
pagina 1DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

Nieuwsbrief vmbo  schooljaar 2016-2017  nummer 4  22 februari 2017

DVCONTACT

DVContact 4
Terwijl velen zich voorbereiden op het carna-
valsgebeuren, beginnen wij ons al weer op te 
maken voor de afronding van het schooljaar. 
Voor de examenkandidaten wel te verstaan. 
Want, hoewel zij het gevoel hebben nog alle tijd 
te hebben en dat alles heus wel goed zal ko-
men, is de werkelijkheid dat er na de carnaval 
nog maar zo’n vier lesweken te gaan zijn om het 
schoolexamen af te kunnen ronden. Hoe de peri-
ode tot de examens er uit ziet, leest u verderop 
in dit nummer.

Ook zit de periode van voorlichting en werving 
er bijna op en kunnen we dus gaan nadenken 
over de inrichting van komend schooljaar. We 
zitten nu ruim een half jaar in ons nieuwe ge-
bouw en hebben dus beter zicht op hoe het 

leren en werken hier loopt. Daar zullen we met 
de inrichting van de klassen en teams zeker re-
kening mee houden.

Verder besteden we uiteraard aandacht aan 
zaken die in de verschillende sectoren spelen en 
besteden we aandacht aan het beroepenfeest, 
onze reizen naar Londen en de open dag. 
Kortom er is weer voldoende lees- en kijkvoer in 
deze DVContact te vinden. 

Veel leesplezier en een hele fijne carnaval 
toegewenst.

Ingrid Smits
Afdelingsdirecteur vmbo 
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Personeel
Het is dit schooljaar een komen en gaan van perso-
neel. Hoewel wij weten dat het voor de continuïteit 
van de lessen en voor de leerlingen niet bevorder-
lijk is, staan wij een beetje met de rug tegen de 
muur. We hebben getracht alles zo goed mogelijk 
op te vangen en proberen de negatieve effecten 
ervan te minimaliseren. 

We hebben inmiddels welkom geheten: de dames 
L. Mungra (Nederlands), E. Pronk (Nederlands), E. 
Broos (rekenen) en K. van Hassel (m&m). Ook de 
heren E. Niewenhuijse (rekenen) en B. Sinnema 
(wiskunde) zijn de gelederen komen versterken. Wij 
wensen deze nieuwe collegae een hele mooie tijd 
aan onze school toe. 

De heer J. Guns gaat ons verlaten. Hij geeft al een 
paar weken geen les meer en gaat per 1 mei met 
pensioen. De heer Guns kan terug kijken op een 
mooie periode van ruim 41 jaar verbondenheid aan 
onze school. Daar zijn wij de heer Guns natuurlijk 

zeer erkentelijk voor en we hopen dat hij een 
mooie tijd met veel ontspanning tegemoet gaat. 
Zijn lessen zijn inmiddels vervangen.

De heer P. Fleuren heeft een operatie aan zijn knie 
ondergaan. Daarbij heeft hij een nieuw kniege-
wricht ontvangen. Wij wensen de heer Fleuren een 
heel spoedig herstel toe. 

Ook de heer J. van der Burgt is minder mobiel door 
een kwetsuur aan zijn been. We hopen dat hij spoe-
dig herstelt en weer naar Roosendaal kan komen. 

Mevrouw M. van Sprundel en de heer G. Warmoes-
kerken zijn inmiddels weer met hun re-integratie 
gestart. 

Examenperikelen
Bij de intro heb ik het al vermeld: onze examenkan-
didaten zijn aan de eindsprint begonnen richting 
hun examens. Maar alvorens aan die examens te 
kunnen beginnen, moeten de schoolexamens naar 
behoren worden afgerond. Dat betekent concreet 
dat alle PTA-onderdelen moeten zijn afgewerkt. 
Voor open gaten wordt geen dispensatie verleend, 
ook niet bij het vak LO.

