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DVCONTACT

De ‘Gast van de burgemeester’ is een idee van 
burgemeester Jacques Niederer, waarbij een 
leerling uit het Roosendaalse voortgezet onderwijs 
zes maanden met de burgemeester meeloopt. 
Een soort inkijkstage dus. Op die manier komen 
bestuur, politiek en jonge mensen in contact met 
elkaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om 
zienswijzen met elkaar te delen en elkaar door de 
ogen van de ander te laten kijken. 

Activiteiten 
Esmeralda Kuijpers gaat een half jaar (1 februari 
- 31 juli) kennis maken met het ambt van burge-
meester. Vanuit die rol maakt ze kennis met 
het lokale bestuur en de plaatselijke politiek. 
Esmeralda neemt deel aan vergaderingen, houdt 
op belangrijke momenten toespraken en vervult 
samen met de burgemeester representatieve 
taken. Ze volgt momenteel de opleiding praktijk-
onderwijs (zorg en welzijn) aan het Da Vinci 
College en ziet deze stage als een kans: “Ik vind het 
een grote eer dat ik de gast van de burgemeester 

Gast van de Burgemeester
Burgemeester Jacques Niederer installeert alweer zijn twaalfde ‘Gast van de burgemeester’.  
Dat gebeurde donderdag 16 februari 2017 om 19.30 uur, aan het begin van de raadsvergadering.  
Dit keer ging het om de 15-jarige Esmeralda Kuijpers.

mag zijn en hoefde niet lang na te denken om ja te 
zeggen. Ik ben erg benieuwd wat ik de komende 
maanden ga meemaken.” 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
Burgemeester Jacques Niederer: “Wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst. Iedere keer weer 
ben ik onder de indruk van het talent en het 
enthousiasme dat deze jonge mensen met zich 
meebrengen. Ook door Esmeralda laat ik me 
inspireren. Ik wil graag via haar frisse blik inzicht 
krijgen in hoe de jeugd kijkt en denkt. Het is van 
belang om de jeugd bij het besturen van onze stad 
te betrekken. Daarom ben ik blij met de komst van 
Esmeralda, alweer mijn twaalfde gast.” 

Twaalf Gasten 
Esmeralda Kuijpers volgt a.s. donderdag de 16-jarige 
Lars Hermus op. Lars neemt op datzelfde moment 
afscheid. Esmeralda is inmiddels de derde gast 
van de burgemeester die van het Da Vinci College 
komt. Wij zijn natuurlijk zeer trots op haar. 
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Het Da Vinci College 
bezoekt het Werkplein  
in Roosendaal 
Op dinsdag 10 januari hebben de leerlingen van de 
B8 groep van het Praktijkonderwijs het Werkplein 
in Roosendaal bezocht. Leerlingen in B8 streven 
er allemaal naar om snel na het afronden van het 
praktijkonderwijs een vaste baan te vinden. Op het 
Werkplein stonden drie adviseurs paraat om uit te 
leggen waar de leerlingen tegenaan zouden kunnen 
lopen. Zo kregen de leerlingen te horen dat als je 
op het praktijkonderwijs hebt gezeten, je in aan-
merking komt voor een zogenaamde garantiebaan.
Een garantiebaan biedt de werkgever extra facili-
teiten bij de begeleiding van een werknemer. 
Leerlingen moeten hiervoor een formulier invul-
len, dat wordt op het Da Vinci College al voor ze 
geregeld. Daarnaast kregen de leerlingen te horen 
dat ze bij het Werkplein terecht kunnen als ze een 
uitkering willen aanvragen.

Ondanks de soms wat lastige materie was het 
bezoek leerzaam: we konden de uitleg van de 
adviseurs steeds koppelen aan de situaties waarin 
de leerlingen op dit moment zitten. Bij een aantal 
leerlingen loopt een stage bijvoorbeeld zo goed, 
dat er uitzicht is op een vaste baan. Het is dan 
goed om te weten dat het Werkplein de plek is 
waar zowel de werkgever als de werknemer terecht 
kunnen voor het regelen van een garantiebaan. 
Al met al een nuttige middag en voor herhaling 
vatbaar! 

