Schoolactiviteiten
School is natuurlijk niet alleen het volgen
van lessen. Je leert ook heel veel van
andere dingen. Daarom hebben we heel
veel andere activiteiten die we samen met
jou doen. We nodigen mensen uit voor een
gastles over een thema, we werken met de
klas aan projecten zoals bijvoorbeeld ‘
gezonde school’. We kijken welke onderdelen we buiten de school kunnen doen.
We hebben ook activiteiten buiten de
lessen; excursies, sportdagen, sporttoernooien, schoolreisjes en schoolkampen.
En natuurlijk hebben we schoolfeesten.
Samen met je klasgenoten feest vieren!
In de bovenbouw ga je (snuffel)stages
lopen en bezoek je de grote vmbo
On-Stage-dag.

“Ons kamp in de Ardennen
is één van mijn leukste
herinneringen aan het
Da Vinci College!”

DA VINCI COLLEGE
VMBO
Je paspoort naar vakmanschap!
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

“Alle docenten binnen mijn studiehuis
kennen mij, ik heb
het gevoel dat ik gezien word.”

Groot maar toch klein

Veelzijdig vakkundig vmbo

Het Da Vinci College heeft een heel mooi
gebouw waar we heel trots op zijn!
Theorielokalen, ruime praktijklokalen,
mooie aula, kleine studiehuizen, mooie
kluisjes, mooi schoolplein; alles ruim en
licht. In ons gebouw kun je op allerlei
manieren leren.

Op het Da Vinci College werken wij in
vakcolleges. Hierin heb je drie keuzes;
Techniek, Zorg & Welzijn en Horeca &
Ondernemen. Bij ons op school krijg je
boeken en een eigen Chromebook.
Daarnaast krijg je binnen ieder vakcollege heel veel praktijkuren. Je leert
bij ons door te doen! Het grote voordeel
van onze vakcolleges is de ervaring die
je opdoet in de praktijk. In de lessen,
de stages in de bovenbouw en onze
samenwerking met MBO-scholen.
Dit geeft je een voorsprong!

Je hebt een eigen studiehuis waar je de
dag begint en eindigt. Voor de brugklassers is dat het studiehuis brugklas. Door
dit studiehuis voelt het gebouw niet groot.
Iedereen kent elkaar, docenten kennen
jou, jij kent de docenten, we zien elkaar
iedere dag. Ons gebouw zorgt voor een
fijne omgeving om te leren. Wij zijn samen
met jou voorbereid op de toekomst.

Als je start op het Da Vinci College en
je ontdekt dat misschien een ander vakcollege beter bij je past, gaan we daar
altijd met je over in gesprek. Met een
vmbo diploma van het Da Vinci College
heb je natuurlijk ook een “gewoon” vmbo
basis- of kaderberoepsgericht diploma
en kun je naar iedere MBO opleiding
doorstromen die bij je past.

“Ik heb gekozen voor het vakcollege techniek, maar als ik
mijn diploma haal kan ik bij
iedere MBO opleiding starten!”
Onze begeleiding
Jij kunt als leerling heel veel zelf; wij leren
je hoe je dingen zelf op kunt pakken.
Wij werken samen met jou aan je zelfstandigheid. Soms heb je extra begeleiding
nodig. Dat is helemaal niet gek. Daar zorgen wij dan voor. Je hebt natuurlijk heel
veel contact met je mentor. De docenten
kennen je allemaal omdat je in je eigen
studiehuis bent. In de studiehuizen is ook
een pedagogisch begeleider. We hebben
regelmatig contact met je ouders, ook
als het goed gaat. We zorgen dat je rooster
goed in elkaar zit met heel weinig tussen-

uren. Als je op school huiswerk wil maken,
mag je naar de naschoolse service komen.
Daar kun je werk maken of bijvoorbeeld
toetsen inhalen. Als je dyslexie of dyscalculie hebt, zijn er extra faciliteiten die je
mag gebruiken. Als er nog meer begeleiding nodig is, hebben we veel deskundigen
op school die dat kunnen bieden.

“Het is helemaal niet erg als het
je even niet lukt, ik ben heel fijn
geholpen door mijn mentor.”

