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DVCONTACT

DVContact 1
De vakantie zit er weer op en wij zijn blij dat we 
alle leerlingen en personeelsleden weer hebben 
kunnen begroeten en samen aan het nieuwe 
schooljaar zijn begonnen. Op dinsdag 29 augustus 
werden de leerlingen op het schoolplein verwel-
komd met muziek. Een heerlijk ontspannen begin. 
Elkaar begroeten, even lekker bijkletsen en dan het 
gebouw in. De eerstejaars kregen meteen een ver-
volg op het voor de zomervakantie gestarte intro-
ductieprogramma, moesten op de foto en kregen 
een belachelijk groot boekenpakket voorgescho-
teld. Alsof die kennis allemaal in die koppies past ….

De hogere jaars hoefden alleen op de foto en kon-
den met dat grote boekenpakket weer naar huis. 

Vanmorgen heerste er absolute rust in het gebouw 
en dat terwijl de leerlingen toch in huis waren. De 
lessen begonnen en de goede voornemens waren 
nog van kracht! Het is even wennen en voor een 
enkeling zoeken.

En volgende week ……. weten we weer niet beter en 
is het net of we niet weg zijn geweest. De brug-
klasleerlingen beginnen hun draai te vinden en 
de docenten weten welke namen er bij de nieuwe 
gezichten voor hun neus horen. Ik wens ons allen 
een mooi schooljaar toe!

Ingrid Smits
Afdelingsdirecteur vmbo 
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Wij heten al onze 
nieuwe leerlingen van 
harte welkom op het 
Da Vinci College. 

Een mooie tijd met  
een succesvolle 
afronding!
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Voorstellen 
nieuwe 
directeur
Beste ouders en 
leerlingen,

Langs deze weg maak ik gebruik om mij aan 
jullie voor te stellen. Mijn naam is Wouter van 
Bennekom en met ingang van het nieuwe school-
jaar ben ik werkzaam als collegedirecteur van het 
Da Vinci College. Ik ben 42 jaar, getrouwd en trot-
se vader van 3 kinderen: dochter van 14, zoon van 
11 en dochtertje van 3. 

Tot voor kort ben ik werkzaam geweest voor de 
Mondia Scholengroep in Vlissingen en Middelburg. 
Daar heb ik leiding gegeven aan verschillende 
onder wijsvernieuwingen in het vmbo. In mijn vrije 
tijd zeil ik graag en ben ik regelmatig op de sport-
school te vinden.

Samen met de andere directieleden, de teamlei-
ders, het onderwijsondersteunend personeel en 
alle docenten wil ik mijn bijdrage leveren om het 
onderwijs op het Da Vinci College verder te ont-
wikkelen, zodat alle leerlingen gelukkige mensen 
worden met een passende plek in de maatschappij. 
Dat wordt een succes als we met elkaar als leerlin-
gen, school, ouder(s)/verzorger(s) samenwerken. 

Ik verheug me op de komende periode. Wellicht 
zullen we elkaar ontmoeten op school of tijdens 
ouderavonden en voorlichtingsavonden. 

Op een plezierige samenwerking.

Wouter van Bennekom 

Mededelingen personeel
De heer Struijs zijn zo ver hersteld dat hij weer 
helemaal inzetbaar is voor zijn lessen. Fijn om te 
constateren.

Helaas kunnen we dat niet zeggen over mevrouw 
Ouahssain, de onderwijsassistente van Horeca en 
Ondernemen en de floormanager van de terrassen. 
Wij wensen haar natuurlijk heel veel beterschap 
toe. Mevrouw Sax blijft haar vervangen.

Ook mevrouw van Oers van de examenadministra-
tie is nog herstellende. Ook haar wensen we beter-
schap toe. Voor beiden geldt dat we ze graag weer 
zo spoedig als mogelijk is terug zien op school!
Mevrouw Kilsdonk-Mihajlovic is met zwanger-
schapsverlof. Zij verwacht binnenkort haar eerste 
kindje. 