Open dag 
“Als ik straks op het Da Vinci zit, dan....”
OPEN DAG TREKT MEER PUBLIEK DAN OOIT!

Onze jaarlijkse Open Dag - de eerste in het nieuwe 
gebouw - zit er weer op en wat wás het een feest!
Het is 21 januari. De klok van tien heeft nog niet 
geslagen of de eerste bezoekers bestijgen de 

trappengalerij en melden zich in de hal. Daar staat 
het welkomstcomité al klaar met hippe tasjes vol 
informatiemateriaal en leuke gadgets om uit te 
delen. De vier pijlers van het Da Vinci College 
(het Praktijkonderwijs en de vakcolleges Techniek, 
Horeca & Ondernemen en Zorg & Welzijn hebben 
kraampjes ingericht. Van daaruit worden de gasten 
door onze leerlingen naar de juiste plaats in het 
gebouw geloodst. Na een half uurtje is het overal 
gezellig druk. 

Bij Horeca en Ondernemen kun je natuurlijk 
hapjes proeven en een kijkje in de keuken nemen, 
maar je maakt ook kennis met onze ondernemer-
tjes-in-de-dop. Hier mag je bijvoorbeeld op de 
foto in een professionele fotostudio. 

Op het techniekplein wordt aan auto’s gesleuteld, 
er wordt gelast, geschaafd, gevijld en getimmerd. 
Een toekomstige leerling ziet het hier al helemaal 
zitten: “Als ik straks op het Da Vinci zit, dan…” en er 
volgt een optimistische kijk op de onderwijscarriè-
re van het ventje. 

Bij Zorg en Welzijn wordt er geurig badzout ge-
maakt (en uitgedeeld), maar je kunt hier ook 
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koekjes bakken, baby’s verzorgen of je kapsel laten 
verzorgen. 

Het Praktijkonderwijs heeft een fleurige stand met 
vogelhuisjes en andere artikelen die bij de arbeids-
training zijn gemaakt en ook rijden er bussen naar 
de Bovendonk 109, waar de meest uiteenlopen-
de diersoorten worden verzorgd in de buurt- en 
leertuin.

Algemene indruk: het is vandaag nóg drukker dan 
vorig jaar, toen we al een record aantal bezoekers 
trokken. Links en rechts vangen we ook positieve 
geluiden op over ons prachtige gebouw. 

Dank aan alle mensen die aan deze geslaagde dag 
hebben meegewerkt en een groot compliment 
aan de honderd leerlingen die zich vrijwillig heb-
ben aangemeld om bezoekers rond te leiden en 
demonstraties te verzorgen. Het Da Vinci College 
kan trots zijn op zulke enthousiaste helpers! (J.V.) 

Terugkomavond PrO
Dinsdag 7 februari vond de jaarlijkse terug-
komavond voor oud-leerlingen van het Praktijk-
onderwijs plaats. Leerlingen die de afgelopen twee 
schooljaren onze school hebben verlaten, waren 
hiervoor met hun ouders/verzorgers uitgenodigd. 
Ruim 50 mensen waren op de uitnodiging inge-
gaan. Na de opening door Rens Boons gingen onze 
gasten in kleine groepjes uiteen. Begeleid door 

docenten van het Praktijkonderwijs werden er in 
deze groepjes ervaringen uitgewisseld met betrek-
king tot o.a. vervolgopleiding, werk en begeleiding. 
Erg leuk was het om te horen en te zien hoe de 
meeste van onze oud-leerlingen positief terug kij-
ken op “hun Da Vinci tijd”. Meerdere keren kregen 
we te horen: “we kregen bij jullie goede begeleiding, 
nu moeten we zelf alles regelen.” Na deze gesprek-
jes hebben we vervolgens onze gasten vol trots 
onze nieuwe school laten zien. Tenslotte hebben 
we de avond, onder het genot van een hapje en een 
drankje, gezellig afgesloten in ons restaurant. We 
hebben al heel wat terugkomavonden gehouden. 
Afgelopen dinsdag was er wel een die tot de top-
pers behoorde. Een mooie opkomst, met veel posi-
tieve verhalen en feedback. Dat mag ons sterken in 
de gedachte dat we ook daadwerkelijk met elkaar 
mooie dingen bereiken en dat de aanpassingen die 
we invoeren ook passen bij deze feedback. 