Voor een aantal leerlingen betekent dat, dat ze 
nog wat uren in de sporthal door moeten gaan 
brengen. Het is goed om zelf ook initiatieven te 
nemen en afspraken te maken m.b.t. in te halen 
werkzaamheden. Op 4 april moet alles afgerond 
zijn. Daarna kunnen er alleen nog herkansingen 
gemaakt worden over de toetsen van de der-
de periode. En …. het lijkt nog zo ver weg, maar 
concreet hebben we het over 3 lesweken na de 
carnavalsvakantie. 

In de week van 20 maart staat er nog een toets-
week gepland. In die week vervallen de (meeste) 
lessen en worden er, net als in de week van 23 
januari jl., toetsen afgenomen in de vorm van exa-
mens van voorgaande jaren. Bij veel vakken telt dit 
resultaat mee voor het schoolexamen. Daarnaast 
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is het vooral bedoeld om te wennen aan de exa-
menzittingen, zoals we die in mei gaan krijgen.
In de week voor 20 maart wordt de officiële re-
kentoets voor de derde keer afgenomen. Daarbij 
hebben leerlingen de kans hun cijfer op te halen of 
op een hoger niveau de toets af te leggen. Voor de 
meeste kandidaten betekent het dat dit de laatste 
kans is: de vierde mogelijkheid is na het examen. 
Daar zullen onze kandidaten maar beperkt gebruik 
van gaan maken.

Op 4 april starten de centrale schriftelijke en prak-
tische examens van de beroepsgerichte vakken. 
Bij techniek en zorg&welzijn zullen daar ook der-
dejaars leerlingen aan deelnemen. Zij die daar 
klaar voor zijn, worden daarvoor uitgenodigd. Eind 
maart ontvangen alle examenkandidaten het exa-
menboekje met alle spelregels en data. 

High tea H&O
Eindelijk was het dan zover; op maandag 16 janu-
ari was de High Tea van klas 1 van het Vakcollege 
Horeca & Ondernemen. 

Er is heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. De 
leerlingen hebben zelf toegangskaartjes gemaakt 

Skills Talent
Dinsdag 31 januari was 
het zover: 3 leerlingen 
van het vakcollege zorg & 
welzijn namen deel aan de 
wedstrijd Skills Talent te ‘s 
Hertogenbosch. Na weken 
van voorbereiding was het zover, de leerlingen 
Michelle Noort, Amani Amzil en Tess van Dijk uit 

en in december maar liefst 50 kaartjes verkocht. 
De opbrengst hiervan is geschonken aan Serious 
Request. 

Er moest een budget opgesteld worden en natuur-
lijk lekkere hapjes gemaakt worden. Naast ouders, 
opa’s en oma’s waren er ook een aantal vaste gas-
ten uit de wijk, zij waren bijvoorbeeld al eerder op 
een koffie uurtje, lunch, of diner geweest. En ja als 
je eenmaal in ons restaurant hebt gegeten, smaakt 
dat naar meer. 

klas 3VZW1 waren zichtbaar zenuwachtig voor de 
spannende wedstrijd. 

Na het openen van de wedstrijdenveloppe begon 
de 2 uur durende opdracht; in deze opdrachten 
moesten zij verschillende vaardigheden laten zien: 
pc opdrachten, EHBO verlenen, bed verschonen 
en een overheerlijke smoothie bereiden. De mei-
den hebben super samengewerkt, de concentratie 
was van de gezichten af te lezen. Om half 9 kregen 

Vanuit de sector Zorg & Welzijn
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herkansingen zijn ook al geweest. Leerlingen 
moeten ‘leren leren’ is ons opgevallen, het blijkt 
dat het voor veel leerlingen moeilijk is om zich de 
stof eigen te maken. Hier wordt aan gewerkt. Aan 
het einde van dit schooljaar hebben zij anderhalf 
profieldeel af en 2 keuzedelen.Eind dit schooljaar 
stellen wij vast of de leerling in klas 3 of 4 het be-
roepsgerichte examen gaat doen. 

