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DVCONTACT

Vakantie!
Het eerste jaar in ons nieuwe gebouw zit er (bijna) 
op. Het is een bijzonder jaar geworden! Uiteraard 
was het een jaar van wennen. Wennen aan de  
omgeving, wennen aan alle leerlingen en personeel 
in één gebouw, wennen aan de ruimtes en vooral 
de openheid van het gebouw. Na een jaar kunnen 
we zeggen dat het vertrouwd aanvoelt.
De eerste Open Dag in ons nieuwe gebouw was 
een succes. Veel aankomende brugklassers  
kwamen niet alleen met vader en moeder een 
kijkje nemen, in een aantal gevallen kwamen hele 
families mee.  We beëindigen het schooljaar met 
het uitzwaaien van onze collegedirecteur. De heer 
Dekkers gaat namelijk met pensioen. Na vele jaren 
van hard werken met hart voor onze school, hangt 
hij zijn schooltas aan de wilgen. Eén jaar wilde hij 
nog graag meemaken in het nieuwe gebouw, om 
te zien of datgene wat hij in zijn hoofd had, ook 
in de praktijk zou werken. Dat jaar zit er nu op en 

volgens mij heeft hij gezien dat het goed is.  
Wij bedanken de heer Dekkers voor alles wat hij 
voor de school, maar vooral voor de leerlingen, 
heeft gedaan. Kansen creëren voor leerlingen  
die de kansen aangrijpen om verder te komen in 
het leven, dat is waar de heer Dekkers goed in is. 
En dat is hem gelukt. Hij mag trots zijn op alles  
wat hij heeft bereikt en wij zijn trots op het feit  
dat de heer Dekkers onze directeur wilde zijn. 
Joseph bedankt!!!

Komend schooljaar starten we dus met een nieuwe 
collegedirecteur, de heer Wouter van Bennekom. 
Hij zal zich ongetwijfeld via de eerste DVContact 
van het nieuwe schooljaar aan u voorstellen.  
Wij wensen hem alvast een fijne werkplek in  
ons midden toe. Ik wens iedereen een hele mooie 
zomer en hoop onze leerlingen in augustus weer  
te mogen begroeten.

R. Boons

Geslaagd!
Hieronder de lange lijst van leerlingen die geslaagd zijn in het behalen van een certificaat of diploma.

BEHAALDE CERTIFICATEN 2016 - 2017  

Schoonmaken in de groothuishouding  
traditioneel 

Hout: basisvaardigheden algemene techniek

Salma Amezian Mark de Beer

Khamar Amin Ahmed Dennis van der Harst

Kim Bastiaansen Mateusz Siemiankowicz

Geno de Bruijn Pablo Stultiens

Hamdi Hassan Jimcaale Jairo Tak

Yaren Kahraman Werken in de logistiek

Denise de Krom Figo van Rumpt

Esmeralda Kuijpers Jacqueline Gijzen
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Shannen Oosterom Beheren van het schoolmagazijn (KPC)

Melanie Peeters Qader Nuur

Celena van der Pijl Christ Sunga

Marissa van Rijsbergen Dani Lazeroms

Tess Smeekes Winkelmede-werker (KC Handel) 

Joëlle Stolk Patrick Bakkers

Davey van Trijp Amber Verhagen

Sandra Urbaniak Estrella v Loon

Wendy Vinckx Esra Reis

Kelly van Vlimmeren Vivian oonincx

Emmy Dane Quinto van Zandvliet

Kaoutar Ghribi Hana Dahmani

Werken in de zorg (KPC) Rowan Goorden

Kim Bastiaansen Werken in de keuken (KPC)