Keuzetraject leerjaar 2 en 3
Op 22 februari is onze jaarlijkse voorlichtingsavond 
over de keuzemogelijkheden voor het volgende 
schooljaar. De leerlingen uit leerjaar 2 gaan kiezen 
met welke twee praktijkvakken ze volgend jaar 
verder gaan. Leerlingen uit leerjaar 3 kiezen in welk 
praktijkvak zij een certificaat willen halen.

Op deze avond krijgen ouders inzicht in de vele 
mogelijkheden. Wij hopen dat de avond door 
iedereen wordt bezocht. Ook wordt er een boekje 
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Brabantse Stijlprijs

Trots ontvingen we het bericht dat onze school-
tuin “de Buitenkans” is genomineerd voor de 
Brabantse Stijlprijs 2017. De provincie zoekt voor 
De Brabantse Stijlprijs 2017 verborgen parels, 
verrassende plekken op onverwachte locaties. 
Plekken die zijn geboren vanuit een passie van 
mensen. Een fijn plein, een leuke ontmoetings-
plek in een woonwijk, of dat mooie stukje beek-
dal. Het gaat om plekken die inspiratie geven en 
maatschappelijk van waarde zijn. Plekken die zijn 
ontstaan omdat heel veel mensen zich daarvoor 
gezamenlijk ingezet hebben. Een initiatief dat is 
ontstaan uit doorzettingsvermogen en creativiteit. 
Een plekje in Brabant waar mensen van genieten 
en dat inspirerend is voor anderen. De vakjury is 
onder de indruk van het aantal inzendingen, de 
betrokkenheid van inwoners en de kwaliteit van de 
projecten. De inzendingen laten op uiteenlopende 
manieren zien hoe liefde voor de plek, ontwikkeling 
in de tijd, gemeenschapszin en verbeeldingskracht, 
identiteit geven aan een plek waarop mensen trots 
zijn. Soms zijn het grote projecten met veel be-
kendheid, maar vaak ook verrassende locaties op 
onbekende plekken. Daarmee is de tweede editie 
van de Stijlprijs nu al geslaagd. 

In maart gaat een delegatie van de jury op bezoek 
bij de genomineerde projecten. Eind maart kiest 
de jury vervolgens 3 tot 5 finalisten. In april en mei 
kan het publiek stemmen op de finalisten voor de 
publieksprijs. In de tweede helft van mei worden 
de winnaars van de jury- en publieksprijs bekend 

uitgedeeld, zodat de gegeven informatie thuis 
nog eens kan worden nagelezen. Ook handig om 
de keuzes te maken in de tijd die er nu nog is . 
Wanneer u niet bent geweest, neem dan snel con-
tact op met de mentor om dit boekje met informa-
tie alsnog te krijgen.

Bij het schrijven van deze tekst is de avond nog 
niet geweest, dus weten we ook nog niet of alle ou-
ders gebruik hebben gemaakt van deze mogelijk-
heid. Daar hopen we altijd wel op, want we hebben 
elkaar nodig om de leerlingen te ondersteunen. 

Serious Request
 
Voor de vakantie hebben wij de actie Serious 
Request gehad. Daar hebben we ook in de vori-
ge DVContact al over geschreven. De opbrengst 
was toen nog niet bekend, dus die had u nog van 
ons tegoed. Uiteindelijk konden we een cheque 
overhandigen ter waarde van € 2404,--. Iedereen 
bedankt voor zijn of haar inzet! 

Nieuwe datum 
Talentenfestival: 10 mei
De voorbereiding van het talentenfestival 
is weer begonnen. Doordat De Kring op de 
geplande datum bezet is, is er een nieuwe 
datum gekozen. De datum voor het talenten-
festival is nu woensdag 10 mei. 
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Nieuwjaarsbal DVC
Een nieuw schoolgebouw, een nieuw concept, 
een nieuwe locatie. Wij op het DVC doen het nét 
even iets anders. Dit jaar hebben we voor het eerst 
ons Nieuwjaarsbal gehouden in de feestzaal van 
Zeelandia. Een toplocatie voor onze leerlingen, 
geschikt voor eigenlijk elke feestgelegenheid. 