Klas 3 en 4 zijn bezig zich voor te bereiden op het 
beroepsexamen. Dit geldt niet voor alle leerlingen 
van klas 3. Sommigen doen dit een jaar later. 
Klas 3 heeft het beroepsgerichte examen in de 
week van 4 april en klas 4 in de week van 11 april. 
Klas 4 bereidt zich ook voor op het centrale exa-
men; dat is na de meivakantie nog maar heel even.
De tijd gaat snel en leerlingen hebben dit niet in de 
gaten. Dus als u hen ook af en toe een duwtje wil 
geven: graag! 

Het valt ons op dat leerlingen na ziekte of afwezig-
heid moeite hebben om gemiste zaken in te halen. 
De afspraak binnen DVC is: “wij halen het gemiste 
werk in zodra wij weer op school zijn.” Indien de 
leerling weer op school is, maakt hij of zij een 
afspraak met de docent op korte termijn en haalt 
toetsen of werk in. Zou u dit nog eens thuis willen 
bespreken? Dit voorkomt dat leerlingen achter-
lopen en ineens te veel toetsen krijgen. 

Maar nu eerst een weekje voorjaarsvakantie!

Mevrouw Schilder 
teamleider Zorg en welzijn 

we eindelijk de uitslag van de wedstrijd te horen, 
helaas hebben onze meiden de landelijke finale 
niet bereikt. Maar we zijn natuurlijk super trots op 
de inzet van onze vakcollege meiden! 

“Wat eten we vandaag? 
STAMPPOT!” 
U kent vast wel deze reclame van de 
stamppotweken.

Ook bij klas 1 Zorg en Welzijn werd er de afgelo-
pen weken hard “gestampt”. Stamppot spruitjes, 
stamppot wortelen. Snijden, koken, stampen, 
maar vooral eten wat er op je bord ligt. Dat is de 
afspraak. Onder leiding van mevrouw Konter, 
mevrouw Somers of mevrouw de Jongh werd er 
een heerlijk buffet gemaakt, het is steevast gezellig 
als je daar in de keuken komt. Wie weet maakt uw 
dochter nu thuis ook zo’n heerlijke stamppot. 

Klas 2 heeft het eerste profieldeel en eerste 
keuzedeel Zorg en Welzijn afgerond. De eerste 
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Techniek
Meestal schrijf ik een 
stukje over hoe het gaat 
binnen de sector tech-
niek op het Da Vinci 
College. Laatst las ik on-
derstaand artikel op internet over de kansen voor 
een baan in de techniek. Dit vind ik toch ook wel 
erg belangrijk om een keer te vermelden. 

Kansen op de technische 
arbeidsmarkt
Grote behoefte
In de komende jaren heeft Nederland grote be-
hoefte aan meer technici. Van goed opgeleide vak-
mensen tot creatieve denkers. Volgens de laatste 
berekeningen gaat het alleen al tot 2018 om meer 
dan dertigduizend banen. Maar ook daarna zal de 
techniek de sector zijn met de grootste kans op 
een baan. En daar profiteren de technici van de 
toekomst van. Want jongeren die een technische 
richting kiezen, hebben goede carrièrekansen, 
zowel binnen als buiten de techniek.

“Die glimmende oogjes van vakmensen. Dat is 
natuurlijk prachtig.” -Bea Berndsen van techniek-
fonds OOMT

Erg fijn om te lezen dat de leerlingen die techniek 
kiezen een goede toekomst tegemoet gaan. Zeker 
de leerlingen die gemotiveerd zijn zullen een mooie 
en leuke baan gaan vinden als ze van het ROC 
afkomen. Het is natuurlijk ook wel logisch, alles om 
ons heen heeft wel iets met techniek te maken.
Voor iedereen die nu nog twijfelt over techniek…..
niet meer twijfelen… TECHNIEK HEEFT DE 
TOEKOMST!!

