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Het is zover!!!!
Was het voor de zomervakantie nog een
beetje onwerkelijk, nu is het dan echt realiteit:
we zijn gestart in ons nieuwe gebouw aan de
Bovendonk 1.
Er is in de vakantie hard gewerkt op allerlei
terrein om het gebouw gebruiksklaar te maken
en dat is voor een heel groot deel gelukt.
Uiteraard zijn er nog genoeg klusjes te doen,
maar … dat zijn peanuts.
Gisteren hebben we de leerlingen ontvangen.
Hoewel vrijwel iedereen al een keer in het gebouw was geweest, was er toch enige spanning
op de gezichten af te lezen: hoe gaat dat zijn met
zoveel leerlingen in één gebouw, kunnen we de
weg wel vinden, gaat dat wel werken met die
kluisjes …
Daarom hebben we voor de ontvangst per
leerjaar ruim de tijd genomen. Niks alleen maar
boeken halen, een kort praatje met de mentor
en wegwezen. Maar rustig rondkijken, vooral samen met de mentor lopen door het gebouw en
vooral die delen bezoeken waar leerling voor zijn
of haar studie iets te zoeken heeft.
Volgens mij is het de leerlingen goed bevallen.

Vandaag zijn de lessen gestart. Het zal wennen
zijn en daar houden we rekening mee. Maar zoals
het bij alles gaat: over een paar weken weten
we niet beter! Er zal zo hier en daar nog wel wat
moeten gebeuren en daar hebben we zo hier
en daar ook best last van. Maar met een beetje
begrip komen we er wel.
In dit nummer worden een aantal regels en
afspraken op een rijtje gezet, brengen we u op
de hoogte van de laatste nieuwtjes, blikken
we vooruit op de officiële opening en treft u
belangrijke data aan voor de eerste periode van
het schooljaar. En ook … mooie foto’s voor een
eerste impressie.
U heeft het vast al gemerkt: wij zijn trots op
onze school, we hebben de mooiste school
voor voortgezet onderwijs van heel Brabant.
Maar dat is terecht: we hebben de leukste
leerlingen van heel Brabant!
Een heel mooi schooljaar toegewenst!
Ingrid Smits
Afdelingsdirecteur vmbo
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Een nieuw begin
Normaal gesproken is het begin van het schooljaar alleen een nieuw begin voor de brugklasleerlingen. Ze verruilen namelijk hun vertrouwde
basisschoolomgeving voor die van de middelbare
school. Dit jaar is het anders. Dit jaar is het voor
iedereen nieuw, niet alleen voor de leerlingen,
maar ook voor de docenten.

Het zal wennen zijn in die nieuwe, grote school. De ervaring bij ons personeel tot nu toe is dat het snel went.
Het is een geweldig gebouw, zowel aan de buiten- als
aan de binnenkant. Het is mooi, de temperatuur is
lekker (het gebouw is gekoeld), het is ruim en het is er
heel licht. Daardoor maakt het een vrolijke, opgewekte indruk. Als het licht over de muren speelt, word je
vanzelf blij. Ik heb in onze vorige gebouwen nog nooit
zoveel lachende gezichten bij mijn collega’s gezien.
Alle bezoekers zijn onder de indruk van onze nieuwe school: “Dit is geen gewone school, dit is een
paleis.” En in dit mooie gebouw mogen de leerlingen van het Da Vinci leren en werken. Dat is een
voorrecht. Ik snap heel goed dat de andere leerlingen van Roosendaal daar jaloers op zijn!
Aan iedereen de opgave om het gebouw ook zo
netjes te houden. Daar zal streng op gelet worden.
We hebben een modern camerasysteem. Dat helpt
ons om vernielingen en beschadiging van gebouw
en inrichting te voorkomen. Mocht dat toch het
geval zijn, dan worden alle kosten bij de ouders in
rekening gebracht. We willen dat ook in de toekomst leerlingen van deze mooiste school van
Nederland kunnen profiteren.
Joseph Dekkers
Collegedirecteur

Wij heten al onze nieuwe leerlingen van
harte welkom op het Da Vinci College.
Een mooie tijd met een succesvolle
afronding!

DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

pagina 2

Nieuwsbrief VMBO
Jaargang 13 7 september 2016

DVCONTACT

Personeelsaangelegenheden
Voor de vakantie meldden we al dat we afscheid
hebben genomen van een aantal collega’s. Op
de valreep meldde ook de heer M. Benali dat hij
na 15 jaar Da Vinci College toe is aan een nieuwe
werkomgeving. Hoewel wij het jammer vinden dat
de heer Benali ons heeft verlaten snappen we een
dergelijke stap wel: het is goed voor de ontwikkeling van iemand als hij of zij zo af en toe een andere
werkomgeving zoekt. De heer Benali is naar het
Gertrudiscollege vertrokken en daarmee blijft
hij toch een beetje onze collega. Wij wensen hem
daar uiteraard heel veel succes en werkplezier
toe en danken hem van harte voor zijn grote inzet
voor het Da Vinci College: als docent wiskunde,
als decaan en als ondersteunende kracht in onze
samenwerking met het Markiezaatcollege. Hij wist
leerlingen tot mooie dingen te stimuleren!
Uit de lijst van nieuwe collegae moeten we helaas 2
namen schrappen: de heren B. van Hooijdonk en
G. Prins hebben in de vakantie aangegeven af te
zien van het docentschap aan het Da Vinci College
omdat zij een aanbod hebben gekregen van de
school waar zij vorig schooljaar werkten.

Werken vanuit
een studiehuis

Voor de lessen economie en handel&administratie hebben we de heer P. van Moerkerk gevonden
en daar zijn we heel erg blij mee. De heer van
Moerkerk heeft niet alleen veel ervaring in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Als voormalig zelfstandig ondernemer kan hij veel kennis en
ervaring overdragen aan onze leerlingen. De heer
C. Sprockel komt fulltime bij ons werken en neemt
daarmee de uren van de heer Benali over. Voor de
lessen LO hebben we afgelopen week een nieuwe
collega gevonden in de heer C. Harting. Hij heeft
ruimte ervaring in het vmbo, maar ook in het mbo.
Hij geeft nl. ook al jaren een paar uur les aan het
Cios.
Mevrouw M. Daas is aan haar zwangerschapsverlof begonnen. Een dezer dagen kan haar tweede
kindje geboren worden. Wij wensen haar heel veel
sterkte toe, maar vooral een mooie tijd van genieten van haar gezinnetje.
Mevrouw A. Jansen geniet op dit moment van haar
ouderschapsverlof. Ook haar wensen wij heel veel
plezier en zien haar graag eind november terug.

Een kleine impressie van de ruimtes per sector:
Techniek

Al onze leerlingen hebben gekozen voor een sector: vanaf leerjaar 1 hebben zij een groot aantal
lessen in het beroepsgerichte vak van hun keuze.
In ons nieuwe gebouw hebben deze sectoren een
eigen studiehuis! En bij het studiehuis van hun
sector is naast een aantal theorielokalen ook het
leerplein gesitueerd. Zo kunnen de leerlingen het
grootste deel van de dag in een specifiek deel van
het gebouw bivakkeren. Ook bevinden de kluisjes zich in het studiehuis (of op het leerplein). De
kluisjes fungeren niet alleen als opslagplaats voor
boeken, werkkleding en persoonlijke spullen, maar
ook als garderobe: de leerlingen moeten hun jas in
de kluis opbergen.
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Horeca & Ondernemen

Hoewel de brugklassers ook bij een sector horen
hebben zij hun eigen studiehuis. Daarmee hopen
we onze eerste jaars leerlingen een beschermde
omgeving te geven om de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs geleidelijk te
laten gaan zonder ze de mooie leeromgeving van
hun sector te onthouden. De uren beroepsgericht
volgen ze op het leerplein van hun sector. Leren ze
die omgeving wel vast kennen!
Maar: zij maken natuurlijk iets moois van hun eigen
studiehuis!