In opperbeste stemming kwamen zo’n 200 leerlin-
gen, al dan niet in galakleding, een prachtig ver-
sierde feestzaal binnen. Hippe muziek van o.a. onze 
eigen Ruben Sluis, lichtshows, led-tafels en nog 
veel meer. Onze leerlingen hebben tot 24.00 uur 
gedanst, gelachen en genoten van een hapje en 
een drankje (non-alcoholisch natuurlijk).

Het was een geweldige avond! Volgend jaar doen 
we het weer eens dunnetjes over. Tot dan! 

gemaakt en wordt het juryrapport openbaar ge-
maakt. De jury heeft 18 projecten genomineerd, uit 
de 82 inzendingen van 45 gemeenten. Deze geno-
mineerde projecten passen volgens de vakjury het 
beste bij de beoordelingscriteria zoals vermeld in 
het reglement voor de Stijlprijs. Hieronder de 18 pro-
jecten die genomineerd zijn, in alfabetische volgorde
• Alphen-Chaam – Natuurbegraafplaats  

De Hoevens
• Bergeijk – Bouw ontmoetingscentrum  

De Wingerd in Natuurtuin ’t Loo
• Bergen op Zoom – Stayokay Hostel met natuur-

podium en klimbos
• Boxtel – Herenboeren Wilhelminapark 
• Deurne – Coöperatie Stationspark & Spoorzone 
• Gilze en Rijen – Speelbos
• Heeze-Leende – De Plaetse
• Hilvarenbeek – Andreas Schotel wandel- en 

kunstroute
• Oosterhout – Waar water was
• Oss – Een vernieuwd Elzenhoekpark
• Oss – Landerij van Tosse
• Oss – Philips van Kleefbolwerck Ravenstein
• Roosendaal – Leer- en buurtuin De Buitenkans
• Rucphen – Dorpshuis de Trapkes
• ’s-Hertogenbosch – Eikendonkplein
• ’s-Hertogenbosch – Zuiderpark Stadswalzone
• Sint-Michielsgestel – Natuurspeeltuin Gestel
• Sint-Michielsgestel – Waterkrachtcentrale 

Dommelstroom
Deze nominaties zijn zichtbaar op de kaart op 
www.debrabantsestijlprijs2017.nl.  

Ideeënbus
Sinds deze week staat er in de entree een prach-
tige ideeënbus. Hij is gemaakt door de heer 
Goossens met de leerlingen van de arbeidstraining. 
De bedoeling is dat leerlingen de bus gebruiken 
voor het indienen van ideeën. Maar ook kunnen 
ze op deze manier anonieme meldingen doen over 
pesten of overlast. Vergelijk dit met de anonieme 
misdaadlijn. Het is een idee dat in de gesprekken 
met leerlingen tot stand is gekomen. 
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en docenten gaat en hoe de leerling omgaat met 
spanningen en/of agressie (wanneer dit aanwezig is 
bij de leerling). Na en tijdens deze observatieperio-
de wordt er gestart met de behandeling. We wer-
ken aan één doel. Dit kunnen verschillende doelen 
zijn. Bijvoorbeeld: ‘ik leer nee zeggen’ of ‘ik vertel 
hoe ik mij voel’ of ‘ik let op mezelf’ of ‘ik reageer 
met respect’ enzovoort. 

De behandeling is individueel, dit betekent dat de 
leerling samen met een medewerker van IDRIS aan 
de slag gaat. Dit kan door middel van beweging, 
werken in een map, gesprekken enz. Dit stemmen 
wij af op wat jij/uw kind nodig hebt/heeft. Hebben 
jullie nog vragen, dan horen wij dit graag! Spreek 
ons gerust aan of mail ons op t.kooymans@idris.nl 
of p.smeekes@idris.nl 

Ouderraad
 
In memoriam Anja van Toren
Het leven is onvoorspelbaar….  
onvoorstelbaar hard ook….. en broos tegelijk. 

De wereld stond stil toen we het bericht kregen 
van het overlijden van Anja van Toren, moeder van 
Romy uit klas 4, echtgenote van Joan. Anja was 
lid van onze ouderraad. Zij was een vrouw met een 
groot optimisme. Na een moeilijke periode waarin 
ze met haar gezondheid tobde, had ze de draad in 

IDRIS is terug in de school! Sommige van jullie heb-
ben ons vast al gezien of er iets van gehoord. Vanuit 
IDRIS zijn er opnieuw mogelijkheden voor behan-
deling op school en onder schooltijd.  Voor wie ons 
nog niet kent, zullen wij ons even voorstellen…

IDRIS is onderdeel van de Amarantgroep en biedt 
specialistische behandeling voor kinderen, jonge-
ren en volwassenen met een lichte verstandelijke 
beperking (LVB) in combinatie met complex ge-
drag. Een onderdeel van IDRIS, is IDRIS ambulant. 
Hieronder vallen behandelvormen als IAG, diag-
nostiek, therapie, TED en ook sinds kort weer de 
behandeling op school. 

Momenteel komen Teun Kooymans en Patricia 
Smeekes vanuit IDRIS op school. 

Wanneer kan je bij ons terecht? 
• Wanneer je/uw kind een Licht Verstandelijke 

Beperking hebt/heeft met bijkomende 
problemen;

• Wanneer je/uw kind zodanig moeilijk gedrag 
vertoont dat de omgeving niet meer weet wat zij 
moeten doen.

Stel je hebt/u heeft ons gevonden, dan kunnen we 
helaas nog niet gaan starten. Wij worden betaald 
vanuit de gemeente. Voordat wij in beeld komen, 
moet er eerst een gesprek met de jeugdprofessio-
nal/ medewerker CJG plaatsvinden. Wanneer de 
jeugdprofessional/medewerker CJG ons wil inhu-
ren en wij (jij, u als ouder en IDRIS hulpverlening) 
zijn akkoord met een doel waaraan we met jou/uw 
kind gaan werken, dan gaan we starten met het 
bieden van behandeling op school.

Wat is dan die behandeling op school?
We beginnen altijd met een korte observatiepe-
riode. We observeren de leerling binnen verschil-
lende lessen en vrije momenten; we kijken naar 
hoe bijvoorbeeld het contact met klasgenoten 
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bij de voorbereidingen als op de dag zelf zijn wij als 
ouderraad nauw betrokken geweest. Het resultaat 
mocht er zijn! Meer beroepsbeoefenaars hadden 
zich aangemeld, waardoor de kinderen nog meer 
te kiezen hadden.

Door een haag van muziek en applaus werden de 
leerlingen ontvangen, waarna ze actief aan de slag 
konden om hun matches te scoren. Waar nodig 
konden ze een beroep doen op ons (matchmakers) 
om hun gewenste bedrijf te vinden of om juist tot 
een andere keuze te komen als het niet was gelukt. 
We kijken terug op een zeer geslaagde dag en als 
we wethouder Hans Verbraak mogen geloven kun-
nen we ons op gaan maken voor de 3e editie! 

Vakantierooster voor vol - 
gend schooljaar 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

Voor de leerlingen resteren nog 6 lesvrije dagen. 
Deze worden zo efficiënt mogelijk ingezet, maar 
zijn nog niet vastgesteld. 

onze ouderraad weer opgepikt. Op haar vertrouw-
de manier: rustig, beschouwend, ontwapenend. Bij 
afwezigheid van haar man Joan nam ze zijn voor-
zitterstaak op zich. Ze deed dat vanuit een gevoel 
van verantwoordelijkheid en vol overgave. 

Het verlies voor het gezin en de familie is enorm. 
Overlijden hoort bij een andere generatie. Dat 
is niet aan de orde voor een vrouw als Anja. Zij 
was nog zo hard nodig, ze had nog zoveel te bie-
den. Onbegrijpelijk dat aan dit leven een einde is 
gekomen.

Wij wensen Romy en Joan en de verdere familie alle 
sterkte en steun toe om dit onwerkelijke afscheid te 
kunnen accepteren en het leven zonder haar aan-
wezigheid weer op te pakken. Daarin zal de herin-
nering aan wie ze was, aan haar zachte mildheid en 
optimistische geest een steun zijn. Daarmee is haar 
broosheid haar sterkte en kracht geworden. 

