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Personeel
Het lijkt een komen en gaan op het Da Vinci 
College. Zo veel wisselingen in korte tijd hebben 
we nog niet eerder gehad. Het vervelende ervan is 
dat het rooster iedere keer weer aangepast moet 
worden. Dat levert onrust op en betekent ook dat 
de leerlingen iedere keer weer moeten wennen. We 
doen wat we kunnen, maar het vinden van docen-
ten is tegenwoordig geen gemakkelijke opgave.

We nemen deze week afscheid van de heren A. el 
Sheweily en P. van Moerkerk. Wij danken hen voor 
hun inzet voor de school en wensen hen een mooie 
nieuwe werkplek toe.

Ook de heer J. Hendriks stopt met zijn werkzaam-
heden voor het Da Vinci College. Hij gaat genieten 
van zijn welverdiende pensioen. Na ongeveer 41 
jaar les geven gaat hij zich richten op andere zaken. 
Wij hopen dat hij terug kijkt op een mooie tijd in 
het onderwijs. Wij danken hem voor die mooie tijd. 
De heer Hendriks heeft als docent en teamleider 
een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van vele 
leerlingen.

Mevrouw M. van Sprundel is gelukkig weer hele-
maal hersteld, daar zijn wij, maar vooral mevrouw 
van Sprundel, erg blij mee. Mevrouw A. Jansen is 
weer terug van ouderschapsverlof en mevrouw M. 
Daas komt 2 weken na de kerstvakantie weer terug 
van zwangerschapsverlof. Ook met hun terug-
komst zijn we blij. Het betekent wel dat mevrouw S. 
Erdkamp ons bij de terugkeer van mevrouw Daas 
gaat verlaten. Wij danken haar voor haar inzet en 
de manier waarop zij de vervanging van mevrouw 
Daas vorm heeft gegeven.

Helaas lijkt het erop dat de heer P. Fleuren enige 
tijd uit de roulatie zal zijn. Zijn lessen zijn tijdelijk 
intern overgenomen. 

De oplossing voor de ontstane vacatures is nog 
niet gevonden. Zodra we weten hoe een en ander 
ingevuld gaat worden brengen wij u daarvan op de 
hoogte. 

Examenreglement en 
rekentoets
Inmiddels hebben alle leerlingen die examenwerk 
gaan maken dit schooljaar het examenreglement 
ontvangen. Daarbij zat ook het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het betreffende 
schooljaar. Dat betekent voor leerjaar 2 alleen 
de onderdelen van het beroepsgerichte vak zorg 
&welzijn of techniek, die meetellen voor het exa-
mendossier. Voor leerjaar 3 en 4 alle onderdelen 
van alle vakken die meetellen voor het examen-
dossier. Voor leerjaar 3 en 4 houdt het in dat het 
om alle toetsen en prestaties gaat die in dit leerjaar 
op het programma staan, voor leerjaar 2 gaat het 
om een deel van de toetsen en prestaties. Daarom 
hebben de leerlingen van leerjaar 2 een cijferlijst 
ontvangen en daarnaast een overzicht van het 
examendossier.

Het is goed om te realiseren: het examenreglement 
is bindend. Zowel voor de school als voor de kandi-
daten. Wij moeten ons aan het reglement houden. 
De inspectie van het onderwijs houdt de gang van 
zaken nauwlettend in de gaten. 

Tijdens de informatieavonden aan het begin van 
het schooljaar is er gesproken over de status van 
de rekentoets. Er is op die avonden aangegeven 
dat de status ervan officieus wel bekend was, 
maar officieel nog niet. Inmiddels is dat wel het 
geval. Zoals het in het reglement vermeld staat: 
de rekentoets geldt in leerjaar 4 niet mee in de 
zak-slaagregeling. Voor leerjaar 3 lijkt dat ook 
zo te zijn, maar de definitieve status van komend 
schooljaar moeten we afwachten. 

