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DVCONTACT

Vanuit de directie 
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me

De kerstvakantie staat weer voor de deur. 
Kerst is bij uitstek een periode waar we 
saamhorigheid en gezelligheid creëren en 
we ons inzetten voor een betere wereld. Zo 
ook bij ons op school.  In de achterliggende 
weken hebben de leerlingen zich ingezet voor 
Serious Request. Op allerlei manieren is er 
geld ingezameld. Zo werden er eigengemaak-
te spullen verkocht op de ouderavonden, 
statiegeldflessen verzameld en er werd zelfs 
een heus kerstontbijt georganiseerd. Mooi 
om te zien hoe onze leerlingen zich inspannen 
om de wereld waarin we leven iets te laten 
ervaren van het echte kerstgevoel, Vrede op 
Aarde. Iets waar we als school trots op zijn.

Namens alle collega’s van Da Vinci College 
wil ik u fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar toewensen.

Wouter van Bennekom 

Start van een nieuw jaar
Het schooljaar is alweer 4 maanden onderweg 
en dus is het tijd voor de kerstvakantie. Een mooi 
moment om even bij te tanken met elkaar. Deze 
donkere dagen geven gelegenheid om na te den-
ken hoe het afgelopen jaar is gegaan en ook om 
voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Het 
leven biedt fijne en minder fijne gebeurtenissen. 
We zeggen dan “Dat hoort bij het leven.” Hopelijk 
kunt u en uw omgeving terugkijken op een fijn jaar.
We leven in een tijd die gepaard gaat met veel 
onzekerheden. Iedereen mag zijn eigen mening 
hebben en ook vooral zijn eigen keuzes maken. We 
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leven in één wereld en die delen we dus met elkaar. 
Dat betekent ook dat keuzes elkaar kunnen beïn-
vloeden. Om een prettige omgeving voor iedereen 
te creëren is het dan ook noodzakelijk om rekening 
met elkaar te houden. Mensen zijn soms te snel 
geneigd om tegenover elkaar te gaan staan. Terwijl 
we er allemaal beter van worden wanneer we naast 
elkaar staan. Op die manier kunnen we elkaar het 
beste verder helpen.

Ik wens u en al onze leerlingen namens het team 
een heel fijne vakantie en een mooi 2018! 

Rens Boons 

Serious Request 2017
Ook dit jaar maakt het Da Vinci College zich weer 
sterk om geld in te zamelen voor Serious Request. 
Serious Request is een goede doelenactie geor-
ganiseerd door Radio 3FM. Drie Dj’s sluiten zich 
een week lang op (zonder eten) in het Glazen Huis 
en draaien hier muziek voor een geldbijdrage. Het 
opgehaalde bedrag gaat naar het Rode Kruis, de 
organisatie die ieder jaar een “stille ramp” uitkiest. 
Dit jaar gaat het over het herenigen van families 
en gezinnen die elkaar zijn kwijtgeraakt door een 
ramp of een (oorlogs)conflict. Het Glazen Huis 
staat dit jaar in Apeldoorn.

Vorig jaar heeft het Da Vinci College een prachtig 
geldbedrag opgehaald, ruim €2400,-. Dit jaar 
hopen we natuurlijk weer in de richting van dat 

bedrag te komen of er misschien zelfs overheen te 
gaan! Donderdag 21 december zal de cheque met 
het eindbedrag overhandigd worden aan de Dj’s in 
het Glazen Huis in Apeldoorn. Wie weet mogen we 
dit keer zelfs iets in de microfoon zeggen, maar dat 
is afhankelijk van hoe druk het is.

Er zijn weer prachtige acties op touw gezet door 
docenten, leerlingen en het netwerk eromheen. 
Hieronder voorbeelden van acties die georga-
niseerd zijn, sommige in samenwerking met het 
vmbo. 

We bedanken iedereen voor de inzet, de bijdrage 
en het enthousiasme. Wat het eindbedrag ook mag 
worden, we zijn er trots op dat iedereen zich zo 
enthousiast wil inzetten voor dit goede doel. 

