkonderwijs (rood); 
LJ = Leerjaar; LLN = leerlingen. Wijzigingen voorbehouden.

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

maandag 28-08-17   DVC Lesweek 1

maandag 28-08-17   DVC start schooljaar (leerlingen vrij)

dinsdag 29-08-17 8:30 15:00 PrO lj 1 introductie programma, incl fotograaf

dinsdag 29-08-17 9:00 10:30 PrO lj 2 introductie, rooster fotograaf

dinsdag 29-08-17 10:00 11:30 PrO lj 3 introductie, rooster, fotograaf

dinsdag 29-08-17 11:00 12:30 PrO BB introductie, rooster, fotograaf

woensdag 30-08-17   DVC start conform rooster

woensdag 30-08-17   DVContact 1

maandag 04-09-17   DVC Lesweek 2

woensdag 06-09-17 19:30 21:30 DVC Ouderraad 1

donderdag 07-09-17 19:30 21:00 PrO lj 1 info avond

maandag 11-09-17   DVC Lesweek 3

maandag 11-09-17   DVC administratie versturen overgangsrapporten  

    naar basisscholen(kopie naar schoolcontact - 

    personen)

maandag 18-09-17   DVC Lesweek 4

dinsdag 19-09-17   Prinsjesdag

woensdag 20-09-17   DVC fotograaf herkansing

zaterdag 23-09-17   DVC Burendag

maandag 25-09-17   DVC Lesweek 5

dinsdag 26-09-17 19:30 21:00 PrO lj 2 info avond

woensdag 27-09-17 19:30 21:00 PrO lj 3 info avond

maandag 02-10-17   DVC Lesweek 6

maandag 02-10-17 13:30 17:00 PrO Ontwikkelmiddag (6e uur wordt 5e uur)

donderdag 05-10-17   DVC Dag van het Personeel

maandag 09-10-17   DVC Lesweek 7

woensdag 11-10-17   DVContact 2

maandag 16-10-17   DVC herfstvakantie

dinsdag 17-10-17   DVC herfstvakantie

woensdag 18-10-17   DVC herfstvakantie

donderdag 19-10-17   DVC herfstvakantie

vrijdag 20-10-17   DVC herfstvakantie
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maandag 23-10-17   DVC Lesweek 8

maandag 23-10-17   PrO lj 2 deze week drempelonderzoek

woensdag 25-10-17 19:30 21:30 DVC Ouderraad 2

maandag 30-10-17   DVC Lesweek 9

maandag 06-11-17   DVC Lesweek 10

maandag 13-11-17   DVC Lesweek 11

maandag 20-11-17   DVC Lesweek 12

woensdag 22-11-17 19:30 21:30 DVC Ouderraad 3

maandag 27-11-17   DVC Lesweek 13

maandag 27-11-17   DVC leerlingen vrij

dinsdag 28-11-17   DVC inleveren strookjes ouderavond

donderdag 30-11-17   VMBO LWOO lessen einde per. 1

vrijdag 01-12-17   VMBO lj 3,4 vakdocenten herkansing bespreken  

    met lln, meegeven herkansingsaanvraag

maandag 04-12-17   DVC Lesweek 14

maandag 04-12-17   PrO lj 1,2,3 ouderavond (IOP,OPP, Portfolio,  

    Rapport) 

maandag 04-12-17   PrO lj BB groepen deze en volgende week  

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

dinsdag 05-12-17   PrO Sinterklaas activiteit?

woensdag 06-12-17   PrO lj 1,2,3 ouderavond (IOP,OPP, Portfolio,  

    Rapport) eten om 17:30 uur

maandag 11-12-17   DVC Lesweek 15

maandag 18-12-17   DVC Lesweek 16

maandag 18-12-17   DVC Goede Doelen week

dinsdag 19-12-17 18:00 21:00 DVC Kerstdiner Minima

dinsdag 19-12-17   DVC Goede Doelen week

woensdag 20-12-17 18:00 21:00 DVC Kerstdiner Minima

woensdag 20-12-17   DVC Goede Doelen week

woensdag 20-12-17   DVContact 3

donderdag 21-12-17   DVC Goede Doelen week

vrijdag 22-12-17   DVC Goede Doelen week

vrijdag 22-12-17   DVC Kerstviering (leerlingen vrij vanaf 12:00 uur)