Het kerstgala op donderdag 22 december 
gaat niet door, het is verplaatst naar don-
derdag 12 januari. Daarmee maken we er 
een nieuwjaarsbal van. U heeft er inmiddels 
een brief over ontvangen. Het eerste lesuur 
op vrijdag 23 december en op vrijdag 13 
januari vervalt! 
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Roosendaal On Stage
Voor de leerlingen in het leerjaar 2 en 3 komt 
de datum van het Beroepenfeest op 15 februari 
2017 al snel dichterbij. Zij zijn in de mentorles-
sen volop bezig met de voorbereidingen hier-
voor. Zo bezoeken zij onder andere de website 
www.roosendaalonstage.nl en maken ze hun eigen 
visitekaartje. Hiermee gaan de leerlingen netwer-
ken tijdens het Beroepenfeest en afspraken maken 
voor de DOE-dag op 9 maart; dan gaan zij een 
kijkje nemen in de werkomgeving van de beroeps-
beoefenaar en meedoen in de praktijk.

Maar voor het zo ver is, worden alle leerlingen in de 
week van 24 januari 2017 getraind in het netwer-
ken door professionele trainers/acteurs. 

Tijdens de eerste editie van Roosendaal On Stage 
is het voor sommige leerlingen niet alleen bij een 
DOE-dag gebleven. Zo heeft één van onze leer-
lingen een stageplaats aangeboden gekregen en 
hebben andere leerlingen er een leuk bijbaantje in 
het weekend aan overgehouden. 

Om een idee te krijgen welke bedrijven en beroe-
pen zich hebben aangemeld, nodigt het Stageteam 
u van harte uit om op onze website een kijkje te ko-
men nemen. Het Stageteam er trots op dat dit pro-
ject als voorbeeld is opgenomen in het Economisch 
Beleidsplan van de gemeente Roosendaal. 

Aanmelden op het mbo
Via deze nieuwsbrief bent u al eerder geïnfor-
meerd over het aanmelden op het mbo. Omdat  
december een drukke en hectische maand is, 

zetten we het nog even op een rijtje. Aanmelden 
gebeurt via een inschrijfformulier op de web-
site van het mbo-college. Daarnaast vragen de 
mbo-colleges nog het volgende: een Digitaal 
Doorstroomdossier (DDD) en een kopie van het 
ID-bewijs.

Deze 3 onderdelen vormen samen de volledige 
aanmelding bij het mbo. Nadat alle 3 de documen-
ten zijn aangeleverd, gaat het mbo-college de aan-
melding verwerken. Het is belangrijk dat uw zoon/
dochter zich voor 1 maart 2017 aanmeldt. 

Om het invullen van het DDD mogelijk te maken 
heeft het Da Vinci College éénmalig voor dit doel 
de adresgegevens en geboortedatum van uw zoon/
dochter aangeleverdt. 

Open dagen mbo
In deze digitale tijd gaan veel mbo-scholen de 
informatie van de open dagen via hun website 
bekend maken. Kijk voor de actuele data en tijden 
van de open dagen regelmatig op de website van 
de mbo-scholen. Via de website www.rocwb.nl 
komt u op de website met de mbo-colleges van 
het ROC West-Brabant. 

Qompas
Vanaf de herfstvakantie werken alle leerlingen 
in leerjaar 1 t/m 3 in de digitale LOB-methode. 
Hierin zitten opdrachten die te maken hebben met 
Loopbaan oriëntatie en begeleiding. Ook de op-
drachten voor Roosendaal On Stage voor leerjaar 
2 en 3 zitten hierin.

De leerlingen uit leerjaar 3, die naar de Mammoet-
voorlichting zijn geweest , beantwoorden hierin 
vragen over hun bezoek aan deze voorlichting.  

Vanuit het decanaat
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Ons nieuwe schoolgebouw
Alom krijgt ons nieuwe schoolgebouw lovende 
reacties. Ook van onze ouders en leerlingen. Dat 
is heel plezierig. Het doet je goed als je anderen 
hoort zeggen hoe geweldig jouw school is! We zijn 
nu 4 maanden onderweg. Tijd om een tussenba-
lans op te maken. Sommige zaken lopen helemaal 
zoals dat vooraf was ingeschat. Op andere plekken 
blijkt een andere werkwijze net wat logischer.

