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Het eerste jaar in ons nieuwe gebouw zit er 
(bijna) op. Het is een bijzonder jaar geworden! 
Uiteraard was het een jaar om te wennen. 
Wennen aan de omgeving, wennen aan alle 
leerlingen en personeel in één gebouw, wennen 
aan de ruimtes en vooral de openheid van het 
gebouw. Na een jaar kunnen we zeggen dat het 
allemaal vertrouwd aanvoelt. Leerlingen geven 
in hun vragenuurtje bij mij aan, dat het ze mee is 
gevallen, met alle afdelingen in hetzelfde ge-
bouw. Daar zagen ze in het begin best tegenop.

De eerste Open Dag in ons nieuwe gebouw 
was een succes. Veel aankomende brugklassers 
kwamen niet alleen met vader en moeder een 
kijkje nemen, in een aantal gevallen kwamen 
hele families mee!

De examens zijn afgenomen in de nieuwe om-
geving en dat is goed bevallen. De resultaten 
waren goed. Hoe goed, dat leest u verderop in 
dit nummer.

Het is ook een jaar van vele wisselingen in het 
docententeam. Dat is altijd vervelend tijdens 
een schooljaar. Het levert lesuitval en veel 
onrust op. Leerlingen moeten weer wennen 
aan een nieuw gezicht en het nieuwe gezicht 
moet wennen aan een nieuwe werkomgeving. 
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.

Nu maken we ons op voor de start van de 
zomervakantie. We beëindigen het schooljaar 
met het op een mooie en gedenkwaardige ma-
nier uitzwaaien van onze collegedirecteur. De 

heer Dekkers gaat namelijk met pensioen. Na 
vele jaren van hard werken met hart voor onze 
school hangt hij zijn schooltas aan de wilgen. 
Eén jaar wilde hij nog graag meemaken in het 
nieuwe gebouw, om te zien of datgene wat hij 
in zijn hoofd had, ook in de praktijk zou werken. 
Dat jaar zit er nu op en volgens mij heeft hij 
gezien dat het goed is. Morgen en overmorgen 
bedanken wij de heer Dekkers voor alles wat hij 
voor de school, maar vooral voor de leerlingen, 
heeft betekend. Kansen creëren voor leerlingen, 
die de kansen aangrijpen om verder te komen 
in het leven, dat is waar de heer Dekkers goed 
in is. En dat is hem gelukt. Hij mag trots zijn op 
alles wat hij heeft bereikt en wij zijn trots op het 
feit dat de heer Dekkers onze directeur wilde 
zijn. Joseph bedankt!!!

Komend schooljaar starten we met een  
nieuwe collegedirecteur, de heer Wouter van 
Bennekom. Hij zal zich in de eerstvolgende 
DVContact aan u voorstellen. Wij wensen hem 
alvast een fijne werkplek in ons midden toe.

Ik wens iedereen een hele mooie zomer toe en 
hoop onze leerlingen in augustus weer te mogen 
begroeten.

Ingrid Smits
Afdelingsdirecteur vmbo

NB. In de vakantie ontvangt iedereen de  
gegevens over de start van het nieuwe  
schooljaar. 
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Personeel
We kijken terug op een jaar met veel personele 
strubbelingen. Helaas heeft dat meteen gevolgen 
voor de lessen. Vele docentwisselingen en roos-
terwijzigingen hebben ons geteisterd. Voor de 
leerlingen betekent dat iedere keer weer dat ze 
zich moeten aanpassen aan een nieuwe man of 
vrouw voor de klas met zijn of haar eigenaardighe-
den. Ook komen er hobbels in de continuïteit van 
de lesstof. Het lijkt erop dat de gevolgen daarvan, 
dankzij hard werken van collegae en van de leer-
lingen, redelijk beperkt zijn gebleven. Heel goed 
gedaan! Laten we hopen dat het komende school-
jaar wat rustiger gaat verlopen.

De heer Struijs is zo ver hersteld dat hij het nieu-
we schooljaar 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.

Ook mevrouw van Oers van de examenadminis-
tratie is nog herstellende. Ook haar wensen we 

beterschap toe. Voor beiden geldt dat we ze graag 
weer zo spoedig mogelijk terug zien op school!

Direct na de vakantie gaat mevrouw Mihajlovic 
met zwangerschapsverlof. Zij verwacht haar eerste 
kindje rond de start van het nieuwe schooljaar. 

Mevrouw el Allouchi gaat per 1 oktober met zwan-
gerschapsverlof. Zij verwacht haar derde kindje 
begin november. Beide dames willen we een mooie 
tijd toewensen.