Zorg & Welzijn

Brugklas

Magister
Schoolgids
Onze schoolgids is digitaal te raadplegen. Bij
de boeken hebben de leerlingen een samenvatting van de schoolgids ontvangen, inclusief
een jaaragenda. 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 is het schooladministratiesysteem dat wij
gebruiken. Oorspronkelijk was dit een intern systeem 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 ouders van belang is zoveel mogelijk digitaal beschikbaar 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
echter afhankelijk van Magister als ondersteunend
systeem. Het verloopt helaas niet altijd zonder
fouten.
Ook huiswerk wordt door de docenten in Magister
gezet. Bij een groot aantal vakken staat zelfs een
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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.

een brief waarin staat hoe u in ons leerlingvolgsysteem 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.

Wanneer u dit jaar voor het eerst een kind op het
Da Vinci College heeft, ontvangt u binnenkort

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

Algemene
informatie-avonden
Nu we het schooljaar 2016-2017 zijn gestart is het
goed om ook de ouders, verzorgers weer te ontmoeten. We doen dat op de algemene informatieavonden. Tijdens deze avonden worden de wetenswaardigheden van de verschillende leerjaren
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 wel
slagen van de schoolloopbaan van onze leerlingen.
Bovendien worden dit jaar de ouders ook rond
geleid 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		maandag 19 september
om 19.30 uur
Leerjaar 2		dinsdag 20 september
om 19.30 uur
Leerjaar 3		woensdag 21 september
om 19.30 uur
Leerjaar 4		donderdag 22 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
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: gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan op de terrassen en de
ontvangsthal. Bellen doen de leerlingen op het
schoolplein. Tijdens de lessen en in de gangen zijn
de telefoons uit en uit het zicht, tenzij gebruik voor
lesdoeleinden is toegestaan. Overtreden van de
regels betekent dat de telefoon wordt ingenomen
en diezelfde dag om half 5 kan worden opgehaald
bij de teamleider. Het Da Vinci College is kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van
of schade aan mobiele telefoons. Personeel van
de school kan via de mobiel gebruik maken van
Magister. Dit geldt ook tijdens de lessen.
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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.

Betere hulp voor scholier
die vaak ziek thuisblijft
Artikel uit BN De Stem van 16 augustus 2016

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 worden 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.

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 acceptgiro ontvangen. De kluisjes worden geopend met een pasje, welke de leerling reeds heef
ontvangen. Bij verlies kan voor € 5,00 een nieuw
pasje worden 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.