Dat geldt ook voor de afspraken over hoe mede-
werkers en docenten samen het gebouw gebrui-
ken. Net zoals in elk gezin maak je afspraken over 
hoe je met elkaar samenleeft en samen je eigen 
huis gebruikt. Dat gaat van afspraken over samen 
eten tot het opruimen van je eigen kamer. Dat is op 
school niet anders. Nu we een goed zicht hebben 
op het meest logische gebruik van het gebouw, 
is het tijd om strakker toe te zien op het naleven 
van de afspraken. Een voorbeeld. We hebben bij 
de hoofdingang een grote fietsenstalling, Daar is 
plaats voor 1000 fietsen. We hebben zelfs een 
aparte stalling voor fietsen met rekken voorop, die 
niet in een gewone fietsbeugel passen. Wat is er 
gemakkelijker om als er geen toezicht is, de fiets 
zo dicht mogelijk bij het toegangshek te plaatsen? 
Met als gevolg een opeenhoping van los gepar-
keerde fietsen en een halfleeg parkeervak. Zo 
moet het niet.

We hebben een prachtige school. Samen moe-
ten we ervoor zorgen dat ook de leerlingen die de 
komende jaren naar onze school komen, diezelfde 
fijne leeromgeving hebben. 

Zo ontstaat er een dossier waarin terug is te zien 
hoe uw zoon/dochter zich heeft ontwikkeld het 
afgelopen jaar. Of soms zelfs jaren.

Soms is er hulp nodig om een opdracht te maken. 
Of moeten leerlingen hun ouders interviewen. 
Neem samen met uw zoon/dochter eens een kijkje 
in dit dossier. 

Mammoetvoorlichting/
mbo-voorlichting
Via een brief en een aanmeldingsformulier bent 
u op de hoogte gebracht over deze verplichte 
bijeenkomst voor leerlingen in leerjaar 3 van 
het vmbo. De avond vindt plaats op dinsdag 24 
januari 2017 op het Gertrudiscollege aan de 
Bovendonk 115 in Roosendaal. Tijdens deze avond 
komt u samen met uw zoon/dochter naar de 
voorlichting(en) waarop is ingeschreven. 

Mocht u na afloop van de voorlichting nog vragen 
hebben of meer informatie willen hebben, dan 
kunt u de scholenmarkt in de aula bezoeken. 

De week vooraf aan de voorlichtingsavond ont-
vangt uw zoon/dochter via school een brief met 
de aanvangstijden van de gekozen voorlichtingen, 
samen met een plattegrond en een aanwezigheids-
strookje. Het is belangrijk dat u op deze avond deze 
informatie meebrengt. Het aanwezigheidsstrookje 
dient bij de binnenkomst te worden ingeleverd 
bij de daarvoor bestemde balie voor het Da Vinci 
College. Graag dit strookje vooraf invullen, dat 
voorkomt wachtrijen. 

E-mailadres decanaat
Voor het maken van een afspraak of het  
stellen van een vraag kunt u gebruik maken 
van het volgende e-mailadres:  
decaan@davincicollege.nl 
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Vakantierooster  
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 enkele lesvrije 
dagen. Zo is er op vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, 
geen les. De overige dagen worden zo efficiënt 
mogelijk ingezet.

U weet dat wij buiten deze vrije dagen 
slechts zeer beperkt verlof mogen verstrek-
ken. Dit is aan strenge regels gebonden. Deze 
regels kunt u terugvinden op de site van de 
leerplicht. Bekijkt u de vakantiedagen daar-
om goed voor u iets gaat boeken: niet alle 
scholen hebben overal dezelfde data. 

De brugklas
Leerlingen voelen zich al aardig thuis op het  
Da Vinci College. Het eerste rapport heeft u  
samen met uw kind opgehaald bij de mentor.  
Dit was erg spannend voor de kinderen en dat  
was af te lezen op hun gezicht. 

Activiteiten zijn er maar genoeg geweest. 1  
bijzondere activiteit wil ik toch wel vermelden. 
Klas 1 mocht samen met de mentor kiezen welke 
Sinterklaasactiviteit ze wilden vieren. De ene klas 
koos voor een film kijken, de ander voor een sur-
prise of cadeautje. Dit alles onder het genot van 
pepernoten en chocomel.

Na de kerstvakantie gaan we er weer met frisse 
moed tegenaan.

M. van Santwijk
Teamleider brugklas

Met de komst van de nieuwe examenprogram-
ma’s kunnen leerlingen bij de sector Horeca & 
Ondernemen kiezen voor het examenprogramma 
“Economie & Ondernemen”, of voor het program-
ma “Horeca, Bakkerij & Recreatie”. 