maandag 25-12-17   DVC Kerstvakantie

dinsdag 26-12-17   DVC Kerstvakantie

woensdag 27-12-17   DVC Kerstvakantie

donderdag 28-12-17   DVC Kerstvakantie

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp
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vrijdag 29-12-17   DVC Kerstvakantie

maandag 01-01-18   DVC Kerstvakantie

dinsdag 02-01-18   DVC Kerstvakantie

woensdag 03-01-18   DVC Kerstvakantie

donderdag 04-01-18   DVC Kerstvakantie

vrijdag 05-01-18   DVC Kerstvakantie

maandag 08-01-18   DVC Lesweek 17

maandag 08-01-18   PrO lj 2 Start afname SVL (afronden voor  

    carnavalsvak.)

woensdag 10-01-18 19:30 21:30 DVC Ouderraad 4

donderdag 11-01-18 19:30 23:59 DVC Nieuwjaarsgala

vrijdag 12-01-18   DVC leerlingen eerste uur vrij

zaterdag 13-01-18 10:00 13:00 DVC Open Dag

maandag 15-01-18   DVC Lesweek 18

maandag 22-01-18   DVC Lesweek 19

maandag 29-01-18   DVC Lesweek 20

maandag 29-01-18   DVC deze week afnemen LAKS enquête

woensdag 31-01-18 9:00 12:00 PrO meeloopochtend (leerlingen vrij)

woensdag 31-01-18 13:00 17:00 PrO ontwikkelmiddag (leerlingen vrij)

woensdag 31-01-18   DVC Ontwikkelmiddag (6e uur wordt 5e uur,  

    leerlingen vrij vanaf 12:55)

maandag 05-02-18   DVC Lesweek 21

dinsdag 06-02-18 19:30 22:00 PrO Terugkomavond

woensdag 07-02-18   DVContact 4

maandag 12-02-18   DVC carnavalsvakantie

dinsdag 13-02-18   DVC carnavalsvakantie

woensdag 14-02-18   DVC carnavalsvakantie

donderdag 15-02-18   DVC carnavalsvakantie

vrijdag 16-02-18   DVC carnavalsvakantie

maandag 19-02-18   DVC Lesweek 22

maandag 19-02-18   PrO lj 3 deze week Cito(onder voorbehoud)

maandag 26-02-18   DVC Lesweek 23

dinsdag 27-02-18 19:00 20:30 PrO lj 2 Keuzetraject info avond

dinsdag 27-02-18 20:00 21:30 PrO lj 3 Keuzetraject info avond

maandag 05-03-18   DVC Lesweek 24

dinsdag 06-03-18 16:00 19:30 VO Aanmelddagen

woensdag 07-03-18 16:00 19:30 VO Aanmelddagen

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp
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donderdag 08-03-18   PrO lj 1,2,3,BB start cijferper. 3