Lege flessen verzamelen 
voor statiegeld 

Banketstaven-actie 
vanuit horeca 

Ontbijt- en lunch actie 
vanuit horeca

Make-up & 
krullenworkshop

Tweedehands 
kledingmarkt

Loterij
Verkoop (kerst)artikelen 
tijdens de ouderavond

Workshop sleutelhanger 
maken

Filmochtend Gehaakte poncho-actie Voetbaltoernooi Sponsorloop

Chocomel verkoop
Houten kerstbomen 
Valkenburgstraat

Jampotjes actie
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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.
 
Heeft u vragen? Mail ons.
Bij mail graag een onder-
werp vermelden anders 
wordt uw mail als spam 
gezien: ouderraad@davincicollege.nl.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?
U bent van harte welkom! Zie voor de data de 
agenda hieronder.
 
We hebben onze volgende ouderraad en ik voel me 
echt voorbereid. Maar het is niet waar; mijn balpen 
is leeg! Zo leeg als mijn portemonnee op het einde 
van de maand. 

Terwijl ik driftig in mijn notitieblok kras schudt 
Marcel zijn hoofd en Martine trekt haar wenk-
brauwen op maar geeft me uiteindelijk haar 
balpen. Ik aanvaard nederig, maar ondertussen 
missen jullie dus heel veel pikante details.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het 
Draaiboek Open Dag 2018.

Ik vang ook op dat er een schoolreis gepland staat, 
want Londen is dan niet “the place to be” er wordt 
wel gekeken naar een alternatief. Misschien is het 
dat ruige scoutsgebeuren in de Ardennen? Ik durf 
het bijna niet te zeggen maar kamperen is mijn 
ding, mijn ultieme reisbestemming is natuurlijk 
streng geheim maar ik wil wel verklappen dat zon, 
zee en een beetje Sangria er deel van uitmaken. 
We zijn benieuwd. Het kan natuurlijk zijn dat dit 
niet meer dit schooljaar lukt, maar dat het voor 
volgend schooljaar wordt voorbereid.

De cadeaustress begint ook vormen aan te nemen 
met al die toekomstige feestdagen, maar mijn 
schoentje was gepoetst en de kerstboom opge-
tuigd. Af en toe kijk ik op mijn lange lijst van goede 
voornemens voor het jaar 2018. 

Heftruck certificaat
De eerste groep is dit jaar weer opgegaan voor het 
heftruckcertificaat. We kunnen stellen dat dat een 
succes is geweest. Alle jongens zijn geslaagd:

Jona Vermeulen
Sven van Sighem
Pablo Stultiens
Dalmar Abdulkadir Abdulaahi
Kevin van Bochove
Mike de Jong
Jeffrey van Mourik

Iedereen van harte gefeliciteerd. Hopelijk is de 
tweede groep net zo succesvol. 

Girls ‘Talk 
Na de kerstvakantie start een trainingsprogramma 
speciaal voor meiden, genaamd Girls’ Talk. Een 
viertal docenten, mevrouw Wiersma, mevrouw 
Pannekoek, mevrouw Slabbekoorn en mevrouw 
Van de Sande, gaan de training begeleiden. Girls 
‘Talk is speciaal ontwikkeld voor meiden tussen de 
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14 en 21 jaar op het Praktijkonderwijs. De meiden 
leren over seksualiteit, intimiteit en relaties. Het 
doel van de training is om de meiden bewuster te 
maken van hun eigen lichaam en weerbaarder te 
maken in hun relaties. In de training leren ze voor 
zichzelf opkomen en hun grenzen duidelijk aan te 
geven. Tijdens de eerste ouderavond op 4 decem-
ber is met hun ouders overlegd over de deelname 
van hun dochter aan de training. Zij zijn ook uitge-
nodigd voor de speciale Girls ‘Talk ouderavond. We 
kijken er erg naar uit om te starten met Girls’ Talk 
en de meiden van het praktijkonderwijs een stukje 
weerbaarder te maken. 

SinterKerstmarkt
Op 2 december waren wij,  leerlingen en mede-
werkers van de Valkenburgstraat, te vinden op de 
SinterKerstmarkt op de midgetgolfbaan in Bergen 
op Zoom. In alle vroegte (07:10 uur) stonden de 
leerlingen met mevrouw Van Tilburg klaar om te 
starten aan hun maatschappelijke stage. Terwijl 
het ijs nog op het gras zat gingen we aan de slag. 
Het opzetten van de tent was dankzij een behulp-
zame vader zo gepiept. 