Leerlingen uit de klas 3HBR vertellen u van hun 
ervaringen:

Gino:
Ik vind de opleiding leuk van horeca ook al moeten 

we in een boek werken. Maar dat hoort er nou 
helemaal bij. We doen wederom ook genoeg 
praktijklessen dat is leuker dan in het boek wer-
ken. We verzorgen ook diners voor mensen uit 
de buurt en ouders van de kinderen mogen ook 
komen voor een klein bedrag. We maken dan een 
driegangenmenu.

Daan: 
Ik volg vanaf het begin van het schooljaar het vak 
HBR. We leren hier hoe je in de bediening en in de 

Vanuit de sector horeca & ondernemen 
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keuken moet werken en we hebben praktijkop-
drachten, maar natuurlijk ook theorielessen. We 
hebben 1x per maand een lunch die we voorberei-
den met heel de klas en 1x per maand hebben we 
een diner. Dat doen elke keer een paar mensen van 
de klas en we wisselen we elke maand om. we moe-
ten veel zelf doen, maar de meneer helpt ons.

Ceyda:
Vanaf het begin van het schooljaar zit ik bij HBR. Ik 
vind het een heel leuk vak omdat we leuke dingen 
doen, zoals koken (praktijk) maar in het boek wer-
ken (theorie) is ook heel leuk. We leren leuke din-
gen hier over koken en hoe je moet serveren. We 
hebben 1x per maand een diner en 1x per maand 
een lunch. Dat is ook heel leuk want dan koken en 
bedienen we. 

In het begin gingen we een beetje de basisdingen 
leren. Dat was wel leuk want dat is belangrijk voor 
het koken. We kregen ook theorie, dat is iets min-
der leuk dan praktijk. En toen moesten voor het 
echt koken voor mensen en dat is leuk en leer-
zaam. En ik vind het leuk om te koken en bedienen 
en het is een leuke les met een leuke leraar en een 
juffrouw. We hebben ook een keer een koffietafel 
gehad. Met zulke oefeningen kan je veel leren.

Vanaf begin van dit schooljaar volg ik de opleiding 
horeca, bakkerij en recreatie. Dit doe ik met veel 
plezier. De lessen zijn leuk vooral het praktijkge-
deelte en het theoriegedeelte is best makkelijk. In 
het begin waren het nog allemaal basis dingetjes 
maar nu is het het echte werk. We hebben glazen 

leren herkennen en hoe je een tafel moet dekken. 
Wij hebben 1x in de maand een lunch. We oefenen 
de bediening en het koken in de praktijk lessen 
en voeren het dan uit. We hebben ook 1x in de 
maand een diner en dat gaat precies hetzelfde als 
de lunch. We hebben over een paar weken 2x een 
kerstdiner. Daarbij moeten we ook weer zelf koken 
en bedienen. We zijn nu bezig met het praktijkboek 
“vis/vegetarisch’’ en met ‘’werken in een restaurant’’. 
Als we dit uit hebben gaan we naar ‘’vlees/gevogelte’’ 
en nog een ander boek over hoe je met de gasten 
omgaat.  

Economie en Ondernemen jaar 2

Programma YES!
Hallo wij zijn leerlingen van het vakcollege 
Economie & Ondernemen.

Wij werken aan een project genaamd YES! bij het 
vak Ondernemen. Wij hebben als groepsnaam 
‘Klavertje 5’, dit staat voor extra geluk. Wij zijn als 
groep bezig om zoveel mogelijk geld in te zame-
len en geld te verdienen met ons bedrijf, om dit te 
doneren aan KiKa. 

Wij krijgen websites waarop wij producten kunnen 
uitkiezen om verder te verkopen, maar hebben 
gekozen om zelf armbandjes te maken, omdat dit 
goedkoper is en zodoende meer geld kunnen ver-
dienen. Zo houden wij ook meer geld over om te 
doneren aan KiKa.
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Ook zijn wij een flessen inzamelingsactie begonnen 
en met het bakken van koekjes en cakejes. Deze 
verkopen wij ook met als doel de inkomsten te 
doneren aan het goede doel.

Zodoende leren wij om een bedrijf te runnen, ad-
ministratie bij te houden en geld te verdienen. Ook 
leren wij als groepje elkaar beter kennen. 