Mevrouw el Allouchi gaat per 1 oktober met 
zwangerschapsverlof. Zij verwacht haar derde 
kindje begin november. Beiden een mooie tijd 
toegewenst.

Voor de vervanging van mevrouw el Allouchi heb-
ben we de heer van Beers bereid gevonden ons 
te helpen, mevrouw Mihajlovic wordt vervangen 
door mevrouw S. van Reeuwijk. Zij is een goede 
bekende van ons: zij heeft tijdens haar opleiding al 
tweemaal stage bij ons gelopen. Leuk dat ze nu het 
team komt versterken!

Het einde van een schooljaar is het moment voor 
personeel om de balans op te maken: ga ik nog een 
jaar door of ga ik wat anders doen …. De een omdat 
hij tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan 
zit, de ander omdat het tijd lijkt voor een nieuwe 
uitdaging. Dat is dit jaar niet anders. We hebben 
daarom afscheid genomen van mevrouw Kerstens 
(receptie), mevrouw van Nassau (catering), de heer 
de Laat (conciërge), de heer Jongenelen (conci-
erge), mevrouw Rens (zorg coördinator), mevrouw 
Daas (docente horeca en ondernemen), de heer 
Kilsdonk (docent LO), de heer Fleuren (docent 
biologie), mevrouw Mungra (docente Nederlands), 
de heer van Beers (docent maatschappijleer) en 
mevrouw Michielsen (docente beeldende vor-
ming). Eerder dit schooljaar besloot de heer Guns 
(docent maatschappijleer) met pensioen te gaan 
en per 1 oktober gaat de heer Verpaalen (docent 
Nederlands) hetzelfde doen. Wij wensen hen allen 
een hele mooie tijd toe en veel plezier en geluk in 
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wat ze gaan doen. Wij zijn blij dat zij onderdeel van 
ons team zijn geweest en danken ze voor de inzet 
voor onze school en vooral voor onze leerlingen. De 
mooie resultaten zijn mede dank zij hun inzet tot 
stand gekomen, want elk van hen heeft daarin zijn 
of haar steentje bijgedragen.

De volgende nieuwe collegae komen hun geluk bij 
ons zoeken en ik weet zeker dat ze dat ook gaan 
vinden! Wij heten welkom mevrouw Schouten (do-
cente wiskunde), de heer van Steenpaal (docent 
wiskunde), mevrouw Ivens (onderwijsassistente ho-
reca&ondernemen), mevrouw van Hecke (docente 
Nederlands), mevrouw de Block (docente mens&-
maatschappij), de heer Goossen (docent economie 
en economie&ondernemen) en mevrouw Mijzen 
(docente Nederlands). Een hele mooie tijd aan 
onze school toegewenst. 

Schoolgids
Onze schoolgids is 
digitaal te raadplegen. 
Bij de boeken heb-
ben de leerlingen een 
samenvatting van de 
schoolgids ontvangen, 
inclusief een jaaragen-
da. Het zogenaamde 
handboekje. In elke 
volgende editie van 
de DVContact zal een 
overzicht komen van de belangrijke data voor de 
komende periode. Alle ouders kunnen een geprint 
exemplaar van de schoolgids opvragen bij de  
servicedesk. Hij staat op onze website:  
www.davincicollege.nl 

Magister
Magister is het schooladministratiesysteem dat wij 
gebruiken. Oorspronkelijk was dit een intern sys-
teem om de adresgegevens te vermelden, cijfers in 

te verzamelen en de absenties te registreren. In de 
loop van de tijd zijn we de informatie die voor ou-
ders van belang is zoveel mogelijk digitaal beschik-
baar gaan stellen. Zo is er inzage in het lesrooster. 
Wanneer het standaardrooster van toepassing is, is 
de weergave in Magister betrouwbaar. Wijzigingen 
zetten wij er wel in. We zijn voor de weergave ech-
ter afhankelijk van Magister als ondersteunend sys-
teem. Het verloopt helaas niet altijd zonder fouten.

