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DVCONTACT

Da Vinci College feestelijk 
geopend
Natuurlijk gebruiken we het nieuwe school gebouw 
al vanaf het begin van dit schooljaar. Maar er  
is altijd een moment om een school officieel te 
openen. Wij hebben het moment ‘wat’ opgerekt: 
het is uiteindelijk een week geworden. Daarnaast 
vonden we dat de opening iets speciaals voor de 
leerlingen moest zijn: de kans dat je een opening 
meemaakt is heel klein. 

Dat speciale is een voorstelling geworden. Een gro-
te groep van meer dan 120 leerlingen heeft mee-
gewerkt aan de openingsvoorstelling. Daarvoor 
hebben we onze sporthal omgetoverd in een echt 
theater met professioneel licht en geluid en een 
tribune voor meer dan 500 bezoekers. Het is een 
spetterende show geworden met muziek, dans, 
rap, filmpjes en toneelspel. Een flitsend geheel, 
daarover was iedereen het eens, ook de aanwezige 
pers. Van maandag tot en met donderdag hebben 
we de voorstelling 5 keer gespeeld. In totaal heb-
ben zo’n 2500 mensen de voorstelling gezien. Op 
die aantallen zou menig theater jaloers zijn ...

Vrijdag was een speciale dag voor de leerlingen. 
Zij mochten als cadeau een dag naar Movieworld 
in Duitsland. Daar is massaal gebruik van gemaakt. 
Zo heeft iedereen mee kunnen delen in de feest - 
vreugde.

Op zaterdag bezochten ca. 1500 bezoekers de 
school tijdens het open huis. De reacties waren 
heel positief. We beginnen er zelf een beetje aan te 
wennen. Maar wanneer anderen voor het eerst ons 
schoolgebouw zien, zijn ze sprakeloos: wat ze zien is 
zo anders dan hun beeld van een middelbare school. 
Ieder bezoeker kreeg na afloop het prachtige maga-
zine Vakmanschap is Meesterschap mee naar huis. 
Dit boekwerk geeft in mooie verhalen en schitteren-
de foto’s een compleet beeld van het hele bouw-
proces. Voor belangstellenden is een exemplaar te 
verkrijgen bij de receptiebalie van de school.

Natuurlijk was er ook een officieel openings-
moment. Dat was op woensdagavond 19 oktober
tijdens de galavoorstelling. Na enkele korte  
toespraken was een druk op de knop voldoende 
om de zaal feestelijk te bedelven onder kleurige 
slingers: hoe feestelijk wil je het hebben ... 
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Het schooluitje: we gaan 
naar Warner Bros 
Moviepark!
Vrijdag 21 oktober 2016 zijn de meeste bussen 
met een kleine vertraging vertrokken richting 
Duitsland. In verband met de feestelijke opening 
van het nieuwe gebouw gingen we met z’n allen 
naar Warner Bros Moviepark. De sfeer in de bus-
sen was erg gezellig. Er werd gezongen, gelachen 
en vooral veel snoep gegeten. Er zijn kinderen ge-
signaleerd die zeker 2,5 kg snoep bij zich hadden! 
Eenmaal aangekomen in het park gingen de kinde-
ren op eigen initiatief de activiteiten en attracties 
verkennen. Er waren allerlei attracties, achtbanen, 
shows en spelletjeshallen. Ook konden er knuffels 
gewonnen worden bij een aantal van deze spel-
letjes. Sommige kinderen hebben een behoorlijk 
aantal knuffels gewonnen, maar met ieder een 
bestemming. Een knuffel voor moeder, broertje(s) 
en zusje(s). Deze werden dan ook trouw in de regen 
meegesleept. 

Meneer Warmoeskerken, Mulders en Houtekamer 
hebben een nieuwe collega aangenomen. Helaas 
kan hij niet overdag verschijnen… 

Ouderraad
Het Da Vinci College 
vindt ouders één van 
de belangrijkste par-
tijen voor het succes 
van onze leerlingen. 
Daarom hebben wij 
graag een actieve 
ouderraad die kan meepraten en denken over 
allerlei zaken binnen de school. Elk jaar gaan 
natuurlijk ouders uit de ouderraad omdat hun 
kind de school heeft verlaten. Vandaar dat de 
ouderraad positief kritische ouders zoekt om 
hen aan te vullen. De ouderraad van het Da 
Vinci College komt iedere maand bij elkaar. 

