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Schoolactiviteiten

Op het praktijkonderwijs krijg je natuurlijk 
les. Daarnaast bieden we verschillende 
activiteiten aan.  Zoals schoolfeesten, 
schoolreisjes, sportdagen en sport- 
toernooien. 

Stagelopen is ook een heel belangrijk 
onderdeel; dat doe je eerst op school. 
Daarna ga je buiten de school stage lopen. 
Op de stages leer je veel; lekker bezig zijn 
en leren!

Ieder schooljaar zijn er leuke excursies. 
Van een gastspreker in de les tot een  
survivalkamp in de Belgische Ardennen. 
Het kan op het praktijkonderwijs!

“Op school heb ik, naast de  
gewone lessen, vooral heel  
veel geleerd van mijn stages  
en de leuke activiteiten!”

Online open avond
Vrijdag 28 januari 2022
Van 19:00 tot 21:00 uur

Online open dag
Zaterdag 29 januari 2022
10:00 tot 13:00 uur 

Workshops
15 december 2021
19 januari 2022
23 februari 2022

Aanmelddagen
8 & 9 maart 2022

Bezoekadres Bovendonk 1, 4707 ZH Roosendaal
T 0165 79 21 00, info@davincicollege.nl, www.davincicollege.nl



Kleinschaligheid 

Ons gebouw lijkt van buiten groot. Maar in 
dit gebouw heb je je eigen studiehuis. Dat 
betekent dat we elkaar allemaal kennen; 
alle docenten weten wie je bent en jij kent 
alle docenten. Heel erg fijn! 

Elke dag heeft hetzelfde ritme. Dan weet 
jij waar je aan toe bent. En wij kunnen je 
goed helpen. We houden ook heel goed 
rekening met wat jij leuk vindt of juist niet. 
We praten met jou ook over waarom je 
iets heel leuk vindt (of niet). En wil je  
harder werken of moeilijkere opdrachten, 
dan kan dat. Loop je even vast of lukt het 
even niet, dan helpen wij je natuurlijk ook. 

Een leerling op het praktijkonderwijs  
is tussen de 12 en 18 jaar. En leerlingen 
hebben een IQ tussen de 55 en 80.  
Zij verlaten de basisschool met een  
grote leerachterstand. 

“Mijn stage was zo leuk,  
nu is het mijn baan!”

Onze begeleiding 

Je komt bij ons in een klas van maximaal 
14 leerlingen. Iedere klas heeft een mentor. 
Je mentor heeft veel contact met je  
ouders/verzorgers. De mentor maakt  
samen met je ouders/verzorgers en jou 
een Ontwikkelperspectiefplan en een  
Individueel Ontwikkelplan. Als je bij ons  
op school zit, werk je aan je portfolio.  
We helpen je ook om keuzes te maken 
voor een richting. De mentor gaat hierover 
met jou in gesprek. 

“Als je het even niet weet,  
helpen de docenten je weer  
op weg!”

Ons onderwijs 

Natuurlijk moet je als brugklasser nog heel 
veel leren. Toch weten wij zeker dat jij ook 
heel veel zelf kan! En daar gaan we samen 
met jou naar op zoek. Bij ons op school 
leer je jezelf kennen en leer je waar je 
goed in bent. Soms leer je op een andere 
manier, dat is niet erg. Want ook jij hebt 
heel veel kwaliteiten. Als jij zelf weet wat 
je kwaliteiten zijn, kom je heel ver. Bij ons 
leer je:
• Hoe het is om te werken bij een bedrijf.
• Hoe het is om zelfstandig dingen voor 

jezelf te kunnen organiseren.
• Hoe het is om zelfstandig te leven  

en wonen.
• Hoe je je vrije tijd op een goede manier 

kunt invullen.  

We hebben op school geen tussenuren. 
We laten ook zo min mogelijk lessen  
uitvallen. Als er pauze is, zijn er altijd  
docenten aanwezig.  In je studiehuis is  
een pedagogisch begeleider die je helpt 
wanneer je even niet weet wat je het  
beste kunt doen. We gaan ook meteen 
met je aan de slag als het minder goed 
met je gaat. 

“Op school voel ik mij veilig,  
  ik ken alle leerlingen en docenten  
en zij kennen mij!“