Geno de Bruijn Sander van Engelen

Kaoutar Ghribi Carmila Lever

Yaren Kahraman Kimberley Loos

Esmeralda Kuijpers Ricardo Jongenelen

Melanie Peeters Linsey Verdult

Marissa van Rijsbergen Basisvaardigheid VCA

Tess Smeekes Nassim Rais

Davey van Trijp Dennis vd Harst

Emmy Dane Mark de Beer

Werken in de kinderopvang (KPC) Chelsea Gort

Kim Bastiaansen Melvin Buchinhoren

Kaoutar Ghribi Veilig werken met de vorkheftruck

Yaren Kahraman Jarno Sprenkels

Esmeralda Kuijpers Dani van Dorst

Melanie Peeters Sjors van Est

Marissa van Rijsbergen Fabio Ferreira Dabo

Tess Smeekes Rick de Jong

Emmy Dane Qader Nuur

Metaal: basisvaardigheden algemene techniek Figo van Rumpt

Khaalid Abdulkadir Abdulaahi Jermel Schot

Dalmar Abdulkadir Abdulaahi Mateusz Siemiankowicz

Davey Belloni Quinto van Zandvliet

Jabril Mahamud Hassan Christ Sunga

Eren Yilderim Jairo Tak

Khalil Togou Phong Tran
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Oussama Ben Tahiri

Melvin Buchinhoren  

Berkay Bagci  

Keukenassistent 2017 SVH  

Jordy de Bruijn  

Mike Nijenhuis  

Abdessalam Assadki  

MBO 1 ENTREE  assistent installatie- 
en constructietechniek

MBO 1 ENTREE assistent horeca voeding 
en voedingsindustrie 2017

Luc Buermans Rebecca Reiters

Esmee Schalk Sharon van Wijk

Nassim Rais Destiny Fernandez

MBO 1 ENTREE assistent logistiek MBO 1 ENTREE assistent verkoop/retail 2017

Jim Spruijt Tygo Matthijssen

Yasin Mahamud Hassan Nicole Fohs

Xiao Min Chen Karolina Zagozda

MBO 1 ENTREE assistent bouwen, wonen  
en onderhoud 

Charlotte Boer

Frans Deckers Esmay van Ginneken

MBO 1 ENTREE assistent mobiliteitsbranche Teun Goorden

Nassir El Bouhazzaoui Teun de Jonge

MBO 1 ENTREE assistent dienstverlening en zorg Le-Ann van ‘t Hoff

Manal Oulad Ali Merel Lunsingh Tonckens

Sandra Czechowska Evon Stephen

Chairmain Stoop Eliza Sobocinska

Kim Dirven Amy de Boer

Anouk Verbogt MBO 1 ENTREE de groene assistent 

Marieke vd Maagdenberg Niels Elst

Ayaan Abdulkadir Abdulaahi MBO 1 ENTREE assistent mobiliteitsbranche 

Mounir Benyagoub

Leerlingen
Met trots publiceren wij op de volgende pagina de cijfers van het leerlingen-tevredenheidsonderzoek  
in het afgelopen schooljaar. We zien natuurlijk nog verbeterpunten. Maar we mogen trots zijn op deze  
resultaten. Het motiveert ons nog meer, om samen met u het beste voor uw kind te doen.
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Da Vinci College 2015-2016 en 2016-2017 tevredenheid leerlingen

PRO

2015-2016 2016-2017

Leerlingtevredenheid  

Word je door school uitgedaagd om je best te doen? 6,2 6,2

Word je gemotiveerd door docenten? 6,3 6,3

Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten? 6,8 7

Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende  
activiteiten tijdens de les?

6 6,1

Hoe werkt ICT op jouw school? 6,3 7,1

Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt  
wordt tijdens de lessen?

6,1 6,6

Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws? 6,1 5,6

Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? 6,2 6,7

Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een  
vervolgstudie?

6,2 7

Behandelen docenten jou met respect? 7,2 7,4

Vind je dat jouw docenten goed uitleggen? 7,3 7,2

Hoe tevreden ben je over jouw mentor? 7,3 7,5

Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren? 6,8 7,2

Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn? 6,9 7

Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen  
belangrijk zijn?