Bijna een half jaar zijn we onderweg in het nieuwe 
gebouw. De leerlingen en docenten beginnen te 
wennen aan het nieuwe techniekplein. Het lijkt 
zo normaal dat iedereen erg blij is met al de nieu-
we apparatuur die er staat maar het is ook een 
compleet nieuwe leer- en werkomgeving. Voordat 
iedereen zijn plaats heeft gevonden en weet waar 
alles staat en hoe alles werkt ben je zo een aantal 
maanden verder. Gelukkig zie ik als ik over het 
plein loop veel blije gezichten en wat ik nog voor-
namer vind……. erg veel rust. De nieuwe situatie en 
de indeling brengen blijkbaar veel structuur met 
zich mee waar zowel de leerlingen als de docen-
ten zich erg goed in kunnen vinden. Kon het vorig 
jaar op de locatie Laan van België nog weleens erg 
druk zijn, lijkt het nu alsof er meer rust is terwijl er 

veel meer leerlingen tegelijkertijd aan het werk zijn. 
Erg leuk om dit te zien. Ik vind dat de leerlingen 
en de docenten van techniek wel een compliment 
verdienen voor de manier hoe ze dit opgepakt 
hebben. Vorig schooljaar nog gewoon aan het werk 
in het oude gebouw en na de vakantie gelijk aan de 
slag in de nieuwe omgeving. We hebben het nog 
niet helemaal zo voor elkaar als we zouden willen, 
maar ik heb erg veel vertrouwen dat dit op korte 
termijn helemaal goed gaat komen. 

Het docententeam van techniek wenst alle leerlin-
gen, ouders en collega’s een prettige vakantie toe. 

J. Raaijmakers
Teamleider sector techniek

Vanuit de sector techniek
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Vanuit de sector Zorg & Welzijn
De schoonmaak brigade 
Wij zien hen dagelijks na de pauzes verschijnen; 
blauwe meisjes en ook enkele jongens met blauwe 
emmertjes en vaatdoek die dagelijks de tafels van 
de terrassen schoonmaken. Zij komen van boven 
naar beneden om alle vuiligheid te doen verdwij-
nen. Wij doen dit onder het motto “vele handen 
maken licht werk” evenals dat schoonmaken past 
in het programma van Zorg en Welzijn.

Nu staan de leerlingen hier echt niet om te sprin-
gen maar na drie maanden weten zij dat dit telkens 
terugkeert en gewoon moet gebeuren. Vele leer-
lingen kunnen dit heel goed en doen dit serieus. 
Andere leerlingen maken er soms een feestje van, 
maar gelukkig zijn dit er niet heel veel. 

Wij zijn blij met deze leerlingen en hopen dat deze 
bijdrage in ieder geval oplevert dat het terras min-
der bevuild wordt. 

Klas 3vzw1 een top klas
Vrijdagochtend kwam mentor meneer Dinslage 
binnen met gebak met daarop de klassenfoto van 

zijn leerlingen. Ook staat erop “Top klas”. Zijn ant-
woord op de vraag ‘waarom’ is “Mijn klas heeft nog 
geen enkele verwijdering en zij doen erg goed hun 
best. Reden dus voor een beloning”. 

Dat is nou fantastisch, belonen voor dit mooie 
resultaat . Dit zegt iets over deze klas vol meisjes, 
maar zeker ook over hun mentor meneer Dinslage. 
Dit betekent dat zij elkaar hebben gevonden, ofte-
wel “prestatie uit relatie”. 

Als ik even later in de klas kom zit deze klas ge-
zellig met thee en gebak deze mijlpaal te vieren. 
Daarnaast vierden zij ook nog Sinterkerst door 
lootjes te trekken en iets voor elkaar te doen vanuit 
henzelf. 
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Kerstmis bij Zorg en Welzijn
Deze week hebben wij een heuse spreukenboom. 
Wat afgelopen maandag nog een kale kerstboom 
was, wordt deze week omgetoverd tot een boom 
met spreuken. Leerlingen en docenten van Zorg en 
Welzijn hangen gedachtes, wensen en spreuken in 
deze boom.

Vrijdagochtend sluiten wij af met een Kerst- Inn 
waarbij elke klas met hun mentor een act, liedje of 
iets anders voorbereid heeft. Daarna gaan de leer-
lingen en wij genieten van een heerlijke vakantie.

