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Voorwoord
En ja hoor, het schooljaar is begonnen! Eindelijk
mogen alle leerlingen weer naar school; de collega’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 leerlingen 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 kennismaking wel
heel belangrijk vinden, maken de mentoren 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 leerlingen
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nodig hebben aan extra ondersteuning aankomende twee schooljaren. Doordat we twee bijzondere
schooljaren hebben gehad door Corona, kan het
natuurlijk zo zijn dat er achterstanden 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 schooljaar 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

Vanuit de sector Horeca & Ondernemen
Een nieuw schooljaar;
een frisse start?
De wekker gaat, het is 06:15 uur. Wat een vroegte
na 5 weken vakantie. Heb ik al mijn spullen? Koffie
zetten en snel de auto in, op naar Roosendaal. Het
is voor mij als domeinleider ook weer opstarten
na de vakantie. Natuurlijk is dit ook het geval voor
onze leerlingen. Voor onze nieuwe brugklasleerlingen is het niet meer even 5 minuten fietsen naar
de basisschool. Mogelijk een stuk(je) verder op de
fiets, met de bus of zelfs een treinreis. Dat is toch
wel even wennen. Voor onze leerlingen in de andere leerjaren (die al ingeburgerd zijn binnen DVC) is
het ook weer wennen, mogelijk nieuwe klasgenoten, ander vakken, afspraken en regels die vervaagd en of vergeten zijn . Opfrissen van zaken is
dan ook een aandachtsveld tijdens de frisse start
van het schooljaar.

decoratie alsmede haarverzorging zorgen voor
een aanvulling op de ruime keus. Kiezen is moeilijk,
ontdekken of er affiniteit is met het keuzevak is een
doel m.b.t de toekomst. Het vmbo is ontdekken,
wat wil ik, wat past bij mij en waar ben ik goed in
is een onderdeel van talentontwikkeling. Iedereen
heeft een talent!

Binnen de klassen 3 en 4 werken we met keuzevakken. Mogelijk vragen leerlingen zich af of ze
wel de juiste keuze gemaakt hebben. Kan ik dit
wel, past dit beroep wel bij mij, hoe zal het zijn?
Webshop, Fotografie, Patisserie, bijzondere keuken,
ondernemen, geüniformeerde dienstverlening en
ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten
zijn de keuzevakken binnen de sector. Leerlingen
kunnen ook buiten de sector kiezen, design en

Let even op, dit is belangrijk
Start schooljaar een nieuwe mentor, 60 minuten,
misschien wel 120 minuten“ nieuwe” informatie.
De mentor zegt “let even op dit is belangrijk” tegen
uw zoon of dochter! Bij de start schooljaar altijd
een hoop informatie voor de leerlingen maar ook
voor u als ouder. Belangrijk om te weten: mocht u
wat missen , is iets niet duidelijk trek aan de bel.
Mail de mentor van uw dochter of zoon zodat het

☺
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duidelijk wordt voor u. We trachten zo goed als
mogelijk u vanuit de afdeling alsmede school breed
van informatie te voorzien. Maar mogelijk heeft u
behoefte aan verduidelijking of heeft u een andere
vraag, nogmaals stel de vraag aan de mentor van
uw kind.
Voor de leerlingen klas 3 en 4 H&O starten ook de
stages komende tijd, spannend dat buitenschools
ontdekken en leren. Ik denk zeker te weten dat de
stagebegeleiders dan weer enthousiast terug van
stagebezoek komen als ze gezien hebben hoe de
leerlingen zich inzetten en competenties opdoen.
De informatie omtrent stage heeft u al gekregen of
bereikt u komende tijd.

We gaan er een mooi en leerzaam jaar van maken
samen met uw zoon of dochter en u. Natuurlijk
hopen we op geen beperkende maatregelen vanuit
de overheid m.b.t corona dit jaar. Ook daar moeten
we samen voor gaan!
Een fijn schooljaar toegewenst met mooie
ontdekkingen en leermomenten voor uw zoon of
dochter. •
De heer De Regt
Domeinleider H&O

Vanuit de sector Zorg en Welzijn
Fijn alle leerlingen weer te mogen ontmoeten al
is dat nog steeds op afstand van docenten en
alle andere volwassenen binnen de school. Zowel
leerlingen als de medewerkers dragen nog steeds
een mondkapje bij het zich verplaatsen binnen de
school.