6,6 6,7

Telt de mening van leerlingen mee op jouw school? 5,7 6,2

Helpt de school jou bij het zoeken naar een stage? 7,1 8

Vind je dat je echt iets leert op je stage? 6,9 8,1

Schoolklimaat 2015-2016 2016-2017

Praktijkonderwijs 5,6 6,3

Veiligheid 2015-2016 2016-2017

Praktijkonderwijs 8,2 9

Da Vinci College - totaal

Sociale veiligheid - school 2015-2016 2016-2017

Hoe tevreden ben je over de sfeer op school? 6 6,3

Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen  
van jouw school?

6,3 6,5

Ga je met plezier naar school? 6,2 6,3

Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school? 6 7

Hoe duidelijk vind je de regels op school? 6,6 6,9

Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonli-
jke problemen?

6,4 6,9

Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten? 5,7 5,9
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Praktijkonderwijs on tour: 
Survivalkamp 2017

Op woensdag 28 juni zijn 61 leerlingen en  
10 docenten ’s ochtends vroeg vertrokken naar 
Remouchamps in de Ardennen. Vol verwachting, 
energie en enthousiasme voltrok de busreis zich  
op een aangename manier. Aangekomen op de 
camping werden de spullen snel in de tenten ge-
dropt, waar we tot de ontdekking kwamen dit jaar 
gewoon op matrassen te kunnen slapen in plaats 
van op zeiltjes.  Al snel stapten we weer een andere 
bus in om richting de Carriënta te gaan. Onder 
begeleiding van een paar regendruppels (en dat 
waren gelukkig de laatste gedurende het kamp) 
zijn we heerlijk gaan klimmen, asbseilen en tok-
kelen. Een mooi en actief begin van het kamp. 

Na het avondeten was er veel vrije tijd waarin we 
met elkaar gesport hebben, gezwommen in de  
rivier, een potje bowlen hebben gespeeld en  
ontspannen gehangen met elkaar. Het bleek toch 
dat de busreis en de actieve middag erin gehakt 
hadden. Iedereen was blij dat er om 23:00 uur  
stilte moest zijn op de camping, waardoor de  
ogen van een ieder al snel dichtvielen.

Op de donderdag was het vroeg uit de veren om  
in de ochtend te gaan hiken, mountainbiken of  
aan een spelochtend deel te nemen ( door de lage 
rivierstand konden we helaas niet kajakken ).  
Onder begeleiding van een prachtige zon werden 
de nodige zweetdruppeltjes geproduceerd. Na een 
korte lunch, stapten we weer snel de bus in om  
nog een middag te genieten van al het moois dat 
de Carriënta ons te bieden had. Snel trok iedere 
groep de Carriënta in om nu de overige onder-
delen en routes te bedwingen. Voor de ene groep 
was dat de 60 meter hoge tokkel, voor de andere 
groep was dat door nauwe spleten naar beneden 
klimmen en voor weer een andere groep was het 
in de netten klimmen tot 35 meter hoogte. Na een 
zeer intensieve middag en een verfrissende blikje 
frisdrank trokken we snel weer richting de cam-
ping, omdat de barbecue al aangezet was voor ons. 
De lege, hongerige maagjes werden gevuld met 
vlees, brood, salades en friet. Een vliegensvlugge 
maaltijd bleek het te worden, de meiden en een 
aantal heren wilden zo snel mogelijk de make-up  
in om zich voor te bereiden op de disco. Helaas 
bleek de disco wat moeizaam op gang te komen 
deze avond, de energievoorraad bleek niet onein-
dig na een slopende dag. 