Namens de leerlingen en het team wensen wij u  
en jullie een mooi kerstfeest en hopen wij u en 
elkaar in het nieuwe jaar weer gezond te mogen 
ontmoeten. 

Inge Schilder

Serious Request
Woensdag 7 december kwam iemand van het 
Rode Kruis om voorlichting te geven over 3FM 
serious request aan alle leerlingen van klas 1 en aan 
klas 2 van Zorg en Welzijn. Ze was erg enthousiast 
en hoopt dat het Da Vinci College veel geld op-
haalt voor dit goede doel. Dit jaar staat het glazen 
huis in Breda.

Wij hebben als school ook niet stil gezeten. Tijdens 
de rapportuitreiking was er een mini kerstmarkt 
waar er zelfgebakken en gemaakte spullen zijn 
verkocht door de afdeling Zorg en Welzijn.

Voor het personeel is er een ontbijt voor serious 
request geregeld en een heuse tweedehands kle-
dingmarkt. Tijdens het schrijven van dit stuk is het 
opgehaalde geldbedrag nog niet bekend. 
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Let’s go
Naar Rome!
Zie bijlage

Naar Oostenrijk!
Beste 4e-jaars leerling van het Da Vinci College,

Aankomend jaar wordt een spannend, leuk en 
hopelijk voor jullie een succesvol jaar! Om jullie 
middelbare schoolperiode op een fantastische ma-
nier af te sluiten, wordt dit jaar voor jullie natuur-
lijk weer de wintersportweek georganiseerd. Een 
fantastische ervaring, die jullie waarschijnlijk maar 
een keer in je leven mee kunnen/willen maken. Kun 
je nog niet boarden, skiën of gezellig zijn? Dit ga je 
deze week leren! Van vallen en opstaan tot uiter-
aard mee naar de Aprés-ski. Naast dat jullie een 
nieuwe vorm van bewegen zullen ervaren, is deze 
week enorm leuk en gezellig! Opgeven is geen op-
tie, doorzetten en uiteindelijk iets nieuws kunnen is 
je doel! Deze week hebben jullie de brief gekregen, 
waarmee jullie je in kunnen schrijven. We hopen 
dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en met ons 
mee naar Oostenrijk willen! Namens een enthousi-
ast wintersportteam, een sportieve groet,

K. Kilsdonk

Naar Londen!
London, here we come! Oftewel, Londen,  
we komen er weer aan!

Ook dit jaar wordt er een schoolreis naar Londen 
georganiseerd. Van 31 mei tot en met 2 juni 2017 
gaan wij de wereldstad Londen bezoeken. Dit jaar 
doen we dit met zowel 3e jaars als 4e jaars leerlin-
gen. De huidige 4e jaars leerlingen hebben vorig 
jaar de reis moeten missen. Vandaar dat hen dit 
jaar de kans wordt geboden om alsnog te gaan. 
De reis vindt plaats na het eerste tijdvak van de 
examens, dus een mooi moment van ontspanning 
in die spannende tijd! Alhoewel we gezamenlijk 
reizen zullen de programma’s en het overnach-
tingsadres van beide groepen verschillend zijn. De 

voorbereidingen zijn in volle gang, de hotels zijn 
inmiddels geboekt, de bussen zijn gereserveerd en 
het programma is bijna rond. Kortom, de voorpret 
kan beginnen! 

Op woensdag 15 maart 2017 vindt er een informa-
tieavond plaats voor de leerlingen en hun ouders. 
De uitnodiging hiervoor zal begin maart worden 
verzonden. Tijdens deze avond vertellen we wat 
het programma is, waar we logeren en wat de ‘do’s  
and don’ts ‘ zijn. Iedereen krijgt dan de kans om 
zijn/haar vragen over de reis te stellen. Noteer deze 
datum dus in de agenda!

Hope to meet you there!
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Bekijk ‘t – de promofilm 
 
Kunst en cultuur
Alle leerlingen van het tweede leerjaar nemen deel 
aan het project ‘Adembenemend Da Vinci’.
Tijdens de openingsweek van de school hebben 
verschillende leerlingen aan de voorstelling mee-
gewerkt. Deze uitvoering was geheel in handen 
van de gastdocenten van ‘Bekijk ‘t ’ die bijgestaan 
werden door onze eigen docenten.

