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DVCONTACT

Voorwoord
En ja hoor, het schooljaar is begonnen! Eindelijk 
mogen alle leerlingen weer naar school; de col-
lega’s en ik hebben er echt enorm veel zin in. We 
hebben gemerkt dat zelfs de leerlingen het heel 
prettig vinden om weer gewoon naar school te 
komen. Ontmoeten van je klasgenoten, toch ook 
wat leren van een docent; de leerlingen hebben dit 
gemist. 

Laten we met z’n allen hopen dat we een normaal 
schooljaar mogen draaien, dat we het virus onder 
controle houden. We willen allemaal niks liever. 
Helaas zijn we wel nog verplicht om in het gebouw 

mondkapjes te dragen en vragen we van de leer-
lingen om 1.5 meter afstand te houden van de 
volwassenen. Hopelijk wordt ook deze maatregel 
binnenkort afgeschaft. 

Wat betreft de oudercontacten aan het begin 
van het schooljaar; dit moeten we ook nog anders 
organiseren. Er vinden bij de leerlingen van PrO 
geen huisbezoeken plaats. Omdat we kennisma-
king wel heel belangrijk vinden, maken de mento-
ren een afspraak met u en uw kind op school. Ook 
de informatie avonden op het vmbo vinden digitaal 
plaats. U krijgt hierover nog informatie. 

Voor de rest lijkt alles weer gewoon. We hebben 
mooie introductieactiviteiten gehad met onze 
brugklassers op de school. Zij hebben elkaar in de 
klas en het gebouw inmiddels goed leren kennen. 
De lessen zijn inmiddels allemaal weer opgestart. 
Dit geldt ook voor de stages, activiteiten op het 
mbo, lessen op de leerpleinen. De school is weer 
vol in bedrijf. 

Tot aan de herfstvakantie zullen wij achter de 
schermen goed onderzoeken wat de leerlin-
gen nodig hebben aan extra ondersteuning 
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aankomende twee schooljaren. Doordat we 
twee bijzondere schooljaren hebben gehad door 
Corona, kan het natuurlijk zo zijn dat er achter-
standen zijn. Het kan zijn dat leerlingen meer 
ondersteuning nodig hebben op bepaalde vakken 
(zoals Nederlands of wiskunde), of dat leerlingen 
meer begeleiding nodig hebben omdat ze het 
lastig vinden om de draad weer op te pakken. Het 
kan ook zijn dat leerlingen extra hulp nodig hebben 
bij planning van hun werk. Gedurende dit school-
jaar zorgen wij ervoor dat u geïnformeerd wordt 
over de extra dingen die we voor onze leerlingen 
kunnen organiseren. De overheid stelt hier ook 
extra gelden voor beschikbaar; we kunnen dus 
echt het verschil maken voor uw kind. •

Op naar een mooi, rustig en normaal schooljaar! 

Mevrouw Nieuwkerk  
Collegedirecteur 

Start van het schooljaar
In de eerste week op school hebben we veel 
vakantieverhalen gehoord van collega’s en leer-
lingen. We vinden het heel fijn om te horen dat 
mensen die jaar weer leuke dingen hebben gedaan 
in de vakantie. 

We zijn ontzettend blij dat we dit jaar kunnen star-
ten met een gewoon lesrooster. We hoeven geen 
thuisonderwijs meer te geven en kunnen allemaal 
weer hele dagen naar school. Door het Coronavirus 

moeten we wel nog een mondkapje dragen. Wat 
zijn we allemaal super trots op de manier waarop 
iedereen zich aan deze afspraak houdt.

Dit schooljaar wordt een spannend jaar voor 
iedereen. Voor leerlingen en collega’s is een nieuw 
schooljaar altijd spannend. Dit jaar is het voor col-
lega’s extra spannend, omdat we vorig schooljaar 
heel veel nieuwe lessen hebben gemaakt en die dit 
jaar voor het eerst gaan geven. 