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

Om 20.00 uur was het tijd om terug naar huis te 
gaan. U zult misschien denken, net als sommige 
begeleiders, dat de terugreis een stuk rustiger 
zou verlopen. “Ze zullen wel moe zijn na zo’n lange 
dag”, “door de regen zullen ze wel wat rustiger zijn”, 
“wat zullen ze lekker slapen op de terugweg”. Dat 
was dus totaal niet het geval;)! Het was een hart-
stikke leuke dag! Iedereen bedankt hiervoor! 
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Diner Rotary
Op 13 oktober jl. mochten wij voor de 1e keer 
vanuit de vakgroep Horeca en Ondernemen een 
samenwerkingsopdracht doen. Deze opdracht 
bestond uit het klaarmaken en serveren van een 
5-gangendiner voor 30 gasten van de Rotary Club 
Roosendaal in ons eigen restaurant. Een aantal 
leerlingen van vmbo hebben al het werk in de 
keuken op zich genomen en een aantal leerlingen 
van PrO de bediening. Ondanks dat de leerlingen 
best wel een beetje zenuwachtig waren ging het 
uitstekend; ze hebben welverdiend mooie compli-
menten gekregen. Sommige gasten gaven zelfs aan 
dat ze bij ons beter hadden gegeten dan bij Lodge 
Visdonk waar de Rotary Club normaal gesproken 
dineert. Een mooier compliment kun je vast niet 
krijgen! We hopen nog veel activiteiten op deze 
manier samen te kunnen gaan organiseren. 

Fietsplan, maar dan anders

Mevrouw de Gooijer van de gemeente heeft ons 
benaderd of we willen meewerken aan een pro-
ject. Samen met de politie, vrijwilligers van onder 
andere buurtpreventie en de gemeentelijke toe-
zichthouders is een project gestart gericht op 
het voorkomen van fietsendiefstallen. Dit project 
bestaat naast de aanpak van daders en heling 
(de fietscontroles op de scholen was er onder-
deel van) ook uit een bewustwordingscampagne. 
Een specifiek onderdeel van die campagne is het 
attenderen van mensen op de bestaande hotspots. 
Op deze hotspots willen ze fietsen wegzetten die 
opvallen. Die zodanig opgepimpt zijn dat men er 
wel naar moet kijken. Bij die fietsen staat informa-
tie in de trant van ‘dit is geen lokfiets. Maak van 
uw fiets geen gestolen fiets’. Ook worden er flyers 
uitgedeeld.

Vanuit het praktijkonderwijs zullen de leerlingen 
van de eerste klas meewerken aan dit project. De 
leerlingen krijgen de vrije hand om een aantal van 
deze fietsen te maken. In de volgende DVContact 
hopen we een aantal foto’s te kunnen plaatsen van 
de ongetwijfeld mooie resultaten. 
 

Project Josephkerk
 
De Josephkerk gaat een kleinschalige aanpassing 
doen aan de straatinrichting en zoeken medewer-
king van onze leerlingen. In alle derde klassen is 
over dit project verteld. Vervolgens mochten de 
leerlingen kiezen of zij mee wilden werken aan dit 
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mooie project om de kerk en de buurt te helpen. 
Zij mochten dit ook doen als trainingsstage. We 
hebben onze oud- collega’s de heer van Meir en de 
heer Bominaar bereid gevonden om 4 ochtenden 
aanwezig te zijn bij de werkzaamheden.

Verder wordt het project begeleid vanuit de 
mensen van de Valkenburgstraat en mevrouw 
Vermeulen van de trainingsstage. 