maandag 12-03-18   DVC Lesweek 25

maandag 12-03-18   DVC leerlingen vrij

dinsdag 13-03-18   PrO lj 1,2,3, BB inleveren strookjes ouderavond

dinsdag 13-03-18   PrO lj 2,3 inleveren keuzeformulier uiterlijk  

    5-4-18

woensdag 14-03-18 19:30 21:30 DVC Ouderraad 5

maandag 19-03-18   DVC Lesweek 26

maandag 19-03-18   PrO lj BB start oudergesprekken (IOP,OPP,  

    Portfolio, Rapport) t/m 30/3/18

dinsdag 20-03-18   PrO alle jaren nieuw IOP laten tekenen

dinsdag 20-03-18   PrO lj 1,2,3 Ouderavond (IOP,OPP, Portfolio,  

    Rapport) eten om 17:30 uur

dinsdag 20-03-18   PrO lj 3, BB nieuw OPP laten tekenen

maandag 26-03-18   DVC Lesweek 27

donderdag 29-03-18   DVC leerlingen vrij

vrijdag 30-03-18   DVC vrije dag

zondag 01-04-18   Eerste Paasdag

maandag 02-04-18   Tweede Paasdag

dinsdag 03-04-18   DVC Lesweek 28

maandag 09-04-18   DVC Lesweek 29

woensdag 11-04-18 19:30 21:30 DVC Ouderraad 6

maandag 16-04-18   DVC Lesweek 30

woensdag 18-04-18   DVContact 5

woensdag 18-04-18   PrO lj 1,2,3,BB activiteitendagen

donderdag 19-04-18   PrO lj 1,2,3,BB activiteitendagen

vrijdag 20-04-18   PrO lj 1,2,3,BB activiteitendagen

maandag 23-04-18   DVC meivakantie

dinsdag 24-04-18   DVC meivakantie

woensdag 25-04-18   DVC meivakantie

donderdag 26-04-18   DVC meivakantie

vrijdag 27-04-18   DVC meivakantie

maandag 30-04-18   DVC meivakantie

dinsdag 01-05-18   DVC meivakantie

woensdag 02-05-18   DVC meivakantie

donderdag 03-05-18   DVC meivakantie

vrijdag 04-05-18   Dodenherdenking

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp



DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College pagina 12

DVCONTACTNieuwsbrief PrO 
nummer 1     30 augustus 2017

vrijdag 04-05-18   DVC meivakantie

zaterdag 05-05-18   Bevrijdingsdag

maandag 07-05-18   DVC Lesweek 31

woensdag 09-05-18 10:00 12:00 PrO lj 1,2 Talentenfestival

woensdag 09-05-18   DVC leerlingenfeest

donderdag 10-05-18   Hemelvaartsdag

vrijdag 11-05-18   DVC vrije dag

maandag 14-05-18   DVC Lesweek 32

woensdag 16-05-18 19:30 21:30 DVC Ouderraad 7

zondag 20-05-18   Eerste Pinksterdag

maandag 21-05-18   Tweede Pinksterdag

dinsdag 22-05-18   DVC Lesweek 33

maandag 28-05-18   DVC Lesweek 34

maandag 04-06-18   DVC Lesweek 35

dinsdag 05-06-18 16:00 18:00 DVC aanmeldmiddag voor heroverwegingen  

    door TC

woensdag 06-06-18 17:00 18:30 DVC Leerlingen in het zonnetje

vrijdag 08-06-18   PrO BB laatste lesdag/Stagedag

zaterdag 09-06-18 10:00 13:00 PrO Open Huis VBS

maandag 11-06-18   DVC Lesweek 36

maandag 11-06-18 19:30 20:30 PrO survival informatieavond

dinsdag 12-06-18   PrO examenweek

woensdag 13-06-18   PrO examenweek

donderdag 14-06-18   PrO examenweek

vrijdag 15-06-18   PrO examenweek

maandag 18-06-18   DVC Lesweek 37

maandag 18-06-18   PrO examenweek

dinsdag 19-06-18   PrO examenweek

woensdag 20-06-18 13:30 15:00 PrO Kennismakingsmiddag nieuwe lln lj 1

woensdag 20-06-18 19:30 21:00 DVC Ouderraad 8

woensdag 20-06-18   PrO examenweek laatste dag

woensdag 20-06-18   PrO lj 1,2,3,BB Inleveren cijfers

maandag 25-06-18   DVC Lesweek 38

maandag 25-06-18 19:30 22:00 PrO Certificaat/Diplomauitreiking dl 1

dinsdag 26-06-18 14:15 17:00 PrO Jaardoelen presentatie (lessen eindigen  

    om 14:10)

dinsdag 26-06-18 19:30 22:00 PrO Certificaat/Diplomauitreiking dl 2

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp
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woensdag 27-06-18   PrO Survival

donderdag 28-06-18   PrO Survival

vrijdag 29-06-18   DVC Laatste reguliere lesdag

vrijdag 29-06-18   PrO Survival

maandag 02-07-18   DVC leerlingen vrij

dinsdag 03-07-18   PrO leerlingen vrij

woensdag 04-07-18   DVContact 6

woensdag 04-07-18   PrO lln vrij

donderdag 05-07-18   PrO lln vrij

vrijdag 06-07-18 9:00 10:00 PrO lj 1 Uitreiken rapport

vrijdag 06-07-18 9:30 10:30 PrO lj 3,BB Uitreiken rapport

vrijdag 06-07-18 10:30 11:30 PrO lj 3 ZW Uitreiken certificaat

maandag 09-07-18   DVC zomervakantie t/m 17 augustus 2018