In deze eerste DVContact kunt u verder lezen 
welke veranderingen er zijn binnen het personeel, 
leest u informatie over het huisbezoek en andere 
belangrijke dingen. Natuurlijk gaan we er met ons 
team, samen met u en uw kind, een mooi en fijn 
jaar van maken. •

Meneer Hoezen en mevrouw Bakker
Domeinleiders

Huisbezoeken PrO
Ieder jaar gaan de mentoren van alle leerjaren bij 
hun leerlingen op huisbezoek. Wij vinden het con-
tact met ouders en leerling heel belangrijk. Door 
de Coronamaatregelen gaan de huisbezoeken 
dit schooljaar helaas niet door. Wel zal u voor een 
kennismaking met de mentor uitgenodigd worden 
op school. Uw zoon of dochter is hier uiteraard ook 
bij aanwezig. •

Personeel
Vanaf de zomervakantie is er een aantal nieuwe 
collega’s bij ons komen werken. Graag stellen we 
deze collega’s aan u voor. 

Mevrouw Kommers
Vanaf het schooljaar 2021-2022 mag ik starten 
als leerkracht op het Da Vinci College. Mijn naam 
is helen Kommers. Ik werk al ruim 15 jaar in het 
onderwijs. Wel is dit mijn eerste jaar als leerkracht 
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op het voortgezet onderwijs. Ik heb hiervoor 
gewerkt op het basisonderwijs. Ik heb daar in alle 
groepen les mogen geven. Nu was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging en deze heb ik hier gevonden.

Ik ben geboren in Bergen op Zoom, 42 jaar geleden, 
maar woon nu al weer ruim 16 jaar in Roosendaal. 
Ik heb 1 dochter, zij is 15 jaar oud. Buiten dat ik erg 
graag met mijn werk bezig ben vind ik koken en 
bakken, maar ook uit eten gaan erg leuk. Lange 
vakanties zijn niet mijn ding, maar stedentrips en 
korte vakantie zie ik echt wel als een hobby.

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. 
Om met hen naar een doel toe te werken en dit te 
realiseren. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is 
dat de sfeer in een groep goed is, dat iedereen zich 
veilig voelt om zichzelf te zijn. De meeste van mijn 
specialisaties zijn daar dan ook aan gerelateerd. Ik 
hoop dus ook dat ik dit ook toe mag passen op het 
Da Vinci college.

Mevrouw Berends
Ik ben Karlijn Berends. Ik ben in de zomervakantie 
met mijn gezin verhuisd naar Brabant. Na 8 jaar 
gewerkt te hebben op het praktijkonderwijs in 
Zoetermeer ligt mijn hart in dat onderwijs. Ik ben 
dan ook heel blij dat ik mag komen werken op het 
Da Vinci College. Ik verwacht een mooi schooljaar 
met veel leermomenten, voor zowel mijzelf als de 
leerlingen.

Meneer Luijten
Meneer Luijten is vanaf het begin van het schooljaar 
al op de donderdagen gestart met het geven van 
gymlessen. Hij geeft les op het praktijkonderwijs en 
op het vmbo. Vanaf 1 oktober komt meneer Luijten 
4 dagen per week bij ons op school werken. 

Mevrouw van der Kuip
Mevrouw van der Kuip is dit schooljaar bij ons 
gestart als mentor van klas 1a. Zij heeft al veel 
ervaring in het praktijkonderwijs. Deze zomerva-
kantie is zij verhuisd naar Brabant en was dus op 
zoek naar een nieuwe school. Gelukkig heeft zij 
onze school gevonden en komt zij 4 dagen per 
week bij ons werken. 

Mike Zagers
Mijn naam is Mike 
Zagers, ik ben 20 jaar 
oud en ik ben 4e jaars 
Cios student. Ik kom 
heel het komende 
schooljaar stage 
lopen op het Da Vinci 
College, dit ga ik doen 
bij de gymlessen van 
uw zoon of dochter op 

de dagen maandag dinsdag en donderdag. Ik zal 
ook delen van de gymlessen of hele gymlessen 
gaan geven. Ik kijk hier erg naar uit en heb er super 
veel zin in!

 
Mike Hamelink
Mijn naam is Mike 
Hamelink en ik ben 
stagiair LO op het Da 
Vinci College. Uw kind 
kan mij tegenkomen op 
de maandag, dinsdag 
en de vrijdag. 