Binnen ons team hebben wij afscheid genomen
van mevrouw Benders , meneer Jongeling neemt
deze maand afscheid en mag evenals mevrouw
Benders genieten van het welverdiende pensioen.
Gelukkig hebben wij ook nieuwe collega’s mogen
ontvangen: Mevrouw Jochems is getart voor het
praktijkvak Zorg en welzijn en meneer El-Ayoubi
gaat wiskunde geven binnen de sector.
Fijn dat leerlingen van klas 2 nu op de afdeling
Zorg en Welzijn hun plekje gaan vinden. Leerlingen
die nieuw zijn gestart moeten nog even wennen,
maar ik ga er vanuit dat ook zij hun plekje gaan
vinden.
De start is altijd even rommelig zo ook dit jaar, na 6
weken vakantie kost het de leerlingen wat moeite
om weer in de schoolse structuur te komen. Op tijd
zijn, je concentreren, huiswerk maken en de juiste
spullen bij je hebben e.d. daar moet je als leerling
weer bij nadenken.
Binnen de afdeling hebben wij onze vaste afspraken hierover, vanaf klas 2 ga je bijvoorbeeld thuis je
spullen halen indien je deze bent vergeten en haal

DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

pagina 3

Nieuwsbrief vmbo
nummer 1 15 september 2021

DVCONTACT

je de verloren tijd in. Zonder spullen is het namelijk
moeilijk goed les te kunnen volgen. Leerlingen weten voor ieder vak welke spullen ze bij zich moeten
hebben en zeker ook een goed gevulde etui is belangrijk om te kunnen werken. Ook de afspraak alle
mobieltjes in de kluisjes tijdens alle lessen blijft van
toepassing. De mentoren hebben deze week alle
afspraken met de leerlingen doorgenomen waardoor dit allemaal goed gaat komen.
Klas 3 is begonnen aan het schoolexamen, deze
week hebben zij hierover bij alle vakken uitleg gekregen, elk cijfer telt mee tot je eindexamen in klas
4. Dit houdt in voor alle vakken serieus aan de slag
en leren voor je toetsen, je kunt het je nu niet meer
veroorloven om te denken deze toets leer ik niet
dat komt de volgende keer weer wel en je zult dus
soms andere keuzes moeten maken in je planning
m.b.t. vrije tijd. Leerlingen die met bepaalde vakken
in de onderbouw moeite hadden zijn voor dat vak
in de VVV-lessen geplaatst waar zij extra ondersteuning krijgen. Dit is verplicht, indien je laat zien
het vak te beheersen en een voldoende hebt hoef
je na de 1 e rapportperiode het extra uur niet meer
te volgen. Ook de Naschoolse service ofwel de
huiswerkklas voor alle leerjaren gaat weer van start
deze wordt begeleid door mevrouw van Hal.

Ook de kluisjes zijn weer in gebruik genomen op
de sector ZenW, niet alleen voor de boeken.

Klas 4 gaat verder met het opgebouwde school
examen, ook starten zowel de MBO-leerlingen en
vmbo-leerlingen met hun stage op woensdag. Voor
de MBO-stages kunt u communiceren met mevrouw van Genderen, voor de vmbo stages zijn dat
mevrouw Somers en mevrouw De Jongh.
Wij wensen onze vierde klassen veel succes en hopen in juli samen met u te klinken op het behaalde
diploma.
Wij kijken er weer naar uit om met u samen te
werken om zodoende samen zorg te dragen dat
onze leerlingen een fijne schooltijd hebben en
successen in welke vorm dan ook mag behalen.
Ten alle tijden kunt u net als voorgaande jaren contact opnemen om vragen of zorgen te bespreken.

Afgelopen week zijn de mentoren gestart met de
individuele start- gesprekken met hun mentorleerlingen. •
Namens het team Zorg en Welzijn
Mevrouw Schilder
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Vanuit de sector Techniek
Ook dit DVC contact is weer opgebouwd per
leerjaar. Voor de ouders van de 1e jaars leerlingen
willen we er op wijzen, dat het ook best interessant
kan zijn om te lezen wat er in andere leerjaren zoal
gebeurd is. Zo krijgt u een goed totaal beeld van
het onderwijs bij Team techniek. •
Veel leesplezier.

Algemeen
Het deed iedereen zichtbaar goed weer leerlingen
in het schoolgebouw te zien bij de aanvang van
het nieuwe schooljaar. Nu flink duimen dat we niet
opnieuw vervallen in de steeds wisselende manier
lesgeven.
Ook al hebben we ervaren dat online lesgeven in
bepaalde gevallen een goed alternatief kan zijn ook
als geen must is door Corona gedoe, fysiek lesgeven heeft toch vele voordelen voor zowel leerlingen als docenten. •

werkgebieden. Onze eerste indruk: Een leuke
groep nieuwe leerlingen met al wel een enkeling
die eruit springt. Maar dat laatste is niet anders
dan in andere jaren. •

Leerjaar 2
Aan het einde van het vorige leerjaar (leerjaar 1)
hebben deze 2e jaars leerlingen hun profieldeel
gekozen. Nu in leerjaar 2 gaan ze starten met het
volgen van lessen van dit profieldeel. Dat is een
belangrijke stap in het
beroepsgerichte deel
van hun opleiding. •