Ook huiswerk wordt door de docenten in Magister 
gezet. Bij een groot aantal vakken staat zelfs een 
complete studiewijzer met opdrachten ed. in 
Magister. Zo kunnen leerlingen die wegens ziekte 
thuis zitten, toch met hun schoolwerk aan de slag. 
Leerlingen blijven echter wel zelf verantwoordelijk 
voor het bijhouden van opgegeven huiswerk.
Wanneer u dit jaar voor het eerst een kind op het 
Da Vinci College heeft, ontvangt u binnenkort 
een brief waarin staat hoe u in ons leerlingvolgsys-
teem kunt. Via internet heeft u op een eenvoudige 
manier toegang tot het rooster, kun u de aan- en 
afwezigheid van uw kind volgen en de door hem  
of haar behaalde resultaten zien.

Ouders die vorig jaar al een kind bij ons op school 
hadden, kunnen hun gegevens blijven gebruiken. 

Algemene informatie 
avonden
Nu we het schooljaar 2017-2018 zijn gestart is 
het goed om ook de ouders, verzorgers weer 
te ontmoeten. We doen dat op de algemene 
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informatieavonden. Tijdens deze avonden worden 
de wetenswaardigheden van de verschillende leer-
jaren met ouders, verzorgers doorgenomen en is 
er een eerste contactmoment met de mentor. Wij 
vinden contact met ouders, verzorgers van groot 
belang, omdat het een grote bijdrage levert in het 
welslagen van de schoolloopbaan van onze leer-
lingen. Bovendien worden dit jaar de ouders ook 
rondgeleid door ons nieuwe gebouw.

Daarom hopen we dat alle ouders, verzorgers 
naar de informatieavonden komen. Als het goed is 
hebben de leerlingen de uitnodiging, samen met 
de boeken en het uittreksel van de schoolgids, mee 
naar huis gekregen. 

De avonden zijn voor:
Leerjaar 1 reeds geweest voor de zomervakantie
Leerjaar 2 dinsdag 12 september om 19.30 uur
Leerjaar 3 woensdag 13 september om 19.30 uur
Leerjaar 4 donderdag 14 september om 19.30 uur

Bij leerjaar 3 en 4 wordt er tijdens de avond ook 
aandacht besteed aan het examenreglement en 
Programma van Toetsing en Afsluiting 

Een aantal schoolregels 
onder de loep
Kleding: Het Da Vinci College hecht veel waarde 
aan het bijbrengen van een juiste beroepshouding 
bij leerlingen, toekomstige werknemers. Voor wat 
betreft het dragen van kleding is het dan ook van 
belang dat de kleding een goede communicatie 
niet in de weg staat en passend is voor een vak-
gericht en op een toekomstig beroep afgestemde 
opleiding.

Roken: het Da Vinci College is een rookvrije 
school. Het is daarom voor leerlingen en personeel 
verboden om te roken in de gebouwen en op de 
terreinen van de school.

Mobiele telefoons: Mobiele telefoons mogen niet 
gebruikt worden voor onacceptabele doeleinden 

(zoals het filmen van situaties op school, het maken 
van foto’s van anderen, pesten via de app enz). 
Bellen doen leerlingen buiten. In de les mag de 
mobiele telefoon alleen gebruikt worden na toe-
stemming van de docent. Leerlingen zijn altijd via 
de receptie te bereiken of kunnen bij de receptie 
naar huis bellen. Wanneer een leerling zijn telefoon 
onacceptabel gebruikt, wordt deze door een me-
dewerker van het DVC ingenomen, in een envelop 
gestopt met naam van de leerling erop en over-
handigd aan een teamleider. De leerling mag zijn 
of haar telefoon diezelfde dag om 16.30 uur bij de 
teamleider op komen halen. Personeel mag overal 
een mobiel gebruiken voor administratieve doel-
einden. Bellen ed. gebeurt alleen in kantoorruimtes 
of spreekkamers.

In de kluisjes kunnen mobiele telefoons opgeladen 
worden. De school kan niet verantwoordelijk wor-
den gesteld voor vernieling of diefstal.

Pauzes: elke dag zijn er twee momenten waarop 
de leerlingen pauze hebben. Leerlingen verblijven 
tijdens de pauzes op de terrassen of op het plein 
van de school. Zij mogen het terrein van de school 
niet verlaten, tenzij er voor de lessen een opdracht 
buiten de school wordt gegeven. 

Ziek- en betermelden: als uw kind ziek en daardoor 
niet in staat is om naar school te komen, dient u dit 
tussen 8.00 en 8.30 uur ’s ochtends door te geven 
aan de receptie. Als uw kind weer beter is geeft 
u dit aan in het contactboekje, waarmee uw kind 
zich op school meldt bij de receptie voor aanvang 
van de lessen. Als een leerling niet op deze manier 
wordt beter gemeld blijft hij of zij als afwezig in ons 
systeem staan. 

Voor onze ziekteverzuimprocedure verwijzen wij 
u naar onze schoolgids. Wij werken op dit gebied 
nauw samen met de GGD. Graag wijs ik u ook op 
onderstaand artikel uit BN de Stem. Ook wij wor-
den geconfronteerd met een hoog ziekteverzuim 
onder leerlingen. Om die reden hebben wij ons een 
aantal jaar geleden aangesloten bij het project 
M@zle van de GGD.
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Lesuitval: bij afwezigheid van een docent wordt 
zijn of haar les over het algemeen vervangen door 
een collega. Slechts in een enkel geval heeft een 
klas een tussenuur of wordt er in het lesrooster  
geschoven. In geval van een tussenuur blijven 
de leerlingen op school. Zij mogen slechts met 
toestemming van de teamleider het schoolplein 
verlaten. 

Kluisje: alle leerlingen hebben een kluisje op school 
om hun werkkleding, boeken en waardevolle zaken 
in op te bergen. Tevens dient de leerling daar de jas 
in op te bergen. U heeft voor de huur een accept-
giro ontvangen. De kluisjes worden geopend met 
een pasje, welke de leerling reeds heeft ontvangen. 
Bij verlies kan voor € 5,00 een nieuw pasje wor-
den aangeschaft bij de receptie . 

Energydrank: Energydrank is niet gezond en leidt 
bij gebruik vaak tot ongewenst gedrag. Daarom is 
het drinken van energydrank op school verboden. 

In werkboeken mag vanaf dit schooljaar niet 
geschreven worden. De leerlingen maken de 
opdrachten in een schrift of map. 

Samenwerking met het ROC: 
nu ook met het Zoomvliet 
afspraken gemaakt
Al enkele jaren werken we nauw samen met 
ROC West Brabant, de vervolgschool voor onze 
leerlingen.

Voor de sector zorg en welzijn is dat met het 
Kellebeek College in Roosendaal, voor de sector 
techniek met het Markiezaat College in Bergen op 

Zoom. Doel is een doorlopende leerlijn te creëren 
voor onze leerlingen, waardoor de overstap gelei-
delijk en soepel verloopt. Voor onze sector horeca 
en ondernemen ontbrak deze samenwerking nog. 
Tot nu toe dan, want vanaf dit schooljaar komt 
daar, zij het nog met een bescheiden programma, 
verandering in. Onze leerlingen van het vierde leer-
jaar HBR gaan namelijk een paar weken lessen vol-
gen op de Hotelschool van het Zoomvliet College 
in Bergen op Zoom. Ze krijgen daar les van docen-
ten van het ROC en draaien mee in het restaurant 
of de lunchroom. We hopen dat ze daar veel erva-
ring mee op doen en een goed beeld krijgen van 
wat een opleiding aan de Hotelschool in houdt. Dat 
helpt bij de keuze voor een vervolgopleiding. En …. 
we hopen dat deze eerste samenwerkingsstapjes 
smaken naar meer! 

Van de 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 om-
dat hun kind van school is. 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.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? 
U bent van harte welkom! De eerste bijeen-
komst is op 6 september. 
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Roosendaal On Stage
Het wordt dit jaar al de derde keer dan het Da 
Vinci College, samen met het On Stageteam, 
Roosendaal On Stage organiseert. Deze activiteit 
bestaat uit 2 activiteiten voor alle leerlingen van 
leerjaar 2 en 3 en heeft alles te maken met beroe-
penoriëntatie. Kort gezegd: Roosendaalse onder-
nemers en instellingen laten zien wat zij voor de 
toekomst van Roosendaalse vmbo-jeugd kunnen 
betekenen. Nou ja, Roosendaal en omstreken 
eigenlijk. Want ondernemers en instellingen uit de 
omgeving zijn van harte welkom en de jeugd van 
de vmbo-scholen uit de omgeving komen zich ook 
oriënteren. 

De eerste activiteit is het Beroepenfeest. En dat 
is een echt feest, met een warm onthaal van de 
leerlingen door de deelnemende ondernemers en 
instellingen, waarbij het kippenvel op je armen gaat 
staan. Dit feest vindt plaats op 18 januari.

De tweede activiteit vloeit voort uit het beroepen-
feest en bestaat uit het bezoeken van onderne-
mingen of instellingen waar de leerlingen tijdens 
het beroepenfeest afspraken mee gemaakt heeft. 
Deze activiteit is op 30 januari.

Mocht u als ondernemer belangstelling hebben 
aan te sluiten dan kunt u zich melden bij het On 
Stageteam via de website Roosendaalonstage.nl. 
Info inwinnen kan natuurlijk ook. 

Vakantierooster 

Start schooljaar 28 augustus 2017

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 

2018

Carnavalsvakantie 12 t/m 16 februari 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e paasdag 2 april 2018

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag 21 mei 2018

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Voor de leerlingen resteren nog 6 lesvrije dagen. 
Deze worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 

U weet dat wij buiten deze vrije dagen 
slechts zeer beperkt verlof mogen verstrek-
ken. Dit is aan strenge regels gebonden. Deze 
regels kunt u terugvinden op de site van de 
leerplicht. 

Bekijkt u de vakantiedagen daarom goed 
voor u iets gaat boeken: niet alle scholen 
hebben overal dezelfde data.
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Kalender

Woensdag 30 aug start lessen volgens rooster 

  Leerjaar 1 maakt 1e deel cito-0 toets

Donderdag 31 aug leerjaar 1 maakt 2e deel cito-O toets

Woensdag 6 sept  19.30 uur bijeenkomst ouderraad 1

Donderdag 7 sept  leerjaar 4 Z&W start met 1e lintstage

Dinsdag  12 sept  start LWOO lessen 

  19.30 uur informatieve ouderavond leerjaar 2

Woensdag 13 sept  19.30 uur informatieve ouderavond leerjaar 3

Donderdag 14 sept  19.30 uur informatieve ouderavond leerjaar 4

Woensdag 20 sept  schoolfotograaf voor afwezigen 27 augustus

Zaterdag 23 sept  landelijke burendag met activiteiten in de wijk  

  Langdonk o.a. door leerlingen DVC

Dinsdag  26 sept  leerlingklankbordgroep 1 

  19.00 uur ouderklankbordgroep 1

Woensdag 27 sept  brugklaskamp t/m vrijdag 29 sept 

Donderdag 5 okt  dag van de leraar (en alle andere medewerkers van het DVC)

Woensdag 11 okt  DVContact nummer 2 komt via de mail of via de leerlingen 

Zaterdag 14 okt  herfstvakantie t/m zo 22 okt