Ik ben 21 jaar oud. En ik 
zit in het 4e leerjaar van 

het CIOS Zuidwest-Nederland. Mijn hobby’s zijn 
voetbal en hardlopen. Ik ben een sociaal, sportief 
en enthousiaste jongen en ik hoop dat de leerlin-
gen mij zo ook gaan ervaren als docent/stagiair. 

Helaas zijn er ook collega’s afwezig in verband met 
ziekte. Meneer Smit en mevrouw Van Caam geven 
op dit moment helemaal geen lessen. Ook geeft 
mevrouw Wiersma nog niet alle lessen. We probe-
ren dit zo goed mogelijk op te vangen. We hopen 
dat we snel nieuwe collega’s aan kunnen nemen, 
zodat we alle lessen kunnen blijven geven. •

Clean-up day 17-09
Op 17 september a.s. is het nationale Clean-up 
day. Onze eerstejaars leerlingen van PrO en vmbo 
zullen daaraan meedoen. Zij zullen tijdens de les de 
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omgeving van de school schoonmaken. Hiermee 
laten we zien dat we aan het milieu denken én laten 
we aan de buurt zien dat we samen verantwoorde-
lijk zijn voor een schone omgeving. •

Sport/kennismakingsdagen
Op woensdag 29 september gaan wij met alle klas-
sen 1 een sportief programma volgen. Alle leerlin-
gen uit klas 1 worden deze ochtend om 08.30 uur 
met fiets op school verwacht. Wij vertrekken dan 
met fiets richting het Visdonk, waar wij een aantal 
rondes gaan hardlopen en fietsen met elkaar. 
Nadat deze inspanning gedaan is, gaan we ook nog 
naar recreatiecentrum De Stok. Daar zullen we een 
aantal uren gaan zwemmen. Deze sportieve dag is 
om 14:00 uur afgelopen. Rond die tijd zullen wij 
weer terug zijn op school.

Op donderdag 30 september gaan wij met klas 2 
naar het Klimbos in Bergen op Zoom. Alle leerlin-
gen uit klas 2 worden deze ochtend pas om 11:00 
uur op school verwacht. Wij vertrekken dan om 
11:15 uur met de bus naar Bergen op Zoom. Daar 
zullen wij uitleg krijgen van ervaren instructeurs 
om vervolgens onze eigen kunsten te vertonen op 
de diverse routes die daar uitstaan. Om 15:30 uur 
worden wij weer teruggebracht naar school. De 
verwachting is dus dat elke leerling uit klas 2 weer 
om 16:00 uur terug in Roosendaal is.

Als laatst zullen wij met alle klassen 3 op vrijdag 1 
oktober naar de Handbal gaan. Alle leerlingen uit 

deze klassen worden om 08.30 uur met de fiets 
op school verwacht. Wij zullen dan per fiets ver-
trekken naar de Handbalvereniging in Heerle. Daar 
zullen wij van mevrouw Bakker en enkele andere 
ervaren trainers een korte training krijgen. Daarna 
zal er een toernooi gespeeld worden, om te kijken 
welke klas zich dit jaar tot handbalkampioen mag 
kronen. Leerlingen uit klas 3 worden na het toer-
nooi rond 12.30 uur terug op school verwacht. •

Samenwerking met 
jongerenwerk
Afgelopen week is er een goed gesprek gevoerd 
met het Jongerenwerk in Roosendaal. Vanuit de 
organisatie WijZijn Traverse zullen er de komende 
periode diverse jongerenwerkers in school zijn. Zo 
zullen zij tijdens diverse pauzes langskomen om te 
praten met onze jongeren over dagelijkse zaken, 
maar ook zeker over de afgelopen periode rondom 
Corona. Daarnaast volgt er in November ook 
een voorlichting aan de bovenbouw klassen over 
het thema bijbaantjes en de periode rond je 18e 
verjaardag. Als laatst zullen de jongerenwerkers 
ook nog een workshop geven binnen het vak Vrije 
Tijd. In deze workshops van 4 momenten kunnen 
leerlingen met hen aan de slag rondom het thema 
vrijetijdsbesteding. •