J. Raaijmakers
Teamleider techniek 

Meeloopmiddagen 
basisscholen
Op 10 februari en 17 februari vonden de meeloop-
middagen plaats bij de 3 vakcolleges. Hieronder 
een impressie van de toekomstige brugklassers die 
mogelijk voor het Da Vinci College gaan kiezen. 

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 

Vanuit de sector techniek
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(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 gemaakt 
(en uitgedeeld), maar je kunt hier ook koekjes bak-
ken, baby’s verzorgen of je kapsel laten verzorgen. 

Het Praktijkonderwijs heeft een fleurige stand 
met vogelhuisjes en andere artikelen die bij de 

arbeidstraining zijn gemaakt en ook rijden er 
bussen naar de Bovendonk 109, waar de meest 
uiteenlopende 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.) 

London, here we come! 
Oftewel, Londen, we komen eraan!

Ook dit jaar wordt er weer schoolreis naar Londen 
georganiseerd. Van 31 mei tot en met 2 juni gaan 
wij met 102 derdejaars en 38 vierdejaars leerlingen 
en 14 begeleiders deze wereldstad bezoeken. De 
voorbereidingen zijn in volle gang, de hotels zijn 
geboekt, de bussen zijn gereserveerd en het pro-
gramma is rond. Kortom, de voorpret kan beginnen! 

Op woensdag 15 maart vindt er een informatie-
avond plaats voor de leerlingen en hun ouders. De 
uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verzonden. 
Tijdens deze avond vertellen we wat het program-
ma is, waar we logeren en wat de ‘do’s and don’ts ‘ 
zijn. Iedereen krijgt dan de kans om vragen over de 
reis te stellen. Noteer deze datum dus in de agen-
da! Hope to meet you there!

Namens de vakgroep Engels, J.H. Haagoort 
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Taal, taal en nog eens taal
En ook lezen, lezen en nog eens lezen

Het Da Vinci College besteedt heel veel tijd en 
aandacht aan taalonderwijs. Alles wat met het 
schoolwerk te maken heeft, gebeurt door middel 
van taal. Daarom krijgen steeds meer lessen een 
meer talig karakter. Omdat veel lezen de taal-
kennis vergroot, zijn er ook heel wat uren vrijge-
maakt voor leesonderwijs. Heel veel leesboeken 
zijn er vanuit de bibliotheek naar school gebracht. 
Minstens 1 uur per week maken de leerlingen daar 
gebruik van.

Taal
Alle contacten tussen de mensen op school lo-
pen via een vorm van taal; beeldtaal (emoticons), 
straattaal (leerlingen onder elkaar), vaktaal (vooral 
tijdens de praktijklessen) en schooltaal (tijdens de 
andere lessen). 

Het is dan ook goed dat alle leraren en leraressen 
zich daar bewust van zijn. Steeds meer stellen col-
lega’s vragen over taal-/leesproblemen van de leer-
lingen. “Ik zie dat ze in mijn les problemen hebben 
bij het goed lezen van de opdrachten. Hoe kan ik 
hen daarbij helpen?” Deze vraag wordt nogal eens 
gesteld en dan helpen de docenten Nederlands 
hen daarbij. Zij gaan dan uitleggen hoe ze in de les-
sen Nederlands de leerlingen aanleren om teksten 
goed te begrijpen en goed na te denken over wat 
er bij een opdracht precies gevraagd wordt. 

Het plan is om een volgende stap in de taalbe-
geleiding te gaan zetten. Bij het vak Nederlands 
gaan we steeds vaker teksten uit methodeboeken 
van andere vakken gebruiken. Daarbij passen de 

leerlingen de “trucjes” toe die ze bij Nederlands 
geleerd hebben, zoals wat je moet doen als je 
bijvoorbeeld een woord niet begrijpt. Ook bij het 
maken van een samenvatting kan datgene wat 
leerlingen bij Nederlands hierover geleerd hebben, 
toegepast worden. Niet alle leerlingen doen dit al 
automatisch.

Als laatste gaan we docenten van andere vak-
ken dan Nederlands coachen in het meer talig 
omgaan met hun eigen lessen. In de loop van het 
schooljaar wordt daarvoor nog een bijeenkomst 
georganiseerd.

Lezen
Het Da Vinci College en de bibliotheek VANnU in 
Roosendaal zijn een samenwerkingstraject gestart 
om het lezen en vooral het leesplezier te vergroten. 
Zodra deze samenwerking officieel is vastgelegd, 
krijgen de brugklassers allemaal een pasje waar-
mee zij op school en in de bibliotheek boeken kun-
nen lenen. Ook de leerlingen van de andere jaren 
gaan in de toekomst zo’n pasje krijgen. 

Zoals gezegd zijn er al veel boeken op school, maar 
die moeten tot nu toe nog in het lokaal blijven 
waar ze gelezen worden. Met behulp van de pas-
jes kunnen we een uitleensysteem gaan opzetten, 
zodat de leerlingen het leesboek in hun tas kunnen 
houden. Wanneer zij dan bijvoorbeeld klaar zijn 
met een proefwerk kunnen ze lekker verder lezen 
in hun boek. 

Voor de 3e-klassers staat een schrijversbezoek van 
Özcan Akyol gepland. Hij bezoekt veel scholen om 
zijn persoonlijk verhaal te vertellen en om het be-
lang van lezen en taalontwikkeling te promoten.  
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Vanuit het Decanaat
Geslaagd tweede 
Beroepenfeest van 
Roosendaal On Stage
Afgelopen woensdag 15 februari was het dan  
eindelijk zover. De tweede editie van Roosendaal 
On Stage ging van start. 

Voor veel leerlingen was de weg over de rode 
loper bekend, maar voor sommigen was het de 
eerste keer. Zoals voor de leerlingen van klas 2 
van het Gertrudiscollege. Naast de leerlingen van 

het Gertrudiscollege liepen dit jaar ook de leer-
lingen uit klas 2 en 3 van het Da Vinci College en 
Prinsentuin College over de rode loper onder luid 
applaus.

Onder toeziend oog van de wethouder Hans 
Verbraak en de directeuren van de vmbo-scho-
len gingen de leerlingen aan de slag met de tips 
die ze tijdens de juniornetwerktrainingen hadden 
gekregen. In korte tijd zag je de eerste leerlingen 
al trots rondlopen met hun match-sticker op zoek 
naar een tweede afspraak voor de DOE-dag van 9 
maart aanstaande. Uiteindelijk konden leerlingen, 
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docenten, mentoren, beroepsbeoefenaren, be-
drijven en het Stage team op een echt feest 
terugkijken.

Nu gaan de leerlingen aan de slag om zich voor te 
bereiden op de DOE-dag en maken zij opdrachten 
over dit Beroepenfeest in de online-leeromgeving 
van QOMPAS. Door het maken van deze opdrach-
ten ontstaat een mooi portfolio met interessante 
informatie voor de toekomst.

“Alles mag je worden, behalve ongelukkig. 
Beloofd?” 

Aanmelding voor het MBO
Het is bijna 1 maart 2017 en dat is een belangrijke 
datum voor de leerlingen in leerjaar 4. Voor deze 
datum dien je bij minimaal 2 opleidingen te zijn 
aangemeld.

Voor het aanmelden zijn de volgende formulieren 
nodig:
• Aanmelding via de website van het MBO.
• Invullen van deel A van het Digitaal 

Doorstroomdossier (DDD)
• Kopie ID-bewijs

Als deze 3 documenten binnen zijn bij het MBO 
wordt een aanmeldingsdossier aangemaakt en zal 
de leerling daarna voor een intakegesprek worden 
uitgenodigd. 

VMBO-diploma: MBO-niveau:

Geen diploma
Entree-opleiding,  
niveau 1

Basisberoepsgerichte 
leerweg

MBO, niveau 2

Kaderberoepsgerichte 
leerweg

MBO, niveau 3 of 4

Belangrijk is dat aangemeld wordt bij een aanslui-
tend niveau. Hiervoor gelden wettelijke regels. Het 

volgende overzicht geeft aan tot welke niveau je 
met een VMBO-diploma toelaatbaar bent.

Aanmelden op een ander niveau dan wettelijk toe-
gestaan kan voor teleurstellingen zorgen, omdat je 
niet wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Mammoetvoorlichting
Op dinsdag 24 januari 2017 heeft de Mammoet-
0voorlichting plaats gevonden op het Gertrudis-
college. Tijdens deze voorlichting konden diverse 
opleidingen worden bezocht en een scholenmarkt 
in de aula. 

Dit LOB-onderdeel is verplicht voor leerlin-
gen in leerjaar 3. Tijdens het bezoeken van de 
Mammoetvoorlichting hebben de leerlingen een 
aanwezigheidsstrookje ingeleverd. Samen met het 
maken van de opdrachten in het digitale pro-
gramma QOMPAS kan dit PTA-onderdeel worden 
afgetekend. Mochten de opdrachten nog niet 
gemaakt zijn, dan staat er bij het betreffende PTA-
onderdeel de code INH. Dit betekent inhalen. De 
opdrachten kunnen ook thuis worden gemaakt.

Misschien is het leuk om dit samen met uw zoon of 
dochter te doen en het samen nog een te hebben 
over de mogelijkheden die de toekomst biedt. 

Decanenspreekuur voor  
de leerlingen

Op maandag tussen 12.05 en 13.30 uur heeft 
de decaan spreekuur voor de leerlingen in de 
spreekruimte (1.02) tegenover de receptie. 
Leerlingen kunnen een afspraak maken of een 
vraag stellen of informatie halen.

Verder is de decaan bereikbaar op het volgende 
e-mailadres: decaan@davincicollege.nl 
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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 
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 
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! 
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Project Adembenemend
De leerlingen van het 2e jaar zijn aan blok 6 be-
gonnen. Dit zijn 3 lesuren van 2 keer 50 minu-
ten. Dit blok staat in het teken van “het Da Vinci 
kookboek”.

De leerlingen gaan in de keuken onder leiding van 
kookdocent Joop van Adembenemend een ge-
recht klaarmaken waar ze speciale herinneringen 
aan hebben. Zo heeft een leerling het recept mee-
gebracht van oma’s soepje dat hij altijd eet als hij 
bij oma op bezoek gaan. Ik heb deze soep geproefd 
en was inderdaad een geweldig recept.

In de andere 2 lesuren gaan ze gestalte geven aan 
het kookboek. Dit doen ze door met verschillen-
de groenten te gaan stempelen en deze worden 
ook weer gefotografeerd. Deze worden ook in het 
kookboek opgenomen.

Ondertussen worden de leerlingen in groepjes van 
2 geïnterviewd waarom ze voor dit recept gekozen 
hebben.

Het wordt een echt Da Vinci kookboek waar we 
straks trots op mogen zijn, want het is door onze 
eigen leerlingen gemaakt onder leiding van de 
docenten van Bekijk’t. 

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! 

Gast van de Burgemeester
Burgemeester Jacques Niederer installeert al-
weer 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.

De ‘Gast van de burgemeester’ is een idee van 
burgemeester Jacques Niederer, waarbij een 
leerling uit het Roosendaalse voortgezet onderwijs 
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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 
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. 

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. 
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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 ge-
maakt en wordt het juryrapport openbaar gemaakt. 
De jury heeft 18 projecten genomineerd, uit de 82 
inzendingen van 45 gemeenten. Deze genomineer-
de projecten passen volgens de vakjury het beste bij 
de beoordelingscriteria zoals vermeld in het regle-
ment voor de Stijlprijs. Hieronder de 18 projecten 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. 