Foto: ANP

Ziek- en betermelden: als uw kind ziek en

De GGD gaat middelbare scholen helpen bij
ziekteverzuim. Ouders moeten sneller op gesprek komen en er kan een jeugdarts worden
ingeschakeld.
Terwijl spijbelen sterk is teruggedrongen, blijft het
ziekteverzuim op scholen hoog. Uit onderzoek van
GGD West-Brabant op zeven vmbo-scholen blijkt
dat 12 procent van de leerlingen vaak afwezig was:
minimaal vier keer in één kwartaal of meer dan
zeven schooldagen achtereen.
Hoewel wetenschappelijke cijfers ontbreken, zien
scholen dat het ziekteverzuim toeneemt: een
landelijk probleem, meent de GGD. Middelbare
scholen worstelen met leerlingen die zich regel
matig ziek melden. Ze vinden het lastig de ouders
op het verzuim aan te spreken, omdat ze hun
vertrouwen niet willen schaden. Want wie bepaalt
of een kind echt ziek is?
Met het project Medische Advisering Ziekgemelde
Leerling (‘M@ZL’) wil de GGD scholen helpen. De
aanpak is in West-Brabant getest en uitgebreid naar
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andere regio’s. Nu krijgt het een landelijk vervolg.
Ouders van leerlingen die minimaal vier keer in een
kwartaal of langer dan zeven schooldagen aaneengesloten ziek thuis blijven, moeten op gesprek
komen. Om samen na te denken over oplossingen
om te voorkomen dat de scholier achter raakt. Leidt
het gesprek niet tot resultaat, dan wordt de leerling
doorverwezen naar een jeugdarts.
Ziekteverzuim blijkt vaak een signaal van dieper liggende problemen, constateerde Yvonne
Vanneste, jeugdarts en bedenker van M@ZL.
“Jongeren slapen slecht, komen hun bed niet
uit. Dan zeggen ze tegen hun ouders dat ze ziek
zijn. Die melden dat bij school. Vaak blijkt dat er
psychische problemen, zoals depressies, aan ten
grondslag liggen.”
Uiteindelijk leiden die klachten tot zittenblijven
of verwijdering van school. Met extra aandacht
voor de achterliggende redenen van het verzuim
kunnen jeugdartsen en scholen uitval voorkomen.
Leerlingen krijgen bijvoorbeeld aangepaste lesroosters of maken proefwerken op andere dagen.
De GGD merkt ook op basisscholen een groeiende
behoefte aan hulp bij ziekteverzuim. Ze wil volgend
jaar een proefproject gaan draaien in het primair
onderwijs.

Vakantierooster
schooljaar 2016-2017
Start schooljaar
5 september 2016
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2016
Kerstvakantie		26 december t/m
6 januari 2017
Carnavalsvakantie	27 februari t/m
3 maart 2017
2e paasdag			
17 april 2017
Meivakantie		24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart		
25 en 26 mei 2017
e
2 Pinksterdag		
5 juni 2017
Zomervakantie	17 juli t/m 25 augustus 2017

Vanuit het decanaat
Het is een spannende week.
Een nieuw schooljaar.
Een nieuwe school.
Binnen de loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB) gaan er ook nieuwe zaken komen.
Zo gaan alle leerlingen in leerjaar 1 t/m 3 aan de
slag met de methode Qompas. Dit is een digitaal
programma waarin opdrachten zitten over het leren
kiezen, beroepen en het MBO. Deze opdrachten zijn
over de leerjaren verdeeld. Ook zitten er dit schooljaar opdrachten in over On Stage.
Dit LOB-evenement staat ook in 2017 gepland.
Leerlingen in leerjaar 2 en 3 gaan deelnemen
aan het Beroepenfeest. Dat doen we samen met
leerlingen van het Prinsentuin College en het
Gertrudis College. Het is een feest om over je toekomst na te denken.
Tot slot is er een nieuw e-mailadres voor het
decanaat: decaan@davincicollege. nl
Hier kunt u een vraag stellen, maar ook een
afspraak maken met de decaan.
Ik wens u en uw zoon/dochter een mooi schooljaar
toe met een blik op de toekomst.
P. Kuijpers
Decaan VMBO

Voor de leerlingen resteren nog 6 lesvrije dagen.
Deze dagen worden zo efficiënt mogelijk in de jaaragenda opgenomen.
U weet dat wij buiten deze vrije dagen slechts
zeer beperkt verlof mogen verstrekken. 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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Vooruitblik: de opening
van onze nieuwe locatie
Zoals in de intro al is vermeld zijn we gestart in
ons nieuwe schoolgebouw. Dit willen we echter
niet ongemerkt laten. Daarom vieren wij deze

verhuizing in de week van 17 oktober

aanstaande. Al eerder is vermeld dat dit gaat
gebeuren door middel van een aantal voorstellingen “Adembenemend Da Vinci”, die door een
groot aantal leerlingen van onze school zal worden verzorgd. Daar wordt op dit moment hard
aan gewerkt en ik kan u verzekeren: het wordt
kei gaaf!
Alle leerlingen zullen de voorstelling gaan bekijken, maar uiteraard worden ook ouders in de
gelegenheid gesteld. U krijgt daar binnenkort
een uitnodiging voor.