Kraanwaterdag
Binnenkort is het weer Kraanwaterdag. Rondom 
dit thema zullen wij ook actief zijn. Vanuit de 
stuurgroep Healthy DVC zal er informatie ver-
strekt worden om leerlingen bewust te maken 
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van het gezonde effect rondom het drinken van 
kraanwater. In de klassen 1 en 2 zal dit bijvoorbeeld 
vorm krijgen door een mentor-les over suikers in 
frisdrank en sap, of door het maken van water met 
een natuurlijk smaakje in leerjaar 2. Het zou dus 
kunnen dat uw kind thuis iets zal vertellen over het 
drinken van kraanwater. •

Schoolgids / jaaragenda
U vindt in DVContact altijd een overzicht met de 
belangrijke data. De schoolgids kunt u via de web-
site www.davincicollege.nl bekijken. U kunt ook 
een geprint exemplaar van de schoolgids opvragen 
bij de receptie. •

Vakanties en studiedagen
In de zomerpost heeft u een overzicht gezien 
van de vakanties en studiedagen. De data van de 
studiedagen klopten niet. Hieronder opnieuw het 
overzicht van de vakanties en studiedagen. •

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021

Studiedag 25 november 2021

Kerstvakantie 27 dec 2021 t/m 7 jan 2022

Studiedag 31 januari 2022

Carnavalsvakantie 28 feb t/m 4 maart 2022

Studiedag 30 maart 2022

2e paasdag 18 april 2022

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022

2e pinksterdag 6 juni 2022

Studiedag 7 juni 2022

Chromebooks
Bijna alle leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en bovenbouw 
werken op school in de klas met een Chromebook. 
Het is dan ook belangrijk dat alle leerlingen hun 
Chromebook bij zich hebben en ervoor zorgen dat 
de batterij vol is.

Heel veel nieuwe leerlingen hebben al een 
Chromebook besteld en hun Chromebook vorige 
week gekregen. Wij zien dat er nog een paar leer-
lingen zijn die geen Chromebook hebben besteld. 
Hierdoor kunnen zij met bepaalde onderdelen 
van de les niet meedoen. We willen u vragen het 
Chromebook zo snel mogelijk te bestellen.

Wanneer u vragen heeft of wanneer wij u kunnen 
helpen met het bestellen van het Chromebook, 
kunt u contact opnemen met de mentor. Bestellen 
kan via www.davincicollege.nl onder het kopje 
‘Chromebooks’. •

Rots en Water
Ook dit jaar bieden wij aan al onze leerlingen uit 
klas 1 een weerbaarheidstraining aan. Deze Rots en 
Water training wordt gegeven door de heer Smit. 
Hij zal deze lessen samen geven met de jeugdpro-
fessionals (Jan Goedhart en Bernadette van den 
Driest). 

www.davincicollege.nl
www.davincicollege.nl
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Tijdens deze training werken we 20 weken lang 
aan het zelfvertrouwen van de leerling, de manier 
van reageren op elkaar, onze lichaamshouding en 
we geven we ook tips om elkaar te helpen in lastige 
situaties. We verwachten dat deze training bij-
draagt aan de warme en veilige sfeer op school. •

Fotograaf
De fotograaf heeft op dinsdag 7 september hard 
gewerkt om van iedereen een pasfoto te maken. 
Ook is er van elke groep een klassenfoto gemaakt. 
Binnenkort verwachten wij het resultaat op school. 
Verdere informatie over het eventueel aanschaffen 
van deze foto’s volgt dan. •

Kluisjes
Het gebruik van een kluisje is verplicht. Hierin 
bewaren leerlingen hun spullen, jas en telefoon. 
Wanneer uw kind dit jaar bij ons begint op school, 

krijgt hij/zij van ons een kluistag. Deze is gratis. 
Wanneer leerlingen deze kwijtraken of ernstig 
beschadigen, kopen zij voor €2,50 een nieuwe 
kluistag. Als leerlingen zuinig zijn op hun kluistag, 
kunnen ze hun tag ieder schooljaar gebruiken en 
hoeven ze dus nooit een nieuwe te kopen. •

Mobiele apparaten
Op onze school is het niet toegestaan om je 
mobiele telefoon of vergelijkbare apparaten op zak 
te hebben tijdens lessen. Dit betekent dat alle leer-
lingen de telefoon tijdens lesmomenten in de kluis 
leggen. Voor schooltijd, in de pauzes en na school-
tijd mogen de leerlingen hun telefoon gebruiken in 
de aula en buiten school.