B3 op bezoek bij SDW
Op 14 november zullen de leerlingen van B3 samen 
met mevrouw Van Caam op bezoek gaan bij SDW. 
Het programma bestaat uit een korte presentatie 
met powerpoint die wordt gegeven door een cliënt 
van SDW, samen met haar Job Coach Renate 
Zomers. Een cliënt kan goed vertellen wat begeleid 
werken inhoudt en dat spreekt leerlingen wel aan. 
Daarnaast zal Denise 
Braat [=clientadviseur] 
iets vertellen over de 
aanmelding bij SDW 
en een stukje over de 
financiën. Vervolgens 
is er tijd voor een 

vragenrondje vanuit de leerlingen. Dit zal ongeveer 
30 minuten duren. Daarna krijgen de leerlingen 
een korte rondleiding in het werkcafé, waar cliën-
ten werken. Hier zullen we iets drinken. Het totale 
programma duurt 60 minuten. 

Voorlichting Halt Overlast
De voorlichting door bureau Halt over het geven 
en hebben van overlast is gepland op dinsdag 22 
november. Deze is voor alle eerstejaarsleerlingen 
en alle mentoren bij hun eigen klas. 

Lipdub
Onder andere ter ere van het samengaan van de 3 
locaties naar 1 prachtige locatie is er in juni een lip-
dub opgenomen. Voor wie deze nog eens terug wil 
zien: www.youtube.com/watch?v=489wZ0YVfPI
Zeker de moeite waard om nog eens te bekijken! 

Survival
Het is nog ver weg maar het gonst al in de school 
over de survival van dit jaar. Deze is normaal in de 
laatste schoolweek. Doordat we echter dit jaar 
laat vakantie hebben is het op dat moment te druk 
bij de organisatie in de Ardennen. Daarom is er 
besloten om de datum een week naar voren te ha-
len. Dus de nieuwe data zijn nu: woensdag 28 juni, 
donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni 2017. 



DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College pagina 5

DVCONTACTNieuwsbrief PrO 
nummer 2     2 november 2016

Agenda 
Afkortingen: DVC = alle locaties van het Da Vinci College (groen); PrO = Praktijkonderwijs (rood); 
LJ = Leerjaar; LLN = leerlingen. Wijzigingen voorbehouden.

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

woensdag 2-11-2016 19:30 21:30 DVC Ouderraad 2

maandag 7-11-2016     DVC Lesweek 9

maandag 7-11-2016     PrO lj 2 deze week Drempelonderzoek

maandag 7-11-2016     PrO Nazorg: start inwinnen info

dinsdag 8-11-2016 19:30 22:00 DVC Lezing ‘t Puberbrein

maandag 14-11-2016     DVC Lesweek 10

dinsdag 15-11-2016 19:30 22:00 Informatie avond groep 8 (GC)

maandag 21-11-2016     DVC Lesweek 11

dinsdag 22-11-2016 19:30 22:00 Informatie avond groep 8 (DVC)

maandag 28-11-2016     DVC Lesweek 12

dinsdag 29-11-2016 19:30 22:00 Informatie avond groep 8 (NC)

woensdag 30-11-2016 19:30 21:30 DVC Ouderraad 3

maandag 5-12-2016     DVC Lesweek 13

maandag 5-12-2016     PrO lj BB niv. 1 groepen deze week ouder-  

    gesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

maandag 5-12-2016     PrO Sinterklaas activiteit?

maandag 5-12-2016     DVC inleveren strookjes ouderavond

maandag 12-12-2016     DVC Lesweek 14

maandag 12-12-2016     PrO IOP laten tekenen

maandag 12-12-2016     PrO lj BB (uitgezonderd niv. 1 groepen) deze week  

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)
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Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

dinsdag 13-12-2016     PrO IOP laten tekenen

dinsdag 13-12-2016     PrO lj 1,2,3 ouderavond (IOP,OPP, Portfolio,  

    Rapport) eten om 17:30 uur

maandag 19-12-2016     DVC Lesweek 15

maandag 19-12-2016     DVC Goede Doelen week

dinsdag 20-12-2016     DVC Goede Doelen week

woensdag 21-12-2016     DVContact 3

woensdag 21-12-2016     DVC Goede Doelen week

donderdag 22-12-2016     DVC Kerstgala

donderdag 22-12-2016     DVC Goede Doelen week

vrijdag 23-12-2016     DVC leerlingen 1e uur vrij

vrijdag 23-12-2016     DVC Kerstviering (lln vrij vanaf 12:00 uur)

vrijdag 23-12-2016     DVC Goede Doelen week

zaterdag 24-12-2016     DVC Kerstvakantie

zondag 25-12-2016     Eerste Kerstdag

maandag 26-12-2016     Tweede Kerstdag

zaterdag 31-12-2016     Oudejaarsavond

zondag 1-1-2017     Nieuwjaarsdag

maandag 9-1-2017     DVC Lesweek 16

maandag 9-1-2017     PrO start keuzePrOject PrOces  

    (keuzeboekjes, formulieren, enz.)