Al snel kwamen meneer Van Meir, meneer De 
Lange en mevrouw Muilman met de bus en aan-
hanger met alle kerstbomen en vogelhuisjes om de 
kraam te vullen. De leerlingen hebben de kraam 
prachtig gevuld en we waren er helemaal klaar 
voor. 

Helaas was het door de kou niet druk op de markt 
en hebben we niet superveel kunnen verkopen.  

Gelukkig kregen we regelmatig warme chocola-
demelk en soep om warm te blijven. Tegen 17:00 
uur waren onze tenen écht toe aan verwarming en 
zijn we dankzij de hulp van de ouders, meneer Van 
Meir, meneer De Lange en mevrouw Muilman  naar 
huis gegaan. 

Leerlingen praktijkonderwijs 
Da Vinci College krijgen 
baangarantie bij WVS 
Schoonmaak
Roosendaal,  16 november – Leerlingen van 
praktijkonderwijs op het Da Vinci College uit 
Roosendaal krijgen bij WVS Schoonmaak kansen 
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Bij goed functioneren kunnen deze leerlingen 
zelfs een vaste baan bij WVS krijgen. Dat heb-
ben beide partijen op donderdag 16 november, 
onder toeziend oog van wethouder Verbraak van 
Roosendaal, in een convenant vastgelegd. Ook 
hebben ze in dat convenant afgesproken dat WVS 
Schoonmaak gastlessen, bedrijfsbezoeken, be-
roepsoriëntatie en stageplaatsen voor leerlingen 
van het Da Vinci College regelt. 

Afdelingsdirecteur Rens Boons van het Da Vinci 
College is in zijn nopjes met het convenant en 
de mogelijkheden die dat voor leerlingen van zijn 
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school biedt. “Wij begeleiden leerlingen naar een 
toekomst waarin ze zelfredzaam en zelfstandig 
hun talenten kunnen inzetten. Bij WVS krijgen ze 
nu de kans om op een veilige manier en met de 
juiste begeleiding die talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen.” 

Wethouder Verbraak: “Het convenant sluit hele-
maal aan bij de rol van WVS als leerwerkbedrijf 
om de kansen van deze jonge mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. De 
samenwerking tussen het Da Vinci College en 
WVS geeft deze jongeren een goede start op de 
arbeidsmarkt en biedt hen daarmee een mooi 
toekomstperspectief.”

Extra aandacht
William Koppers, Algemeen Manager van WVS 
Schoonmaak: “WVS Schoonmaak gelooft niet in 
beperkingen. Veel van onze medewerkers hebben 

een blijvende achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat vraagt om meer aandacht en begeleiding op 
de werkvloer. Wij bieden ze dat. Want door nét 
dat extra beetje aandacht, zijn onze medewerkers 
enorm betrokken bij hun werk en leveren ze fan-
tastische kwaliteit. Het convenant dat we met het 
Da Vinci College hebben afgesloten, past helemaal 
bij onze filosofie. We vinden het geweldig dat we 
deze leerlingen hopelijk langdurig aan ons kunnen 
binden.” 

Over WVS Schoonmaak
WVS Schoonmaak is een joint venture van WVS 
en Vebego International. WVS is het leer-werk-
bedrijf van West-Brabant en ontwikkelt mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo 
regulier mogelijk werk. Vebego International is 
een Limburgs familiebedrijf dat inmiddels is uitge-
groeid tot een Europese grootmacht op het gebied 
van facility services. 

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

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
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Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

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

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 19:00 21:00 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 enqûete

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

woensdag 07-02-18   DVContact 4

woensdag 07-02-18 19:30 22:00 PrO Terugkomavond

vrijdag 09-02-18   Vrije dag
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
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maandag 19-02-18   DVC Lesweek 22

maandag 19-02-18   Vrije dag
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
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 19:00 21:00 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 19:00 21:00 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

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp
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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

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 19:00 21:00 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

vrijdag 01-06-18   Vrije dag
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

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp
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dinsdag 19-06-18   PrO examenweek

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

woensdag 20-06-18 19:00 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

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

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp