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 
Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, 
moet een kantine voldoen aan 
diverse 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 
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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 

Vakantieroosters
Schooljaar 2016-2017

Start schooljaar 5 september 2016

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2016

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 

2017

Carnavalsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017

2e paasdag  17 april 2017

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2017 

Hemelvaart 25 en 26 mei 2017

2e Pinksterdag 5 juni2017

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2017

Voor de leerlingen resteren nog 5 lesvrije dagen. 
De eerstvolgende is op dinsdag 14 maart. Een 
andere lesvrije dag is op vrijdag 14 april, Goede 
Vrijdag. De overige dagen worden zo efficiënt mo-
gelijk ingezet.

U weet dat wij buiten deze vrije dagen slechts zeer 
beperkt verlof mogen verstrekken. Dit is aan stren-
ge regels gebonden. Deze regels kunt u terugvin-
den op de site van de leerplicht. 

Bekijkt u de vakantiedagen daarom goed 
voor u iets gaat boeken: niet alle scholen 
hebben overal dezelfde data.

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. 

Kalender
Do 23 febr Leerjaar 4 inleveren herkansingsaanvraag met toetsnummer bij mentor
Za 25 febr t/m zo 5 mrt: carnavalsvakantie
Ma 6 mrt Uitnodiging rapportavond leerjaar 1, 2 en 3 gaat mee met de leerlingen; 

Deze week leerjaar 4 herkansingen;
Di 7 mrt Aanmelden nieuwe leerlingen
Wo 8 mrt Laatste cijfers leerjaar 1, 2 en 3 periode 2 kunnen worden ingevoerd;  

Aanmelden nieuwe leerlingen
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ma 13 mrt Leerjaar 1, 2 en 3 - inleveren strookjes rapportavond bij mentor; 
Deze week leerjaar 2 cito-2 toets uit leerlingvolgsysteem; 
Deze week derde afname officiële rekentoets leerjaar 4

di 14 mrt Rapportvergaderingen, leerlingen zijn de hele dag vrij
do 16 mrt Indeling rapportavonden gaat met leerlingen mee; 

Laatste les lwoo periode 2
vrij 17 mrt Leerjaar 2 - inleveren afdelingskeuze
ma 20 mrt Deze week geen lwoo lessen; 

Deze week toetsweek leerjaar 4, (meeste) lessen leerjaar 4 vervallen;  
Rapportavond leerjaar 1, 2 en 3

wo 22 mrt Rapportavond leerjaar 1, 2 en 3
ma 27 mrt Deze week herkansingen leerjaar 3
ma 3 apr Deze week leerjaar 3 h&o en techniek stage; 

Start cspe’s examenkandidaten
di 4 apr Laatste cijfers schoolexamen leerjaar 4 worden ingevoerd
wo 5 apr Leerjaar 3 krijgt definitieve cijferlijst na periode 2 mee
vr 7 apr Leerjaar 1 en 2 schoolvoetbaltoernooi; 

Leerjaar 4 uitdelen voorlopige cijferlijst schoolexamen met herkansingsaanvraag
ma 10 apr Deze week leerjaar 3 h&o, techniek en z&w stage; 

Deze week cspe’s examenkandidaten
di 11 apr Leerjaar 4 inleveren herkansingsaanvraag met toetsnummer bij mentor
vr 14 apr Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij 
ma 17 apr 2e Paasdag, vrije dag
di 18 apr Deze week leerjaar 3 h&o, techniek en z&w stage 

Deze week cspe’s examenkandidaten
wo 19 apr DVContact nummer 5 wordt naar ouders gemaild of meegegeven met leerlingen; 

19.30 uur - ouderraad 6
Vr 21 apr Definitieve cijferlijst schoolexamen leerjaar 4 gaat met leerlingen mee
Za 22 apr t/m zo 7 mrt: meivakantie