Leerjaar 3
In leerjaar 3 krijgt de
keuze voor het beroepsgerichte deel verder vorm, doordat men nu
ook les gaat volgen in specifieke keuzevakken. De
keuze hiervoor is aan het einde van leerjaar 2 gemaakt. Het is dus weer een stap in de richting van
de beroepskeuze, ook al is het nog niet definitief. •

Leerjaar 4

Leerjaar 1

Voor dit leerjaar krijgt de doorlopende leerroute
nu echt vorm. Zij gaan 1 dag in de week stagelopen. Dat is op maandag. Verder gaan ze 1 dag per
week naar Curio, om hier in de door hen gekozen
richting lessen te volgen. De overige dagen volgen
ze nog op Da Vinci les. Al met al een behoorlijk
ander programma dan
men gewend was.

De eerste week is prima verlopen, met een geslaagd introductieprogramma waarin ze onder
andere kennis hebben gemaakt met diverse

Voor de stage heeft
men een stageportfolio
werkboek gekregen. Het
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is best interessant om dit eens in te zien, zodat u
weet wat er van uw zoon/dochter gevraagd wordt
in dit belangrijk onderdeel van de opleiding.
Het team Techniek wenst u een fijn schooljaar
toe. •
Mevrouw D. van Hulst
Domeinleider

Brugklas introductiedagen
Op 8, 9 en 10 september jl. vonden de introductiedagen voor onze nieuwe brugklasleerlingen plaats.
Gelukkig waren en er geen tot weinig beperkingen
door Corona en ook het weer werkte prima mee.

Op donderdag 9 september waren we welkom in
het Herstaco-stadion. Deze dag stond in het teken
van uitdagende en sportieve activiteiten met als
doel groepsvorming, samenwerking, maar ook
zeker plezier met elkaar beleven.
Vrijdag 10 september werd afgesloten met een
speurtocht. De speurtocht bestond uit drie onderdelen, vragen over de school en de mentoren, een
speurtocht binnen en een speurtocht buiten de
school. De leerlingen waren ingedeeld in groepjes
van 4 of 5 leerlingen. Tijdens de speurtocht werd
er een beroep gedaan op vaardigheden als samenwerken, begrijpend lezen, plattegronden lezen, enz.

Op woensdag 8 september vond voor de eerste
keer tijdens de introductie de DaVinci-Dag plaats.
Een kennismakings-cross-over, waarbij alle sectoren activiteiten georganiseerd hadden in het teken
van Leonardo Da Vinci.

Leerlingen hebben deze introductiedagen elkaar,
de school, de sectoren en de docenten leren
kennen op een speelse manier. Hierbij dank aan de
creativiteit en inzet van alle betrokken collega’s. •
Mevrouw E. van Schilt
Brugklascoördinator

Zo konden de leerlingen kennismaken met
Leonardo Da Vinci de kunstenaar door met 3D
pennen een driedimensionale Mona Lisa te maken,
en een “levend” schilderij van Da Vinci na te maken. Daarnaast konden de leerlingen kennismaken
met de wetenschapper Da Vinci door de fysieke
krachten van (het eigen) menselijke lichaam te
testen, bezig te zijn met biologie, en scheikundige
processen in de keuken uit te voeren. En net als de
uitvinder Da Vinci hebben de leerlingen zich bezig
gehouden met techniek.
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Vakantierooster
Herfstvakantie

25 okt t/m 29 okt 2021

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Kerstvakantie

27 dec 2021 t/m 7 jan 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Carnavalsvakantie

28 feb t/m 4 maart 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022

2e Paasdag

18 april 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 sept 2022

Jaaragenda t/m herfstvakantie
Datum

Dag

Begintijd

Eindtijd

Onderwerp

13-09-2021 maandag			

DVC Lesweek 2

13-09-2021 maandag

vmbo linststage 1 ZW lj 4 en vmbo lintstage TN lj 4

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

DVC Lesweek 4

maandag			

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

11.00

16.00

PrO Sportdag leerjaar 2 ( Outdoor )

01-10-2021

08.30

12.30

PrO Sportdag leerjaar 3 ( Handbal )

vrijdag

04-10-2021 maandag			

DVC Lesweek 5

08-10-2021 vrijdag

DVC Tennistoernooi klas 3 en 4

11-10-2021 maandag			

DVC Lesweek 6

11-10-2021

vmbo start lintstage HO lj 4

maandag

15-10-2021 vrijdag

DVC Voetbaltoernooi klas 3 en 4

18-10-2021 maandag			

DVC Lesweek 7

22-10-2021

DVC Introductiefeest (brugklas)

vrijdag
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