De voorstelling voor de officiële opening
staat gepland op woensdag 19 oktober,
de voorstelling voor de ouders op donderdag 20 oktober.
Op vrijdag gaan alle leerlingen een dag uit. Waar
naar toe blijft nog even een verrassing, maar ik
kan al wel vast verklappen dat we pas later in de
avond terug zijn in Roosendaal. Goed om rekening mee te houden bij het plannen van activiteiten in de herfstvakantie.
Op zaterdag 22 oktober houden we
Open Huis. Iedereen kan dan het gebouw van
binnen komen bekijken. Zoals eerder aangegeven krijgen de ouders van onze leerlingen tijdens
de informatieve ouderavonden de gelegenheid
rond te kijken.

‘HET PUBERBREIN’

De	
  ouderraad	
  kondigt	
  aan!	
  
Reserveert	
  u	
  8	
  november	
  19.00	
  uur	
  alvast	
  in	
  uw	
  agenda!	
  
	
  
De	
  ouderraad	
  hee9	
  Ale;a	
  Smits	
  uitgenodigd	
  om	
  haar	
  interac.eve	
  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?	
  
	
  
Aan	
  het	
  begin	
  van	
  het	
  nieuwe	
  schooljaar	
  zult	
  u,	
  de	
  leerkrachten,	
  
stagebegeleiders(bedrijven)	
  en	
  buurtbewoners	
  een	
  uitnodiging	
  ontvangen.	
  Wij	
  
hopen	
  dat	
  u	
  deze	
  avond	
  alvast	
  wilt	
  reserveren	
  en	
  kijken	
  er	
  naar	
  uit	
  u	
  te	
  kunnen	
  
begroeten	
  voor	
  deze	
  lezing.	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groet,	
  	
  
De	
  ouderraad	
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Kalender
7 september		start lessen conform lesrooster
8 september		leerjaar 1: cito toets 0
9 september		leerjaar 1: cito toets 0, ’s middags activiteit bij
Steketee Outdoor Center
Maandag
12 september		offerfeest
Dinsdag
13 september		start lessen LWOO voor leerlingen met indicatie (zie Magister)
Woensdag
14 september		19.30 uur: ouderraad: eerste bijeenkomst dit schooljaar
Donderdag
15 september		leerjaar 4 zorg en welzijn: start 1e periode lintstage
Maandag
19 september		19.30 uur: algemene informatieavond leerjaar 1
Dinsdag
20 september		19.30 uur: algemene informatieavond leerjaar 2
Woensdag
21 september		19.30 uur: algemene informatieavond leerjaar 3
Donderdag
22 september		19.30 uur: algemene informatieavond leerjaar 4
Maandag
26 september		ontwikkelmiddag personeel, leerlingen vrij vanaf 12.55 uur, 6e wordt
5e lesuur
Woensdag
28 september		leerjaar 1: kamp
Donderdag
29 september		leerjaar 1: kamp
				leerjaar 3 en 4: uitdelen examenreglement incl. PTA
Vrijdag
30 september		leerjaar 1: kamp
Zaterdag
1 oktober		burendag
Dinsdag
4 oktober		vmbo ouderklankbordgroep
Woensdag
5 oktober		vmbo leerling klankbordgroep
Vrijdag
7 oktober		leerjaar 3 en 4: schoolvoetbaltoernooi
Maandag
17 oktober		start openingsactiviteiten
Woensdag
19 oktober		19.30 uur: officiële opening
Vrijdag
21 oktober		alle leerlingen: uitstapje in kader opening tot ongeveer 23.00 uur
Zaterdag
22 oktober		10.00-13.00 uur Open Huis
Zaterdag
22 oktober 		herfstvakantie t/m zondag 30 oktober
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

De volgende DVContact komt uit in de week
na de herfstvakantie met daarin o.a. foto’s,
verslagen ed. van de openingsactiviteiten.

DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College
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