De leerlingen hebben hier veel energie en tijd aan 
besteed om tot dit eindresultaat te komen. Nu de 
voorstellingen achter de rug zijn, zijn we gestart 
met een nieuw project. Daarbij gingen de leerlin-
gen met i-pads vloggen, foto’s maken en ook werd 
er een promofilm in elkaar gezet. Op 12 december 
kwam er een professionele filmploeg om onze 
school in beweging vast te leggen.

Hieraan werkten verschillende leerlingen mee. De 
jongelui vonden het een hele eer om ‘hun’ school 
te laten zien en vertelden heel enthousiast hoe 
leuk het op onze school is.

Afgelopen maandag 19 december vond in 
Schouwburg De Kring de presentatie plaats  
van het nieuwe cultuurproject.

De leerlingen waren heel benieuwd naar wat ze in 
de afgelopen periode allemaal op de i-pads heb-
ben gemaakt en natuurlijk waren ze ook nieuwsgie-
rig of hun foto of filmpje getoond zou worden en....
in de prijzen zou vallen. Het werd een geslaagde 
middag. Blok 6 van het cultuurproject staat in het 
teken van het Da Vinci kookboek.

Wij zijn benieuwd wat voor lekkers wij straks alle-
maal voorbij zien komen n.a.v. de lessen die de 
leerlingen in dit blok gaan volgen. 
 
Mevr. N. Michielsen

DVD openingsspektakel
De DVD van het openingsspektakel is te koop! 
Voor € 5,- kan deze aangeschaft worden bij de 
receptie. 

Rekentoets en toetsweek 
leerjaar 4
Op 17, 18 en 19 januari staat de rekentoets voor alle 
leerlingen van leerjaar 4 gepland. Alle leerlingen van 
het voortgezet onderwijs moeten een rekentoets 
maken. Het cijfer telt dit schooljaar nog niet mee 
in de zak-slaagregeling, maar wordt op het mbo 
wel meegewogen in het niveau waarop de leerling 
wordt aangenomen. Dus een goed cijfer is wel van 
belang. Leerlingen mogen de rekentoets vier maal 
maken, het beste cijfer telt. In leerjaar 3 hebben de 
leerlingen voor het eerst een rekentoets gemaakt. 
Het resultaat staat op de cijferlijst. In januari komt 
de tweede keer. In maart de derde en evt. na het 
examen in mei volgt nog een vierde moment. Die 
laatste kan, maar hoeft niet benut te worden. 

In januari doen alle leerlingen weer mee, ongeacht 
het resultaat in leerjaar 3. Cijferverbetering kan 
aan de orde zijn, maar ook kan een leerling die 
eerst de 2ER toets met een voldoende heeft afge-
rond, nu de 2F toets maken. Leerlingen die een 8 

De bijeenkomst in Schouwburg De Kring op 19 december 

werd gepresenteerd door een ‘wereldberoemde’ Nederlandse 

rapper.
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of hoger hadden vorig jaar, worden nu aangemeld 
voor de 3F toets. 

Vanaf dinsdag 24 januari heeft leerjaar 4 een toets-
week. In die week worden er examens aangeboden, 
die wel of niet mee tellen. Belangrijk aan deze week 
is dat de leerlingen onder de omstandigheden van 
de echte examens deze toetsen gaan maken. Zo 

Wellicht vraagt u zich 
wel eens af wat de ou-
derraad eigenlijk doet. 
Wat zijn de taken van 
de ouderraad? Een paar 
keer per jaar komen 
we bij elkaar. We be-
spreken de dagelijkse 

kwesties die op school en bij kinderen thuis voor-
komen. We organiseren ook bijeenkomsten voor 
ouders die de relevante problematiek sneller en 
eenvoudiger helpen oplossen. Zo hebben we laatst 
een workshop georganiseerd voor ouders over het 
omgaan met hun pubers. In november hebben we 
Aletta Smits uitgenodigd. In haar humoristische 
presentatie verklaart zij hoe het puberbrein het 
pubergedrag stuurt. En hoe wij – normale mensen, 
het puberbrein ontgroeid – daarmee kunnen om-
gaan. In deze workshop werd het duidelijk waarom 
onze kinderen soms “raar” doen. En waarom we ze 
soms niet kunnen begrijpen en omgekeerd. Aletta 
heeft ons op een leuke manier uitgelegd dat onze 
kinderen er niets aan kunnen doen, dat ze zich 
zo gedragen. Het is het puberbrein dat ze stuurt. 
Ons brein ziet er heel anders uit dan dat van hen. 
Pubertijd is een hele belangrijke periode in het 
leven van onze kinderen. In deze tijd moeten er 
belangrijke beslissingen genomen worden. En het 
is best lastig… Die avond hebben we heel veel ge-
lachen, maar we zijn er vooral wijzer van geworden. 
Bent u er zelf toen niet geweest, of zit u nog met 