maandag 9-1-2017     PrO lj 2 Start afname SVL  

    (afronden voor carnavalsvak.)

maandag 16-1-2017     DVC Lesweek 17

woensdag 18-1-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 4

zaterdag 21-1-2017 10:00 13:00 DVC Open Dag

maandag 23-1-2017     DVC Lesweek 18

maandag 30-1-2017     DVC Lesweek 19

woensdag 1-2-2017 9:00 12:00 PrO meeloopochtend (lln vrij)

woensdag 1-2-2017 13:00 17:00 PrO ontwikkelmiddag 2  

    (lln vrij na 12:55, 6e uur wordt 5e)

maandag 6-2-2017     DVC Lesweek 20

dinsdag 7-2-2017 19:30 21:30 PrO Terugkomavond

maandag 13-2-2017     DVC Lesweek 21

maandag 20-2-2017     DVC Lesweek 22

maandag 20-2-2017     PrO lj 3 deze week Cito(onder voorbehoud)

dinsdag 21-2-2017 19:00 20:30 PrO lj 2 info av. keuzetraject



DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College pagina 7

DVCONTACTNieuwsbrief PrO 
nummer 2     2 november 2016

Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

dinsdag 21-2-2017 20:00 21:30 PrO lj 3 info av. keuzetraject

woensdag 22-2-2017     DVContact 4

zaterdag 25-2-2017     DVC Voorjaarsvakantie

maandag 6-3-2017     DVC Lesweek 23

dinsdag 7-3-2017 16:00 19:30 DVC Aanmelddagen

woensdag 8-3-2017 16:00 19:30 DVC Aanmelddagen

maandag 13-3-2017     DVC Lesweek 24

maandag 20-3-2017     DVC Lesweek 25

maandag 20-3-2017     PrO lj BB (uitgezonderd niv. 1 groepen) deze week  

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

dinsdag 21-3-2017     PrO lj 3, BB nieuw OPP laten tekenen

dinsdag 21-3-2017     PrO nieuw IOP laten tekenen

dinsdag 21-3-2017     PrO lj 1,2,3 ouderavond  

    (IOP,OPP, Portfolio, Rapport) eten om 17:30 uur

woensdag 22-3-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 5

maandag 27-3-2017     DVC Lesweek 26

maandag 27-3-2017     PrO lj BB niv. 1 groepen deze week  

    oudergesprekken (IOP,OPP, Portfolio, Rapport)

maandag 3-4-2017     DVC Lesweek 27

maandag 10-4-2017     DVC Lesweek 28

vrijdag 14-4-2017 8:30 17:00 DVC Studiedag Nieuwbouw, ICT (lln vrij)

zaterdag 15-4-2017     DVC Paasweekend

zondag 16-4-2017     Eerste Paasdag

maandag 17-4-2017     Tweede Paasdag

dinsdag 18-4-2017     DVC Lesweek 29

woensdag 19-4-2017     DVContact 5

woensdag 19-4-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 6

zaterdag 22-4-2017     DVC Meivakantie

donderdag 27-4-2017     Koningsdag

maandag 1-5-2017     Dag van de Arbeid

donderdag 4-5-2017     Dodenherdenking

vrijdag 5-5-2017     Bevrijdingsdag

maandag 8-5-2017     DVC Lesweek 30

woensdag 10-5-2017     DVC leerlingenfeest

donderdag 11-5-2017     DVC leerlingen 1e uur vrij

maandag 15-5-2017     DVC Lesweek 31

woensdag 17-5-2017     PrO lj 1,2 Talentenfestival
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Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