Namens schoolleiding, medewerkers en leerlingen 
van het Da Vinci College, Joseph Dekkers 

Vanuit de ouderraad
Op 20 januari mochten wij, leden van de ouder-
raad, de kinderen uit groep 7 en 8 verwelkomen 
die zich aan het oriënteren zijn naar welke school 
voor voortgezet onderwijs ze zullen gaan. Niets is 
natuurlijk leuker dan voor de deur te mogen staan 
van zo een prachtige school! De opkomst was bij-
zonder groot en de tasjes waren niet aan te slepen! 
We hebben hele enthousiaste kinderen en ouders 
gesproken, dus we kijken reikhalzend uit naar de 
inschrijfdagen! 

Beroepenfeest 
Op 15 februari is voor de tweede keer het beroe-
penfeest ‘Roosendaal on Stage’ gehouden. Zowel 
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Gouden Schoolkantine Schaal 
te bemachtigen, moet een 
kantine voldoen aan diver-
se voorwaarden. Zo biedt 
de kantine groente en fruit 
aan en bestaat minstens 
tachtig procent van het aanbod 
uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een 
gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde 
Schoolkantine maakt het kiezen voor gezondere 
producten voor de hand liggend, door ze vooraan 
te leggen en aantrekkelijk te presenteren.

De kantine besteedt ook aandacht aan het stimu-
leren van water drinken. De school heeft deze 
aanpak in het beleid verankerd. De Gezonde 
Schoolkantine is een langlopend project van het 
Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voe-
dingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Scholen 
kunnen hun aanbod voorleggen aan de School-
kantine Brigade. Ze krijgen dan tips op maat over 
hoe ze de kantine stapsgewijs blijvend gezonder 
kunnen maken. Voor meer informatie: 
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine 

Een gouden schoolkantine 
schaal 2017  
voor alle locaties van OMO sg Tongerlo!

Van harte gefeliciteerd! De 4 locaties van OMO 
SG Tongerlo:
• Da Vinci College - locatie Bovendonk 1
• Gertrudiscollege - locatie Vincentiusstraat 51-53
• Gertrudiscollege - locatie Bovendonk 115
• Norbertuscollege - locatie Lyceumlaan 10
verdienen allemaal een gouden schoolkantine 
schaal 2017. Dit bericht ontving het de afdeling 
facilitair dinsdag 24 januari 2017 namens de 
Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum! 
Sinds augustus 2016 heeft OMO sg Tongerlo 
op haar locaties een nieuwe cateraar en heeft in 
samenwerking daarmee al na enkele maanden 
een gouden schoolkantine schaal voor al haar 
locaties verdiend. Met de schaal laat de scholen-
groep zien dat haar kantines gezond ingericht zijn. 
Onze kantines presenteren gezondere producten 
aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze 
is nu vooral gezond, én lekker natuurlijk. Om een 
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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

woensdag 22-2-2017     DVContact 4

zaterdag 25-2-2017     DVC Voorjaarsvakantie

maandag 6-3-2017     DVC Lesweek 23

dinsdag 7-3-2017 16:00 19:30 DVC Aanmelddagen

woensdag 8-3-2017 16:00 19:30 DVC Aanmelddagen

maandag 13-3-2017     DVC Lesweek 24

maandag 20-3-2017     DVC Lesweek 25

maandag 20-3-2017     PrO lj BB (uitgezonderd niv. 1 groepen) deze week 

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

dinsdag 21-3-2017     PrO lj 3, BB nieuw OPP laten tekenen

dinsdag 21-3-2017     PrO nieuw IOP laten tekenen

dinsdag 21-3-2017     PrO lj 1,2,3 ouderavond  

    (IOP,OPP, Portfolio, Rapport) eten om 17:30 uur

woensdag 22-3-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 5

maandag 27-3-2017     DVC Lesweek 26

maandag 27-3-2017     PrO lj BB niv. 1 groepen deze week  

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

maandag 3-4-2017     DVC Lesweek 27

maandag 10-4-2017     DVC Lesweek 28

vrijdag 14-4-2017 8:30 17:00 DVC Studiedag Nieuwbouw, ICT (lln vrij)