Nadat nacht 2 nog rustiger verlopen was als nacht 
1 werden de 61 leerlingen op vrijdagochtend vroeg 
gewekt om de tenten schoon te maken. Nadat 
deze klus geklaard was met z’n allen, hebben we 
ontbeten. Na het ontbijt werd het onderbouw- en 
bovenbouw programma van donderdagochtend 
omgedraaid. Dus weer hiken, mountainbiken en 
een spelochtend, alleen nu het onderdeel dat je 
nog niet gedaan had. De eerste 2 dagen zaten al 
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aardig in de beentjes, waardoor deze ochtend toch 
echt veel kracht kostte. Gelukkig bleken velen van 
ons over een gezond portie doorzettingsvermogen 
te bezitten, waardoor deze activiteiten succesvol 
werden afgesloten.
Natuurlijk sloten we het kamp af met een mooie 
groepsfoto en een tas vol mooie ervaringen mee 
de bus in. Alle achterstallige slaapjes van de af-
gelopen nachten werden door veel leerlingen en 
docenten in de bus ingehaald. Moe, maar voldaan 
stapten we om 17:10 uur weer heelhuids uit de 
bus op de Bovendonk 1. Wij hebben als begeleiding 
van iedereen genoten dit kamp en hopen veel leer-
lingen volgend jaar weer terug te zien in Remou-
champs. Na de vakantie ontvangt elke deelnemer 
nog een USB met daarop een samengestelde  film 
van dit kamp.

Leerlingen in het zonnetje 
Elk jaar zetten wij leerlingen die zich op een posi-
tieve manier hebben ingezet binnen de school,  
in het zonnetje. Zij hebben hiervoor op een  
feestelijke middag een aardigheidje gekregen  
met een oorkonde voor in hun portfolio. Dit jaar 
waren de gelukkigen:

Jordy de Visser DP1C

Ruud van Hal DP1A

Stef Heskens DP1D

Kyara Venekamp DP2B

Jaimie Taks DP2C

Geno de Bruijn DPB3

Esmeralda Kuijpers DPB3

Kimberly Loos DPB7

Jeffrey van Mourik DP3B

Indy van Achtmael DP3B

Iedereen bedankt en nogmaals: Wees er trots op.

Esmeralda Kuijpers
Onze Gast van de Burgemeester, Esmeralda  
Kuijpers, heeft het druk gehad in het afgelopen half 
jaar. Zo heeft ze menig activiteit luister bijgezet. 
Van hele feestelijke, zoals het uitreiken van lintjes, 
tot een toespraak bij de dodenherdenking. Ze doet 
het toch maar even. Een leerling om trots op te zijn.

DVC Got Talent
Onze leerlingen van het praktijkonderwijs hebben 
een geweldige show neergezet in het theater  
De Kring. Een super locatie, waarbij geluid en licht 
een professionele indruk geven. De organisatie was 
weer helemaal tot op de komma geregeld.  
Ook de techniek wordt steeds meer benut. Zo was 
er dit keer een film gemaakt om de prijsuitreiking 
in te leiden en aan te kleden. Dat gaf een heel leuk 
effect.
Deze voorbereiding zorgt dan ook meteen, dat de 
leerlingen zich nog meer een wereldartiest kunnen 
wanen. We zagen 14 acts voorbij komen met dans, 
rap, zang en levende schilderijen. De leerlingen 
hebben veel eigen tijd in het oefenen gestoken  
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en dit was dan ook uiteindelijk te zien aan het  
resultaat. De leerlingen op het podium hebben  
het super goed gedaan. Ook de vakjury liet zich 
deze keer gelden. Met positieve maar ook oprechte 
reacties, deden zij de artiesten en hun optredens 
alle eer aan. Je merkte ook aan het publiek dat 
het werd gewaardeerd. Het publiek ging in deze 
positieve flow mee. Vier leerlingen van het vmbo 
hebben de gehele voorstelling met foto’s en film 
verzorgd. Zoals wel vaker gezegd: iedereen die daar 
gaat staan, mag zich een winnaar voelen. Je moet  
namelijk toch wel wat overwinnen om dit te doen. 
Er is toch een Top 3 uitgekomen en een publieks-
prijs uitgereikt.

1ste plek: Shakira Verschuren

2de plek: Shannen Oosterom

3de plek: John Pont, Melvin Marcus en 

Jordy de Visser

De publieksprijs is gegaan naar Odessa Nieuwkerk.

Gefeliciteerd winnaars, en iedereen bedankt  
voor een geweldige show vol talent! 