maandag 22-5-2017     DVC Lesweek 32

maandag 22-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

dinsdag 23-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

woensdag 24-5-2017     PrO lj 1,2,3,BB activiteitendag

woensdag 24-5-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 7

donderdag 25-5-2017     Hemelvaartsdag

donderdag 25-5-2017     DVC Hemelvaartweekend

zaterdag 27-5-2017     Start Ramadan

maandag 29-5-2017     DVC Lesweek 33

zaterdag 3-6-2017     DVC Pinksterweekend

zondag 4-6-2017     Eerste Pinksterdag

maandag 5-6-2017     Tweede Pinksterdag

dinsdag 6-6-2017     DVC Lesweek 34

woensdag 7-6-2017 17:00 18:30 DVC Leerlingen in het zonnetje

zaterdag 10-6-2017 10:00 13:00 Open Huis VBS

maandag 12-6-2017     DVC Lesweek 35

maandag 19-6-2017     DVC Lesweek 36

woensdag 21-6-2017 19:30 21:30 DVC Ouderraad 8

vrijdag 23-6-2017     PrO BB laatste les/stagedag

zaterdag 24-6-2017     eind Ramadan

zondag 25-6-2017     Suikerfeest

maandag 26-6-2017     DVC Lesweek 37

dinsdag 27-6-2017     PrO examenweek

woensdag 28-6-2017     PrO examenweek

woensdag 28-6-2017 13:30 15:00 PrO Kennismaken nieuwe leerlingen lj 1

woensdag 28-6-2017     PrO survival NIEUWE DATUM

donderdag 29-6-2017     PrO survival NIEUWE DATUM

donderdag 29-6-2017     PrO examenweek

vrijdag 30-6-2017     PrO survival NIEUWE DATUM

vrijdag 30-6-2017     PrO examenweek

maandag 3-7-2017     DVC Lesweek 38

maandag 3-7-2017     PrO examenweek

dinsdag 4-7-2017     PrO examenweek

dinsdag 4-7-2017 14:30 17:00 PrO Jaardoelen presentaties  

    (lessen eindigen om 14:10 uur)

woensdag 5-7-2017     PrO examenweek

donderdag 6-7-2017     PrO examenweek
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Dag Begindatum Aanvangstijd Eindtijd Onderwerp

vrijdag 7-7-2017     DVC laatste lesdag

vrijdag 7-7-2017     PrO examenweek

maandag 10-7-2017     DVC Lesweek 39

maandag 10-7-2017     DVC vrije dag voor lln

maandag 10-7-2017 19:30 21:00 PrO certificaat/diploma uitreiking dl 1

dinsdag 11-7-2017     DVC vrije dag voor lln

dinsdag 11-7-2017 19:30 21:00 PrO certificaat/diploma uitreiking dl 2

woensdag 12-7-2017     PrO lj 2 nieuw OPP laten tekenen

woensdag 12-7-2017     PrO lj 2 uitreiken rapporten op afspraak  

    met ouders

woensdag 12-7-2017     DVContact 6

donderdag 13-7-2017     PrO lj 2 uitreiken rapporten op afspraak

    met ouders

vrijdag 14-7-2017 9:00 10:00 PrO lj 1 uitreiken rapport

vrijdag 14-7-2017 10:00 11:00 PrO lj 3, BB uitreiken rapport

vrijdag 14-7-2017 11:00 12:00 PrO lj 3 ZW uitreiken certificaat

zaterdag 15-7-2017     DVC Zomervakantie

‘HET PUBERBREIN’
De ouderraad kondigt aan!

8 november 19.00 uur 

De ouderraad heeft Aletta Smits uitgenodigd om haar interactieve 
lezing te komen geven op het Da Vinci College.

Pubers, ze lijken niet vatbaar voor de meest logische argumenten, ze 
maken onnavolgbare keuzes en roepen-naast wat nostalgie- vaak  
wrevel en onbegrip op: waarom komen ze niet uit bed, waarom denken 
ze nergens aan, waarom zijn ze zo wispelturig?

Nog niet opgegeven? Doe dit dan alsnog via de mail van de ouderraad!
ouderraad@davincicollege.nl

Met vriendelijke groet, 
De ouderraad