zaterdag 15-4-2017     DVC Paasweekend

zondag 16-4-2017     Eerste Paasdag

maandag 17-4-2017     Tweede Paasdag

dinsdag 18-4-2017     DVC Lesweek 29

woensdag 19-4-2017     DVContact 5

woensdag 19-4-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 6

zaterdag 22-4-2017     DVC Meivakantie

donderdag 27-4-2017     Koningsdag

maandag 1-5-2017     Dag van de Arbeid

donderdag 4-5-2017     Dodenherdenking

vrijdag 5-5-2017     Bevrijdingsdag

maandag 8-5-2017     DVC Lesweek 30
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Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

woensdag 10-5-2017     PrO lj 1,2 Talentenfestival

woensdag 10-5-2017     DVC leerlingenfeest

donderdag 11-5-2017     DVC leerlingen 1e uur vrij

maandag 15-5-2017     DVC Lesweek 31

woensdag 17-5-2017     PrO lj 1,2 Talentenfestival  

    VERPLAATST NAAR 10 MEI

maandag 22-5-2017     DVC Lesweek 32

maandag 22-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

dinsdag 23-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

woensdag 24-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

woensdag 24-5-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 7

donderdag 25-5-2017     Hemelvaartsdag

donderdag 25-5-2017     DVC Hemelvaartweekend

zaterdag 27-5-2017     Start Ramadan

maandag 29-5-2017     DVC Lesweek 33

zaterdag 3-6-2017     DVC Pinksterweekend

zondag 4-6-2017     Eerste Pinksterdag

maandag 5-6-2017     Tweede Pinksterdag

dinsdag 6-6-2017     DVC Lesweek 34

woensdag 7-6-2017 17:00 18:30 DVC Leerlingen in het zonnetje

zaterdag 10-6-2017 10:00 13:00 Open Huis VBS

maandag 12-6-2017     DVC Lesweek 35

maandag 19-6-2017     DVC Lesweek 36

woensdag 21-6-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 8

vrijdag 23-6-2017     PrO BB laatste les/stagedag

zaterdag 24-6-2017     eind Ramadan

zondag 25-6-2017     Suikerfeest

maandag 26-6-2017     DVC Lesweek 37

dinsdag 27-6-2017     PrO examenweek

woensdag 28-6-2017     PrO examenweek

woensdag 28-6-2017 13:30 15:00 PrO Kennismaken nieuwe leerlingen lj 1

woensdag 28-6-2017     PrO survival 

donderdag 29-6-2017     PrO survival 

donderdag 29-6-2017     PrO examenweek

vrijdag 30-6-2017     PrO survival 

vrijdag 30-6-2017     PrO examenweek

maandag 3-7-2017     DVC Lesweek 38
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maandag 3-7-2017     PrO examenweek

dinsdag 4-7-2017     PrO examenweek

dinsdag 4-7-2017 14:30 17:00 PrO Jaardoelen presentaties  

    (lessen eindigen om 14:10 uur)

woensdag 5-7-2017     PrO examenweek

donderdag 6-7-2017     PrO examenweek

vrijdag 7-7-2017     DVC laatste lesdag

vrijdag 7-7-2017     PrO examenweek

maandag 10-7-2017     DVC Lesweek 39

maandag 10-7-2017     DVC vrije dag voor lln

maandag 10-7-2017 19:30 21:00 PrO certificaat/diploma uitreiking dl 1

dinsdag 11-7-2017     DVC vrije dag voor lln

dinsdag 11-7-2017 19:30 21:00 PrO certificaat/diploma uitreiking dl 2

woensdag 12-7-2017     PrO lj 2 nieuw OPP laten tekenen

woensdag 12-7-2017     PrO lj 2 uitreiken rapporten op afspraak met ouders

woensdag 12-7-2017     DVContact 6

donderdag 13-7-2017     PrO lj 2 uitreiken rapporten op afspraak met ouders

vrijdag 14-7-2017 9:00 10:00 PrO lj 1 uitreiken rapport

vrijdag 14-7-2017 10:00 11:00 PrO lj 3, BB uitreiken rapport

vrijdag 14-7-2017 11:00 12:00 PrO lj 3 ZW uitreiken certificaat

zaterdag 15-7-2017     DVC Zomervakantie