Da Vinci College eindfeest
De leerlingen van de hele school hebben op 
woensdag 10 mei,  onder leiding van onze  
DJ Ruben, een uitstekend feest gehad. 
Ook de aanwezige collegae gingen helemaal los! I
edereen heel erg bedankt voor de gezelligheid, 
want een feest maak je samen!

Open dag Arbeidstraining
Op zaterdag 10 juni is, dankzij de mensen van de 
Arbeidstraining, een Open Dag gehouden in de 
Valkenburgstraat. De mensen die zijn geweest, 
stelden de mogelijkheid om een kijkje te nemen 
op prijs en waren oprecht geïnteresseerd.

Braderie Tolberg
Een tweede, succesvolle actie van de 
Arbeidstraining was de aanwezigheid op een 
geslaagde braderie in de Tolberg. De foto’s geven 
een mooi sfeerbeeld van de stand.
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Wat heb ik geleerd?

“Hoe je met mensen om moet gaan, als ze wat  
anders zijn dan anderen. Als je bij de Burger King 
gaat werken, moet je altijd om de twee uur je  
handen wassen. We hebben uitleg gekregen hoe 
Burger King werkt en over de machines waar ze 
mee moeten werken. Ik vind het heel interessant  
in Burger King. Ik zal daar wel solliciteren voor  
vakantiebaantje. Ik mocht zelf een burger bakken 
en zelf uit de drankautomaat cola inschenken in 
een bekertje. Ik heb ook long chicken en patat 
gehaald en saus dat was mijn bestelling bij burger 
King.  Ik vond het ‘hartstikke’ leuk daar”

 

 

Arbeidsoriëntatie leerjaar 2
Het afgelopen jaar hebben alle tweedejaars leer-
lingen het vak arbeidsoriëntatie gevolgd. De be-
doeling van dit vak is, dat leerlingen kennismaken 
met verschillende beroepen. Dit doen we onder 
andere door op bezoek te gaan bij bedrijven.  
Het afgelopen jaar zijn we te gast geweest in de 
Valkenburgstraat (arbeidstraining van het  
praktijkonderwijs), bij de Boerenbond, Sterrebos, 
St. Elisabeth, het schoonmaakwerk van de WVS  
op het stadskantoor, de Kring en Saver. 

Daarnaast besteden we in de lessen aandacht aan 
de theorie. Hoe vind je een baan? Welk werk past 
bij jou? We hebben het gehad over een eerste in-
druk maken en op tijd komen. Halverwege het jaar 
hebben de leerlingen een sollicitatiebrief geschre-
ven aan meneer Pellis, om zo te solliciteren naar de 
keuzevakken voor leerjaar 3. Een aantal leerlingen 
heeft wat op papier gezet over de lessen en bezoe-
ken van het afgelopen jaar. 

“We hebben uitleg  
gekregen hoe de  
machines werken. 
Hoeveel mensen  
werken er? 32 mensen 
tot nu toe. Je hoeft 
geen niveau te hebben.
Ze zei dat ze de  
machines iedere dag 
schoonmaken.”

“Wat vond ik het 
leukst?  De Burger King 
vond ik het leukst,  
omdat ze daar eten 
klaarmaken en ik wil 
iets in de horeca gaan 
doen. Daarom vond ik 
dat het leukst”.

“Als je ergens gaat  
werken, zijn bepaalde 
dingen belangrijk  
zoals op tijd komen  
en vriendelijk tegen 
gasten zijn.”