Als een leerling de telefoon wel bij zich heeft 
tijdens de les, levert hij/zij de telefoon in bij de 
docent en krijgt de leerling zijn/haar telefoon aan 
het einde van de lesdag weer terug. Zo hopen wij 
dat docenten en leerlingen zo min mogelijk last 
hebben van mobiele telefoons tijdens de lessen. 
Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor deze 
regel en dat u ons helpt om ervoor te zorgen dat er 
rust en de veiligheid is binnen de lessen. In nood-
gevallen kunt u ons en uw kind tijdens de lesuren 
bereiken via de receptie ( 0165-792100). •

Magister
Magister is het schooladministratiesysteem dat wij 
gebruiken. In Magister kunt u de aanwezigheid van 
uw zoon/dochter zien, ook ziet u hier het lesrooster 
en ontvangt u berichten via Magister. 

We proberen leerlingen en ouders zo goed en vol-
ledig mogelijk te informeren. Daarbij zijn we afhan-
kelijk van Magister. 

Leerlingen blijven zelf verantwoordelijk om hun 
huiswerk bij te houden. In leerjaar 1 en 2 worden 
ook de rapportgesprekken via Magister gepland.
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Het is belangrijk dat u kunt inloggen. Als u hulp 
nodig heeft bij het inloggen, neem dan contact 
op met de school. Wij hopen hiermee dat we de 
samenwerking met u verder kunnen versterken.
De ouders die vorig jaar al een kind bij ons op 
school hadden, kunnen hun gegevens blijven 
gebruiken. •

Reizen
Wat ook belangrijk is om succesvol de school te 
kunnen verlaten, is het zelfstandig leren reizen. 
Immers, wanneer een leerling werk wil hebben zal 
hij/zij ook in staat moeten zijn om naar het werk te 
gaan. Ook u speelt daarin een belangrijke rol. Dus 
help uw kind op weg. •

Arbeidstraining
Arbeidstraining hoort bij de lessen van het 
praktijkonderwijs van het “Da Vinci College” in 
Roosendaal. Leerlingen gaan hiervoor één lesdag 
per week naar ons leerbedrijf. Tijdens deze dag 
leren de leerlingen wat er nodig is om stage te 
kunnen lopen. Ze werken dus aan hun arbeids-
vaardigheden. Het leerbedrijf is niet op school. De 
locatie van het leerbedrijf is op Bovendonk 115. 

Dagindeling
Arbeidstraining wordt gegeven op maandag, 
woensdag, donderdag of vrijdag. De werkdag 
start om 08.30 uur en eindigt om 15.50 uur. De 

leerlingen werken op verschillende afdelingen. 
Door een arbeidstrainer worden zij gecoacht 
in de ontwikkeling van hun arbeidsvaardighe-
den. De leerlingen worden gecoacht op de vol-
gende zes punten op verschillende niveaus van 
zelfstandigheid: 
• inzet en motivatie,
• flexibiliteit,
• resultaatgerichtheid,
• samenwerken,
• respect,
• regels nakomen.

Elke leerling volgt minimaal 3 periodes van 6 
weken. Iedere periode moet succesvol afgerond 
worden. We proberen de leerling één periode 
arbeidstraining te geven bij een extern bedrijf om 
de overstap naar een stage kleiner te maken. •

Regels en afspraken
Als een leerling ziek is moet hij/zij vóór 08.30 uur 
afgemeld worden via de receptie van de school. 
Als een leerling zonder afmelding niet aanwezig is, 
wordt dit geregistreerd als ongeoorloofd afwezig. 
De leerling is verantwoordelijk voor het bij zich 
hebben van zijn/haar kluissleutel. In de kluis ligt de 
werkkleding van de leerling. Zonder werkkleding 
kan de leerling geen arbeidstraining volgen. De 
leerling zal dan de hele werkdag op school theorie 
krijgen. 