raken ze vast gewend aan de situatie waaronder ze 
straks in mei hun examens af moeten leggen. Ook 
worden de cito kijk- en luistertoetsen afgenomen 
en zijn er mondelingen voor de talen. Op 24 t/m 27 
januari vervallen voor leerjaar 4 de reguliere lessen. 
Uitzonderingen daargelaten: soms is het noodzake-
lijk dat lessen wel gegeven worden. 

een vraag die u aan Aletta wilt stellen? Kijk dan 
even op haar site – www.deloeftraining.nl

Betrokkenheid van ouders op school is van groot 
belang. We willen toch allemaal dat onze kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige 
en veilige omgeving, die zo veel mogelijk aansluit 
bij hun thuissituatie. Samen zijn we sterker, om ze 
te helpen het beste uit hun leven te kunnen halen. 
Zit u ergens mee, wilt u ergens over praten, een tip 
geven of wilt u zelf lid van de ouderraad worden? 
Aarzel niet en laat het ons weten!

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

Vanuit de ouderraad



pagina 13DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

DVCONTACTNieuwsbrief vmbo 
nummer 3     21 december 2016

Kalender
Zondag  8 januari einde kerstvakantie
Dinsdag  10 januari leerjaar 3 en 4 krijgen definitieve cijferlijst periode 1 mee
Donderdag  12 januari 20.00 uur nieuwjaarsbal 
Vrijdag  13 januari 1e lesuur vervalt
Maandag  16 januari meeloopmiddag basisscholen vanaf 13.30 uur
Dinsdag  17 januari rekentoets leerjaar 4 en meeloopmiddag basisscholen vanaf 13.30 uur
Woensdag  18 januari rekentoets leerjaar 4 en meeloopochtend basisscholen vanaf 10.30 uur
  19.30 uur bijeenkomst ouderraad 4
Donderdag  19 januari rekentoets leerjaar 4 en meeloopmiddag basisscholen vanaf 13.30 uur
Vrijdag  20 januari inrichten school voor open dag, lessen stoppen om 15.00 uur
Zaterdag  21 januari open dag
Dinsdag  24 januari vanaf vandaag t/m vrijdag toetsweek leerjaar 4
  netwerktrainingen Roosendaal On Stage leerjaar 2 en 3
  19.00 uur Mammoetvoorlichting op GC voor leerjaar 3 en 4
Vrijdag  27 januari volleybaltoernooi voor leerlingen
Woensdag  1 februari  ontwikkelmiddag. Lessen vervallen om 12.55 uur (6e uur wordt 5e uur)
Maandag  6 februari  uitnodiging ouderrapportavond gaat mee met leerlingen leerjaar 4
Donderdag  9 februari  laatste mogelijkheid cijfers inleveren periode 2 van leerjaar 4
Maandag  13 februari  inleveren strookje ouderrapportavond leerjaar 4
Woensdag  16 februari  bevestiging ouderavond mee, Beroepenfeest van Roosendaal On  
  Stage voor leerjaar 2 en 3, dansfestijn voor leerlingen
Donderdag  16 februari  vakdocenten bespreken herkansingsmogelijkheid leerjaar 4, 
  aanvraagformulier en herkansingsaanvraag mee
Vrijdag  17 februari  vakdocenten bespreken herkansingsmogelijkheid leerjaar 4, 
  aanvraagformulier en herkansingsaanvraag mee
Maandag  20 februari  ouderrapportavond leerjaar 4
Woensdag  22 februari  ouderrapportavond leerjaar 4, DVContact 4 komt uit
Vrijdag  24 februari  voor 10.00 uur inleveren herkansingsaanvraag met toetsnummer
Zaterdag  25 februari  carnavalsvakantie t/m zondag 5 maart, skireis 