 “’t Maakt niet uit welk 
niveau je hebt. Je kunt 
ook met praktijk bij  
de Burger King werken 
Je moet speciale  
kleren dragen als je er 
wilt werken. Je kan  
op je 15e al werken bij 
de Burger King”
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Uit het juryrapport: RO&AD-architecten kwam 
met een even eenvoudig als slim ontwerp, waarbij 
alle gevraagde functies - berging, leslokaal, volière, 
kas - achter elkaar in een langgerekte ‘schuur’ zijn 
ondergebracht. Het archetypische gebouw, dat 
diagonaal op het terrein is geplaatst, geeft de voor-
heen anonieme plek een eigen identiteit, en deelt 
het terrein op in verschillende zones. De houten 
spanten zijn, vanwege het minimale beschikbare 
budget, door een docent, vrijwilligers en een viertal 
leerlingen getimmerd. Een bijzonder sympathiek 

handen-uit-de-mouwen project, aldus de jury, 
al blijft het zuur dat dit soort initiatieven niet uit 
gewone onderwijsbudgetten wordt gerealiseerd.
Knap hoe met weinig middelen iets bijzonders is 
gemaakt en ook bijzonder hoe het bouwproces  
is georganiseerd. Er zaten partijen aan tafel die 
normaal niet bijeenkomen, wat spanning gaf,  
maar ook tot creativiteit leidde.

Er is wel twijfel over de bestendigheid van het ge-
bouw; Hoe zal de houten constructie zich houden? 
Vast staat dat het gelukt is om een fijne plek voor 
deze groep leerlingen te creëren. Dat gebaar wil  
de jury waarderen met deze eervolle vermelding.

Op zaterdag 3 juni was er een Open Dag op de 
Buitenkans. In samenwerking met de buurtbewo-
ners kreeg iedereen de kans om met eigen ogen  
te komen kijken waarom dit project zoveel belang-
stelling en waardering krijgt. Ruim 100 mensen 
zijn die dag een kijkje komen nemen. Dit smaakt 
naar meer en we zijn al aan het nadenken over  
een volgende keer. 

Eervolle vermelding bij Beste Gebouw van Nederland 2017 
Dit is dé Nederlandse architectuurprijs, die opdrachtgevers en samenleving een meerwaarde biedt.

Roosendaal Raakt
Op dinsdag 13 juni is er een ploeg van 6 mensen 
naar de Buitenkans gekomen. Deze ambtenaren 
kwamen zich inzetten als vrijwilliger. Op een 
prachtige dag hebben zij met de ondersteuning 
van leerlingen en onder de leiding van de heren 
Oomen en de Lange het raamwerk neergezet bij 

het plukfruit. Met dit raamwerk kan er een net 
worden gemaakt om het fruit te beschermen.  
Zij gingen tevreden weg en lieten ons tevreden 
achter. Zo worden alle partijen er beter van.
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Michel Rog
Het Talent had Michel Rog - Tweede Kamerlid  
van het CDA - op bezoek. Hij heeft voor deze partij 
onderwijs in zijn portefeuille en bezoekt veel  
scholen, zodat hij op de werkvloer kan worden  
geïnformeerd. Het Talent heeft er een coproductie 
van gemaakt, door onze medewerking te vragen. 
Het was bij ons een succesvolle start met een 
lunch, uiteraard weer verzorgd door leerlingen,  
dit keer door H&O. Tijdens de lunch en na de  
rondleiding, hebben we o.a. gesproken over de 
doorgaande leerlijn, overgang en advisering.  
Daarbij is in het bijzonder de positie van onze 
leerlingen binnen het Praktijkonderwijs aan bod 
geweest. Alles bij mekaar een mooie samenwerking 
van PO en VO om aandacht te vragen voor onze 
ervaringen binnen het onderwijs.

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 verstrekken. 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.

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 optimaliseren, zodat zij hun 
talenten kunnen benutten. Daarom hanteren we 
een zorgvuldige werkwijze 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 optimalise-
ren 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 het advies aan de schoolarts van de  
Jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant. 
Hierna kan een uitnodiging 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 behandelaars. 
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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 

inhoudelijke 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 leer-
ling na uitnodiging van de GGD 
West-Brabant niet verschijnen  
op het consult bij de arts Jeugd-
gezondheidszorg, wordt dit gemeld 

aan de leerplichtambtenaar. Deze gaat met hen  
in gesprek vanuit zijn verantwoordelijkheid voor 
het handhaven van de leerplichtwet en voor het 
houden 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 wel-
verdiende verlof.