Leerlingen kunnen tijdens de pauze een brood-
maaltijd van school krijgen. De leerling mag ook 
zelf voor zijn/haar broodmaaltijd zorgen. Het mee-
brengen van energiedrank, snoep, chips en koek is 
niet toegestaan.

Het gebruik van Chromebook, laptop of tablet 
mag alleen als dit nodig is voor arbeidstraining 
of school. Het gebruik van Social media is niet 
toegestaan. 

Mobiele telefoons zijn in de eerste periode van 
arbeidstraining niet toegestaan op de werkvloer. 
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Als een leerling zelfstandig is en verantwoorde-
lijk gedrag laat zien, kan de arbeidstrainer tijdens 
coaching besluiten dat de leerling zijn telefoon wel 
bij zich kan houden. De telefoon mag dan gebruikt 
worden voor arbeidstraining of school. 

Voorwaarden voor het starten van een stage
•  De leerling moet minstens 18 x succesvol aan-

wezig geweest zijn bij arbeidstraining.
•  De leerling heeft een akkoordverklaring en 

kopie van ID-kaart of paspoort ingeleverd bij de 
arbeidstrainer.

•  De leerling heeft een trainingsstage van 10 uur 
gelopen en heeft de contracten hiervan ingele-
verd bij de arbeidstrainer.

•  De leerling heeft minstens 6 x arbeidstraining 
gevolgd op een van onze externe locaties.

•  De leerling heeft officiële goedkeuring van de 
arbeidstrainer om stage te gaan lopen.

Ik mag op stage, en nu?
Als een leerling op stage mag, bespreekt de 
arbeidstrainer dit met het stagekantoor. In het 
stageteam van het Da Vinci College zitten negen 
stagedocenten. Deze stagedocenten begeleiden 
leerlingen op hun stage buiten de school. Het 
stageteam beslist welke stagedocent de leerling op 
stage gaat begeleiden. 

De arbeidstrainer vertelt aan de stagedocent hoe 
het bij arbeidstraining is gegaan: Waar is de leerling 
goed? Waar hij/zij nog aan moet werken? 

De dag waarop de leerling arbeidstraining had 
wordt ook de dag waarop de leerling stage gaat 

lopen. Als de leerling bijvoorbeeld op maandag 
arbeidstraining heeft, dan zal maandag ook de 
stagedag worden. 

Als de stagedocent met de arbeidstrainer heeft 
gepraat, maakt de stagedocent een afspraak met 
de leerling. De stagedocent gaat met de leerling in 
gesprek over de stagewensen en -mogelijkheden. 
Daarna wordt er een afspraak met het stagebe-
drijf gemaakt en gaat de leerling samen met zijn/
haar stagedocent op kennismakingsgesprek bij het 
stagebedrijf. Tijdens dit gesprek worden afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de werktijden, startda-
tum enz. De stagedocent zal vanaf nu het stage-
proces en de ontwikkeling van de leerling verder 
begeleiden.

Als het, om wat voor reden dan ook, niet lukt 
op stage, dan gaat de leerling weer terug naar 
arbeidstraining. •

Verzuim melden
Verzuimbeleid
We vinden op het Da Vinci College belangrijk om 
extra aandacht en zorg te geven aan leerlingen die 
vaak of lang afwezig zijn vanwege lichamelijke of 
psychische klachten. Ook deze leerlingen moeten 
zich natuurlijk zo goed mogelijk ontwikkelen.

Daarom hebben we duidelijke afspraken over ziek-
teverzuim. We werken samen met de arts van JGZ 
en de GGD-West-Brabant.
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De werkwijze
Als uw zoon of dochter een afspraak moet maken 
bij een huisarts, tandarts enz., probeer die dan 
buiten lestijd te maken. Als het niet anders kan en 
de afspraak toch onder schooltijd gepland wordt, 
kunt u verlof aanvragen op school. Hiervoor kunt u 
vanaf dit schooljaar een groen briefje invullen. Op 
dit briefje kunt u aangeven waarvoor en wanneer 
de afspraak is. Ook geeft u hierop aan hoe laat de 
leerling weg moet, maar ook hoe laat hij/zij weer 
terug op school is. Als er een handtekening van 
een ouder onderstaat, kan het briefje bij de PB’er 
of domeinleider ingeleverd worden.