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

In ieder geval is geen verlof mogelijk voor:
   Familiebezoek 
   Goedkope tickets in laagseizoen of omdat er 

geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
   Vakantiespreiding
   Verlof van andere kinderen

   Verkeersdrukte
   Samen reizen 
   Kroonjaren
   Klimatologische omstandigheden
   Wereldreizen of sabbaticals

De ouderraad neemt  
afscheid van : 
   Wilma Schalk 
   Marion Withagen
   Monique Thielen 
   Joan van Toren 
   Martijn de Vries

Namens de ouderraad  
bedanken wij jullie enorm.
Voor alle inzet en het enthou-
siasme waarmee jullie een  

bijdrage hebben geleverd aan diverse activiteiten 
en het reilen en zeilen van de ouderraad in de  
afgelopen jaren. Ouderbetrokkenheid vinden wij 
van groot belang! Samen zijn wij Da Vinci.
De ouderraad

Beste mensen,
Vanuit de ouderraad is er aan mij gevraagd een 
stukje te schrijven. Dus bij dezen wil ik mij eerst 
even voorstellen.

Mijn naam is Martijn de Vries en ik woon in het 
mooie, zonovergoten Zevenbergen met mijn vrouw 
en twee dochters, waarvan onze Noa al drie jaar  
op het Da Vinci zit. De afgelopen drie jaar maakte 
ik deel uit van de ouderraad en dat is me prima  
bevallen.
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Tijdens de laatste vergadering heb ik afscheid  
genomen van de ouderraad. Ondanks het gegeven 
dat de ouderraad officieel geen zeggenschap heeft, 
heb ik dat nooit gemerkt. Wat ik wel gemerkt heb, 
is dat de school het heel belangrijk vindt dat ou-
ders en verzorgers gehoord worden en mee kunnen 
praten over de onderwerpen die belangrijk zijn.
Hierbij wil ik nog een keer iedereen bedanken voor 
de afgelopen drie jaar. Als je het fijn vindt om  
betrokken te zijn bij de school van je kind,  
is deelname aan de ouderraad een aanrader.

Met vriendelijke groet, 
Martijn de Vries

Oud-voorzitter ouderraad
Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een berichtje van de oud-voorzitter van  
de ouderraad. Na 4 jaar, waarvan 2 jaar als voor-
zitter, leg ik mijn functie neer na het slagen van 
mijn dochter. Ik dank iedereen voor het vertrouwen 
dat in mij en in de medeleden van de ouderraad 
wordt gesteld. Ik kan iedereen aanraden lid te  
worden van de ouderraad. Dit mede dankzij de 
fijne contacten met de directie van Da Vinci en de 

passie van de medewerkers, wat zeer aanstekelijk 
op ons heeft gewerkt. Woon eens een vergadering 
bij en ervaar zelf de passie van Da Vinci.

Met vriendelijke groet, 
Joan van Toren
Oud-voorzitter ouderraad

Bedankt 
Ook wij willen graag iedere ouder bedanken voor 
zijn of haar bijdrage aan het reilen en zeilen van  
de school. Dat kan natuurlijk op veel manieren.  
Iedereen met een kind op school, zorgt door  
samenwerken voor het beste resultaat voor zijn 
eigen kind en alle anderen. Mensen in de ouder-
raad doen daar dan nog eens een schepje bovenop. 
Dat wordt door ons als directie erg gewaardeerd, 
hoewel niet iedereen altijd direct kan zien wat hun 
medewerking voor resultaten heeft. Zoals u ziet 
zijn er inmiddels vijf ouders die uit de ouderraad 
vertrekken, omdat hun kind met succes de school 
verlaat. Mocht u dus zelf geïnteresseerd zijn, dan 
staat er een stoel voor u klaar. U kunt de ouderraad 
mailen op ouderraad@davincicollege.nl

Directie Da Vinci College

 