Als een leerling vaak of lang ziek is, gaan we in 
gesprek met ouders en leerling. In dit gesprek gaan 
we kijken of we kunnen helpen om de leerling zo 
snel en goed mogelijk weer terug naar school te 
krijgen. Als het nodig is vragen we dan advies van 
de schoolarts van de Jeugdgezondheidszorg GGD 
West-Brabant. Het kan zijn dat er daarna een 
uitnodiging komt voor een gesprek met de arts 
Jeugdgezondheidszorg.

Wat doet de arts Jeugdgezondheidszorg?
De arts bespreekt de gezondheidsklachten en 
redenen van het ziekteverzuim. Hij/zij onderzoekt 
de leerling als dat nodig is en zoekt samen met 
ouders en leerling naar de juiste zorg.

De arts heeft als het nodig is contact met behan-
delaars. De arts geeft handvatten aan ouders, 
leerling en school over hoe vaak de leerling naar 
school kan en of er iets aangepast moet worden 

aan bijvoorbeeld het rooster of sommige lessen.
Het gesprek is vertrouwelijk. Dat betekent dat de 
arts alleen aan het Da Vinci College vertelt wat er 
besproken is, als ouders en/of de leerling dat goed 
vinden.
 
Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?
Als ouders en/of de leerling niet komt als ze uit-
genodigd worden door de jeugdarts, wordt dit 
gemeld bij leerplicht. De leerplichtambtenaar gaat 
dan met ouders en/of leerling in gesprek. De leer-
plichtambtenaar moet in de gaten houden of leer-
lingen naar school gaan en niet te veel verzuimen.

Verlof
De leerplichtambtenaar controleert steeds vaker 
of leerlingen na een schoolvakantie ook op school 
aanwezig zijn. Eerder op vakantie gaan of later 
terug komen, is verboden.

Wilt u bij het vastleggen van een vakantie of lang 
weekend hiermee rekening houden? Dan komt 
u niet in de problemen en geniet u meer van uw 
welverdiende verlof.
 
Ook als er om een andere reden verlof aange-
vraagd moet worden, houden we ons aan de wet 
en de richtlijnen van de Leerplicht. Deze zijn te 
vinden in onze schoolgids en website onder “zorg 
en begeleiding\verzuim”. De formulieren voor het 
aanvragen van verlof zijn te vinden onder “ouders\
formulieren\verlofaanvragen”.
 
In ieder geval geen verlof voor
• Familiebezoek
• Goedkope tickets in laagseizoen
•  Omdat er geen tickets meer zijn voor in de 

vakantieperiode
• Vakantiespreiding
• Verlof van andere kinderen
• Verkeersdrukte
• Samen reizen
• Kroonjaren
• Klimatologische omstandigheden
• Wereldreizen of sabbaticals
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Jaaragenda t/m herfstvakantie
 Datum Dag Begintijd Eindtijd Onderwerp
13-09-2021 maandag   DVC Lesweek 2
16-09-2021 donderdag    DVContact
17-09-2021 vrijdag    DVC landelijke World Cleanup Day Roosendaal 
20-09-2021 maandag     DVC Lesweek 3
22-09-2021 woensdag    DVC Nationale kraanwaterdag lj1
24-09-2021 vrijdag    DVC Burendag
27-09-2021 maandag     DVC Lesweek 4
27-09-2021 maandag    DVC Deze week ‘Week tegen het pesten’
29-09-2021 woensdag 08.30 14.10 PrO Sportdag leerjaar 1 (triathlon)
30-09-2021 donderdag 08.30 12.30 PrO Sportdag leerjaar 2 (Outdoor)
01-10-2021 vrijdag 08.30 12.30  PrO Sportdag leerjaar 3 (Handbal)
04-10-2021 maandag     DVC Lesweek 5
08-10-2021 vrijdag     DVC Tennistoernooi klas 3 en 4
11-10-2021 maandag     DVC Lesweek 6
15-10-2021 vrijdag     DVC Voetbaltoernooi klas 3 en 4
18-10-2021 maandag     DVC Lesweek 7
22-10-2021 vrijdag     DVC Introductiefeest (brugklas)
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021