Met de vervanging van mevrouw el Allouchi zijn we 
bezig, mevrouw Mihajlovic wordt vervangen door 
mevrouw S. van Reeuwijk. Zij is een goede beken-
de van ons, want ze heeft tijdens haar opleiding al 
twee maal stage bij ons gelopen. Leuk dat ze nu 
het team komt versterken!

Het einde van een schooljaar is het moment voor 
ons personeel om de balans op te maken: Ga ik 
nog een jaar door of ga ik wat anders doen…? De 
een doet dat omdat hij/zij tegen de pensioenge-
rechtigde leeftijd aan zit, de ander omdat het tijd 
lijkt voor een nieuwe uitdaging. Dat is dit jaar niet 
anders. We nemen daarom afscheid van me-
vrouw Kerstens (receptie), mevrouw van Nassau 
(catering), de heer de Laat (conciërge), de heer 
Jongenelen (conciërge), 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 (do-
cente beeldende vorming). 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 wat ze gaan doen. 
Wij zijn blij dat zij deel hebben uitgemaakt van 
ons team en danken hen voor de inzet voor onze 
school en vooral voor onze leerlingen. De mooie 
resultaten zijn mede dankzij hun inzet tot stand 
gekomen. Iedereen heeft daar zijn of haar steentje 
aan bijgedragen.
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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 
(docente wiskunde), de heer van Steenpaal (do-
cent wiskunde), mevrouw van Hecke (docente 
Nederlands), mevrouw de Block (docente mens 
& maatschappij) en mevrouw Mijzen (docente 
Nederlands). Een hele mooie tijd op onze school 
toegewenst. Er wordt op dit moment nog de laat-
ste hand gelegd aan het opvullen van de laatste 
vacatures. 

Examens
De zenuwslopende weken van de examens zijn 
weer achter de rug. Onze kandidaten hebben het 
over het algemeen goed gedaan! Na het tweede 
tijdvak kunnen we met trots melden dat 97% van 
onze kandidaten erin geslaagd zijn, te voldoen 
aan de eisen die aan het behalen van een diploma 
worden gesteld. Er zijn er zelfs vier, die Cum Laude 
zijn geslaagd! 

Al onze kandidaten die opgingen voor het diplo-
ma basisberoepsgerichte leerweg zijn succesvol 
geweest. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg 
hebben we helaas aan 5 leerlingen moeten melden 
dat het (net) niet gelukt is. Voor hen zoeken we 
een mooie oplossing om door te kunnen met hun 
schoolcarrière. 

B % K % Totaal %
Aantal kandidaten 65 100 % 87 100 % 152 100 %
Aantal geslaagd 65 100 % 82 94 % 147 97 %
Aantal definitief gezakt 0 0 % 5 6 % 5 3 %

Afgewezen leerlingen per sector 
Aantal definitief gezakt techniek 4
Aantal definitief gezakt economie 0
Aantal definitief gezakt zorg & welzijn 1

De op een na mooiste 
bijeenkomst van het jaar
Natuurlijk blijft de diploma-uitreiking het jaarlijkse 
hoogtepunt, maar er is één evenement dat hier 
dichtbij in de buurt komt. Jaarlijks zetten we een 
groep leerlingen in het zonnetje. Dat doen we om-
dat deze leerlingen iets bijzonders hebben gedaan. 
Wat hen allemaal verbindt is dat het steeds vrijwil-
lig is. Het moet niet, het is geen opdracht, je krijgt 
er ook geen cijfer voor. 

Verder gaat het om zeer uitlopende dingen. 
Bijvoorbeeld leerlingen die bezoekers in de nieu-
we school rondleiden of  leerlingen die altijd klaar 
staan als er op zaterdag of ’s avonds iets te doen is 
op school. Maar ook kinderen die een medeleer-
ling extra ondersteunen of die zich zelf, ondanks 
hun moeilijke omstandigheden,  op een geweldige 
manier ontwikkeld hebben.

U hoort het al, het is een enorm positieve bijeen-
komst met allemaal blije en tevreden gezichten. 
Op woensdag 7 juni zat ons restaurant vol tijdens 
ons jaarlijkse ‘Leerlingen in het zonnetje’. Voor het 
eerst in deze mooie omgeving luisterden de leerlin-
gen zelf, hun ouders of andere familieleden ge-
boeid en zeer trots naar de reden van hun nomina-
tie. Hoe mooi en geweldig kunnen ‘gewone’ dingen 
zijn. Voor ons een reden om deze bijeenkomst te 
koesteren. 

Wij feliciteren al onze geslaagde kandidaten met behalen van hun diploma. Goed gedaan!
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Bezoek van de Commissaris 
van de Koning
Deze week kreeg ik een brief van de Commissaris 
van de Koning van de provincie Noord-Brabant, de 
heer Van de Donk. Hij schreef: 

Bij een dergelijk werkbezoek dat een dagdeel duurt, 
kiest de burgemeester twee plaatsen uit die hij met 
de commissaris wil bezoeken. Onze school was er 
daar een van. Naast een gesprek met de fractie-
voorzitters van de gemeenteraad stond een rond-
leiding door het gebouw op het programma. We 
hebben ervoor gekozen om die rondleiding door 2 
leerlingen te laten doen. Dat deden ze op een voor-
treffelijke manier. De commissaris en ook de burge-
meester waren onder de indruk. Betere ambassa-
deurs van onze school kun je niet hebben! 

Lees ook het stukje op Nu.nl; 
nu.nl/roosendaal-halderberge-rucphen/ 
4787079/commissaris-van-koning-indruk- 
bij-werkbezoek-roosendaal.html

Geachte heer Dekkers,

Op 22 juni 2017 heb ik een werkbezoek 

gebracht aan de gemeente Roosendaal. 

Onderdeel van het programma was ook een 

bezoek aan uw school. Graag wil ik u langs deze 

weg nogmaals dankzeggen, uw gastvrijheid en 

in het bijzonder de rondleiding van Veerle en 

Joppe heb ik bijzonder op prijs gesteld. 

Hoogachtend,

Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk
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Kluispasjes
Leerlingen moeten hun kluispasje bewaren! 
ze hebben ze gekregen  voor de hele periode 
dat ze op het DVC zitten. Iedereen die een 
nieuw pasje nodig heeft kan er 1 aanschaffen 
bij de receptie voor € 5,00.

Het kan wel zijn dat er na de vakantie een  
ander kluisnummer aan de pas gekoppeld is. 

Bijna geen brugklasser 
meer
Beste ouder/verzorger en brugklasser,

Het schooljaar is voorbij gevlogen. Ik zie jullie nog 
binnenkomen. De een rustig, de ander luidruchtig 
en nog een ander afwachtend. Voor iedereen een 
spannend moment, ook voor de docenten. 
Een nieuw schoolgebouw, nieuwe lokalen, kluisjes, 
een vakcollege waar je voor gekozen hebt… 

Ik kan aan het einde van het schooljaar zeggen, 
dat ik ontzettend trots op jullie ben. Jullie heb-
ben je weg gevonden in dit grote gebouw, nieuwe 

vrienden gemaakt, geleerd hoe je je spullen op 
orde moet hebben en dat je op tijd moet komen. 
Bovendien heb je kritisch gekeken of je op de 
goede plek zit. Voor sommigen betekende dit een 
overstap naar een ander vakcollege. Ik zwaai jullie 
uit naar klas 2, zodat er plaats gemaakt wordt voor 
de nieuwe brugklassers. Het gaat jullie goed en 
kom gerust nog eens vertellen, hoe het nu met je 
gaat. 

M. van Santwijk
Teamleider brugklas

Hieronder een paar foto’s van de laatste lesweek. 
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Eindexamenleerlingen 
Horeca en Ondernemen 
100% geslaagd!

Het team van Horeca & Ondernemen feliciteert 
zijn eindexamenkandidaten. We zijn supertrots op 
ons slagingspercentage van 100 %” 

Kiwanis diner 
1e Kiwanis Benefietdiner smaakt naar meer
do 22 jun 2017, 11:45  
Bron De Gazet van Roosendaal

Op donderdag 15 juni hield de Kiwanis Club 
Roosendaal in samenwerking met Unicef West-
Brabant en het Da Vinci College Roosendaal het 
1e Kiwanis Benefiet Diner voor en door kinderen.

De derde- en vierdejaars leerlingen van het Da 
Vinci College in Roosendaal hebben op deze avond 
in een voor de gelegenheid stijlvol gecreëerd res-
taurant voor een vijftigtal gasten voor een heerlijk 
gevarieerd menu gezorgd. De dagelijkse opleiding 
werd zo op een voortreffelijke wijze in de praktijk 
gebracht met tal van ingrediënten, welke door lo-
kale ondernemers ter beschikking waren gesteld.

Tegelijkertijd hielpen ze hier ook andere kinderen 
mee. De opbrengst van deze avond ging namelijk 
in zijn geheel naar het goede doel,:€ 1.500 voor 
Unicef West-Brabant en € 1.500 voor het school-
project van Sjef Theunissen in Burkina Faso, waar 
met deze opbrengst werkruimtes voor een aantal 
schoollokalen zullen worden aangeschaft.

Kortom: een heerlijke culinaire avond waarbij voor-
al de kinderen de winnaars waren. Dat smaakt in 
alle opzichten naar meer! 

Vanuit de sector Horeca & Ondernemen



pagina 7DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

DVCONTACTNieuwsbrief vmbo 
nummer 6     12 juli 2017

Het jaar zit erop. Het is een enerverend jaar ge-
weest in de nieuwbouw. Allemaal hebben we 
moeten wennen aan het gebouw en de nieuwe 
praktijklokalen. Alles ging toch nét een beetje 
anders dan op de vertrouwde locatie, “de Laan van 
België”. We hebben veel geleerd dit jaar en zullen 
voor het volgende schooljaar de nodige aanpassin-
gen doen, zodat het jaar nog beter kan verlopen.

Gelukkig heeft het weer een handje geholpen, 
zodat we dit jaar konden afsluiten met een fan-
tastische activiteitenweek.  Wat heb ik veel leer-
lingen en docenten zien lachen; erg leuk om te 
zien. Helaas zijn er altijd enkele leerlingen die er 
geen zin in hebben. De meesten melden zich dan 
ziek of komen veel te laat… Jammer! De leerlingen 
die niet zijn komen opdagen, worden meteen bij 
‘Leerplicht’ gemeld. Ook deze laatste dagen zijn 

verplicht voor alle leerlingen.

De week is begonnen met een fietstocht van ruim 
30 kilometer met 4 controleposten. Op dinsdag 
en donderdag hebben we allerlei leuke spellen ge-
daan in het bos. Op woensdag was de vossenjacht. 
Docenten gingen verkleed de stad in en leerlin-
gen moesten ze gaan zoeken om hun opdracht te 
kunnen uitvoeren. Op vrijdag sloten we de week 
traditioneel af met een dagje karten.

Wij wensen alle leerlingen en ouders/verzorgers 
een fantastische vakantie toe. We hopen jullie vol-
gend schooljaar weer te zien om er samen een leuk 
en leerzaam jaar van te maken.

Team Sector Techniek 

Vanuit de sector techniek 
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Vanuit de sector Zorg en Welzijn
En dan ………is het ineens 
vakantie
Vanaf de meivakantie was het voor leerlingen en 
docenten behoorlijk “aanpoten”: aan de slag voor 
de overgang naar een volgend leerjaar, een activi-
teitenweek houden, de geslaagden uitzwaaien ect.
Wat hebben we een bijzondere week gehad met 
een groep leuke, gezellige leerlingen in klas 2 en 
3, zo positief dat we er alleen maar van konden 
genieten en dat is fijn.

Klas 2 heeft mogen genieten van de afsluiting 
van “Adembenemend” in De Kring; Een heel jaar 
hebben de leerlingen hieraan gewerkt. Ook de 
kooklessen met opdrachten voor tweetallen zijn 
afgerond en dit resulteerde in een mooi kookboek 
dat leerlingen en ouders meekregen tijdens de 
jaarafsluiting onder het genot van een high tea. 

Leerlingen van klas 2 hebben in het kader van LOB 
het Kellebeek College bezocht. Ze kregen een 
rondleiding met alle informatie over de vervolgop-
leidingen. Dit is waardevol. 

De high tea met ouders was goed voorbereid. 
Fijn dat er ouders waren, maar ik hoop volgend 
jaar nog meer ouders te mogen ontmoeten op de 

afsluiting van het schooljaar. Wij zien u graag op 
deze momenten. De mentoren hebben hun best 
gedaan om het jaar met u goed af te sluiten tijdens 
deze high tea.

Ook de schoolreis viel in goede aarde. We reden 
naar Antwerpen naar de ZOO en daarna was er 
tijd om te shoppen: een zeer gezellige aangele-
genheid. Als mentor heb je dan even tijd voor de 
leerlingen op een andere manier. 

De week werd afgesloten met twee films waaruit 
leerlingen mochten kiezen. Na nog wat mededelin-
gen zat het erop. Op naar volgend schooljaar, met 
voor velen klas 3 in het vooruitzicht. Dan zit je als 
leerling plots in de bovenbouw en ben je “onder-
bouw af”. 

Ik wens iedere leerling en ouder succes in de bo-
venbouw van klas 3. Het wordt een jaar waarin het 
schoolexamen begint. Dat vraagt van leerlingen 
een andere inzet en ook van ouders extra steun. 
Cijfers blijven vanaf dag 1 tot het eindexamen 
bestaan. Leerlingen moeten vanaf de start preste-
ren. Elk cijfer telt mee. Daarnaast heeft de leerling 
in klas 3 gekozen voor keuzedelen m.b.t. het vak 
verzorging en zullen leerlingen in deze klas - als ze 
daar geschikt voor zijn - al het Centraal Praktisch 
Examen doen. Het is spannend, maar ook een uit-
daging lijkt mij.

20 Leerlingen van klas 3 hebben eind april hun 
Centraal Praktisch Examen afgelegd, super-
spannend maar ze hebben het allemaal gehaald. 
Sommige leerlingen hebben begin juni hiervoor 
een herkansing gekregen om een hoger cijfer te 
behalen. In mei zijn zij gestart met het VMR-traject 
onder leiding van mevrouw van Genderen. Dit 
loopt door in leerjaar 4. Leerlingen gaan dan twee 
dagdelen naar het ROC Kellebeek en lopen op 
donderdag hun mbo-stage. Deze leerlingen ont-
vangen in september hun certificaat, samen met 
de leerlingen van techniek. Ik hoop u dan te mogen 
feliciteren.
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Leerlingen van klas 3 hebben aan het project “ge-
zonde voeding” gewerkt waarin de vakken biologie, 
wiskunde en zorg en welzijn geïntegreerd zijn. Dat 
was vooral ook flink aan de slag gaan met lastige 
onderdelen. In het kader van dit onderwerp zijn 
leerlingen naar Corpus geweest in Leiden. Dat is 
niet alleen leuk, het draagt ook bij aan de stof voor 
biologie in klas 4. Daarna zijn ze aan het shoppen 
geslagen in Leiden. Volgens de leerlingen waren er 
“geen leuke winkels”, maar er is toch aardig ge-
shopt. Leerlingen die niet mee gingen zijn op de 
fiets (ja, pfff…) naar Bergen op Zoom geweest.

Zonder te mopperen hebben zij de speurtocht 
gelopen en zijn ze weer teruggefietst. 

Op vrijdag kregen de derde klassen minder leuk 
nieuws te horen. Van drie klassen gaan wij terug 
naar twee klassen. Reden hiervoor is het leerlin-
genaantal. Door het vertrek van leerlingen kunnen 
we nu twee klassen formeren. 

De drie mentoren hebben dit zorgvuldig opge-
pakt. Toch waren sommige leerlingen vrijdag 
in tranen, wat heel begrijpelijk is. Dit gevoel zal 
absoluut wegebben als we straks in leerjaar 4 
verder gaan. Immers, daar zitten leerlingen voor 

Summervibes!
Woensdag 10 mei stond het laatste school-
feest van dit jaar op de planning met als thema 
‘Summervibes’!

De leerlingen van vmbo leerjaar 4 hadden overdag 
het uitje naar de Efteling en sloten rond 17.00uur 

het beroepsgericht vak nog in verschillende groe-
pen bij elkaar. Daarnaast zien zij elkaar tijdens de 
keuzevakken en is de periode tot eind april relatief 
kort in deze samenstelling. We kunnen het niet 
mooier maken en dat doen we ook niet. Soms moet 
je incasseren, dat moeten leerlingen later in de 
maatschappij ook. Ook dan heb je je collega’s of 
werkplekken niet voor het uitkiezen, hoe jammer 
dit ook is. 

Ik ga ervan uit dat u uw dochter het juiste steun-
tje geeft, wij nemen hen dan verder mee en dan 
gaat het vast lukken. We steken alle energie in het 
komende examen (april 2018) om daarna met een 
diploma verder te gaan.

Met als afsluiting de sportdagen en een ochtend 
in de bioscoop denk ik, dat we met recht kunnen 
zeggen, dat zowel leerlingen als docenten toe zijn 
aan een welverdiende vakantie. 

Bedankt voor het vertrouwen in het afgelopen 
schooljaar en graag tot het volgend jaar!

Namens team Zorg en Welzijn,
Mevrouw I. Schilder 

aan bij Zeelandia voor een heerlijke barbecue. 
Het heerlijke weer zorgde er voor dat de zomer-
stemming er al goed in zat!

Na de barbecue liep de zaal rond 20u rustig vol 
met zomers geklede leerlingen uit alle leerjaren van 
zowel vmbo als PrO. 
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De leerlingen moesten bij binnenkomst wel eerst 
langs een echte beveiliger, een rol die de heer van 
Beers prima stond!

De zaal was volgehangen met strandballen, wat 
een heerlijk zomers gevoel gaf.

DJ Ruben zorgde voor de juiste muziek waardoor 
er een prima sfeer ontstond om de dansvloer op te 
gaan.

Zowel leerlingen als docenten hebben gezellig 
staan dansen en ook de fotobooth was een groot 
succes! 

Vanuit het decanaat
Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken 
om de geslaagden van harte te feliciteren met het 
behalen van hun vmbo-diploma.

Er is de afgelopen jaren hard voor gewerkt. Niet 
alleen binnen de lessen die op het lesrooster staan, 
maar ook daar buiten. Want nu komt de belangrij-
ke vraag “Wat ga je doen na het vmbo?”.

Ook daar is over nagedacht. Soms samen met de 
mentor, maar ook tijdens de LOB-evenementen als 
Roosendaal On Stage, de Mammoetvoorlichting, 
het bezoeken van de open dagen en deelname aan 
een meeloopdag op een mbo. Gesprekken met de 
mentor of met docenten, soms met de decaan.

Voor het komende schooljaar staan deze LOB-
evenementen ook weer op de kalender.Te zijner 
tijd ontvangt u via uw zoon/dochter de informa-
tie over het LOB-evenement de bijbehorende 
aanmeldformulieren. 

Mocht uw interesse al zijn gewekt, dan nodig ik u 
op om alvast een kijkje te nemen op de site van 
www.roosendaalonstage.nl. Hier vindt u alvast 
meer informatie over het project dat mede door de 
gemeente Roosendaal en het bedrijfsleven wordt 
ondersteunt.

Mede namens het Stage team wens ik u een fijne 
zomer.

P. Kuijpers
Docent/decaan 

London, we were there! 
Stel je voor: je bent je al een jaar aan het voorbe-
reiden op de reis naar Londen, je hebt een extra 
krantenwijk genomen, voor je verjaardag alleen 
maar Engelse ponden gevraagd,  geheel tegen je 
gewoonte in klusjes in huis gedaan (maar ja, het 
betaalt zo lekker), je hebt extra je best gedaan bij 
de lessen Engels……. 

En dan is het ineens woensdag 31 mei en staan je 
ouders je met tranen in hun ogen (van verdriet of 
blijdschap, dat is soms niet helemaal duidelijk) om 

Belangrijke data zijn: 

Leerjaar LOB-evenement Datum 
Leerjaar 2 Roosendaal On Stage: 

Beroepenfeest 
DOE-dag

18 januari 2018 
30 januari 2018

Leerjaar 3 Roosendaal On Stage: 
Beroepenfeest 
DOE-dag 
Mammoetvoorlichting

18 januari 2018 
30 januari 2018 
23 januari 2018

Leerjaar 4 Open dag bezoeken 
Inschrijven op het MBO

Medio januari en februari 2018 
Vóór 1 maart 2018
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05.30 uur op het parkeerterrein bij De Stok uit te 
zwaaien. 

Voor het eerst in de geschiedenis van de Londen-
reizen gingen dit jaar twee leerjaren tegelijkertijd 
op schoolreis naar Londen. De huidige 4e jaars wa-
ren vorig jaar de reis misgelopen, dus kregen zij de 
kans om alsnog te gaan. Dat betekende drie volle 
bussen met in totaal 137 leerlingen en 14 docenten 
voor de begeleiding.

De sfeer zat er ondanks het vroege uur al gelijk 
goed in. Er werd gekletst, gelachen, gezongen en 
de eerste worstenbroodjes waren al op voordat we 
goed en wel Roosendaal uit waren!

Eenmaal in Calais en op de boot werd er lekker 
rondgesjouwd, winkeltjes bezocht, spelletjes ge-
daan of heerlijk gehangen in de stoelen en op het 
dek. Het kon allemaal.

Vanaf Dover ging het direct richting Londen. Toen 
we in de buitenwijken van Londen waren aange-
komen bleek pas hoe groot en druk Londen is. 
Gelukkig wisten de zeer ervaren chauffeurs goed 
de weg, en konden zij ons keurig door het verkeer 
heen loodsen. 

Eenmaal bij de hostels aangekomen gingen de 
twee groepen ‘uit elkaar’. De 4e jaars logeerden in 
Clink261 en de 3e jaars in het Clink78 hostel. De 
hostels lagen weliswaar niet ver bij elkaar vandaan 
maar de groepen volgden vanaf dat moment  hun 
eigen programma. De 3e jaars kregen een spoed-
cursus ‘Hoe verken ik snel mijn kamer, zet ik mijn 
spullen erin, fris ik me op en ben ik weer weg? 
We hadden haast want we werden bij de London 
Dungeon verwacht.

De 4e jaars konden het rustiger aan doen (ze zijn 
tenslotte ook al wat ouder! ). Voor hen  stond de 
Jack the Ripper tour op het programma.

Bij de Dungeon aangekomen was zelfs de entree 
al eng! Binnen gingen de ijselijke kreten soms door 
merg en been. Zelfs de stoerste leerlingen konden 
het af en toe niet laten om één van de begeleiders 
vast te pakken. Er zijn heel wat armen en handen 
fijngeknepen ;)

Na het Dungeon bezoek van de 3e jaars werd er 
lekker gegeten in het parkje vlakbij. We konden 
alle activiteiten die langs de Theems plaatsvonden 
goed volgen, het weer was mooi, de sfeer gezellig…  
Dus wat wenst een mens nog meer?
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Een bezoek aan Londen zou geen bezoek aan 
Londen zijn wanneer er niet gewinkeld kan worden. 
Dus op naar Oxford Street! Eerst even langs de 
M&M’s store en daarna was de grootste attractie 
uiteraard het gigantische filiaal van de Primark! En 
niet alleen de meiden hebben hier toegeslagen!

Teruglopen naar het hostel was vermoeiend maar 
ook gezellig. Deze eerste lange dag eindigde voor 
de meeste 3e jaars leerlingen (en begeleiders!) pas 
om 04.00 uur ’s nachts. Dat beloofde wat voor de 
volgende dag!

De 4e jaars hebben de eerste avond de Tower 
of London bezocht en zij hebben ook de Tower 
Bridge van dichtbij kunnen bekijken. Ze zochten 
zelf een plek om te eten (eten leek wel trouwens 
wel de hoofdreden om mee te gaan op reis). Na het 
eten zijn de 4e jaars de Jack The Ripper tour gaan 
doen. De tour was leuk maar er werd wel heel rap 
Engels gesproken. Desondanks konden veel leer-
lingen het verhaal goed volgen (met dank aan de 
lessen Engels, dames en heren!). Na de tour gingen 
de 4e jaars terug naar het hostel en hebben ze in 
alle rust (zoals alleen 4e jaars dat doen) kunnen 
kletsen en bijpraten over de eerste dag.

Dag twee begon ook op tijd (knap dat iedereen 
toch min of meer wakker aan het ontbijt ver-
scheen). Op deze dag stond voor de 3e jaars een 
bezoek aan het Chelsea Stadion gepland. De 4e 
jaars gingen op pad richting London Eye.

De 4e jaars zijn met de bus naar de London Eye 
vertrokken en, in tegenstelling tot de leerlingen, 
was de bus wat te laat. Het was even spannend of 
ze op tijd bij de London Eye zouden komen, maar 
dat lukte gelukkig wel en iedereen heeft kun-
nen genieten van een fantastisch uitzicht. Er zijn 
natuurlijk tientallen foto’s gemaakt. Na de London 
Eye zijn de 4e jaars met de metro richting Oxford 
Street vertrokken (want die Engelse ponden ble-
ven branden in de portemonnees) om te shoppen 
en etalages te bekijken. Bepakt en bezakt zijn ze 
vervolgens richting Hyde Park gelopen om elkaar 
de nieuwe aanwinsten te showen.

Vanuit Hyde Park gingen ook zij vervolgens rich-
ting Chelsea stadion. Die afstand viel bepaald niet 
mee!  In het stadion moest iedereen met T-shirts 
van spelers op de foto om het thuisfront te laten 
weten dat ze daar ook écht waren geweest.

Na Chelsea zijn de 4e jaars richting Camden Town 
gegaan, waar iedereen op de markt nog mooi sou-
venirs kon meenemen voor ouders/broers/zussen/
vriendjes/vriendinnetjes/opa’s/oma’s of gewoon voor 
zichzelf. Na Camden Town richting het hostel, waar 
ze op een mooie tijd waren, dus iedereen had genoeg 
tijd om nog lekker te kletsen of een spelletje te doen.

De 3e jaars vertrekken de tweede dag met de 
bus om 09.00 uur richting het stadion. Daar een 
prima rondleiding gekregen (in het Engels!), veel 
gezien en ook veel foto’s gemaakt o.a. van voet-
balshirts met beroemde namen maar vooral ook 
van elkaar ! Wat zijn ze toch fotogeniek!

Vanaf het Chelsea stadion reisden de 3e jaars met 
de metro (dat was op zich al een belevenis) rich-
ting Buckingham Palace. Jammer genoeg was de 
wisseling van de wacht op dat moment niet te zien. 
Maar het was heerlijk weer, het  gras in het park 
naast het paleis was zacht dus we hebben even 
lekker gezeten en genoten van de zon, de mensen-
menigte en de gezellige sfeer. De volgende etappe 
leidde ons via The Mall naar Trafalgar Square om 
vervolgens naar Covent Garden te lopen. Daar, in 
die wijk waar veel winkeltjes en straatartiesten te 
zien zijn, heeft iedereen ruim de tijd gekregen om 
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te winkelen, te lunchen en rond te hangen. Aan de 
hoeveelheid tassen te zien was er flink ingeslagen!

Hierna zijn alle 3e jaars over Waterloo Bridge rich-
ting de London Eye gelopen. Ook de leerlingen die 
in eerste instantie wat huiverig waren stapten toch 
het reuzenrad in. Uiteindelijk werd het voor ieder-
een het een onvergetelijke ervaring. Er werd druk 
gefotografeerd want het uitzicht was fantastisch. 
Eenmaal uit de London Eye zijn we weer op ons ge-
mak langs de Theems teruggelopen naar het hostel. 

Langs de oever werd muziek gespeeld en zijn 
er natuurlijk altijd docenten die het dan niet 
kunnen laten om een danspasje te maken! Echt 
docentenhumor! 

Londen is ook zeker bij avond een fascinerende en 
levendige stad. Moe, maar zeer tevreden stapten 
we het hostel binnen. Iets vroeger dan de avond 
ervoor was het (tot grote vreugde van de begelei-
ders) stil in de slaapkamers.

De volgende ochtend was iedereen om 09.00 
uur present en stapten we de bussen in om naar 

Canterbury te gaan. Leuk om daar te shoppen 
en wat lekkers in te slaan voor de terugweg. En 
zeg nou zelf, ‘shoppen’ verveelt toch nooit?! 
Uiteindelijk reden we om 15.15 uur richting Dover 
waar we rond 16.50 uur op de boot stapten. 

Inmiddels wist iedereen wat er verwacht kon wor-
den van de bootreis dus er werd lekker rondgelo-
pen, wat gegeten of een rustig plekje gezocht om 
even de oogjes dicht te doen. Vanuit Calais ging 
de reis weer huiswaarts. Ook nu weer werd er in de 
bus volop meegezongen met de muziek of gewoon 
een dutje gedaan. Rond 22.30 uur reden we het 
parkeerterrein bij De Stok  op waar ouders/verzor-
gers, broers, zussen, vrienden en vriendinnen ons 
met open armen stonden op te wachten en kon 
het ‘grote verhalen vertellen’ beginnen. 

Fijn dat er een lang Pinksterweekend aan vast zat! 
Iedereen kreeg op die manier lekker de tijd om bij 
te slapen. Wij kijken weer terug op een zeer ge-
slaagde Londenreis!

Namens de Londenbegeleiders,
J. Haagoort  
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Kennismaking nieuwe 
brugklassers
Op 28 juni was het zover: De kennismaking op het 
Da Vinci College met je nieuwe klasgenoten en 
mentor.

Klokslag 12.30 uur zaten de leerlingen op het ter-
ras en werden ze één voor één naar voren geroe-
pen. De leerlingen luisterden goed, kwamen vlot 
naar beneden en gingen met hun mentor mee. Een 
klein buffetje stond voor ze klaar met broodjes, een 
appel en iets om te drinken. In de klas aten ze dit 
op en begon het voorstellen. Het eerste uur waren 
de leerlingen nog erg stil, ze keken naar elkaar en 
het was onwennig. Het naambordje werd gemaakt, 
dat mochten ze op school laten staan zodat de 
ouders hier ‘s avonds achter konden plaatsnemen. 
De middag verliep verder vlot met kleding passen, 
foto’s maken, ijsje eten, een rondleiding en kennis-
makingspelletjes. Om 16.00 uur gingen de leerlin-
gen vol indrukken naar huis. 

Vanaf 19.00 uur liep het terras langzaam vol. 
Ouders/verzorgers wachtten onder het genot 

van een kopje koffie of thee de presentatie af. Na 
wat algemene informatie gingen ze mee naar het 
klaslokaal met de mentor van hun kind. Hier kwam 
weer veel informatie uit voort en uiteindelijk maak-
ten de ouders/verzorgers een afspraak met de 
mentor voor een startgesprek. Het liefst willen we 
voor de vakantie alle ouders en kinderen gespro-
ken hebben.

Als brugklasteam hebben wij een positieve indruk 
van jullie gekregen. De kinderen waren enthousiast 
en ouders waren in groten getale aanwezig. Wij 
zien er naar uit om met jullie samen te werken. 
Tot na de vakantie!

Mw. Quist, Mw. van Schaik, Mw. Wiersema, Mw. 
Perdaems, Dhr. van Loon, Dhr. van der Klooster, 
Dhr. Harting

Teamleider Brugklas: Mw. Van Santwijk 

Wij verwelkomen onze nieuwe leerlingen en 
wensen hen een mooie tijd aan het DVC toe! 

Vanuit de ouderraad 
Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een berichtje van de oud voorzitter van de ouderraad. Na 4 jaar, 
waarvan 2 jaar als voorzitter, leg ik mijn functie neer na het slagen van mijn 
dochter. Ik dank iedereen voor het vertrouwen dat in mij en in de medeleden 
van de ouderraad wordt gesteld. 

Ik kan iedereen aanraden lid te worden van de ouderraad. Mede dankzij 
de fijne contacten met de directie van Da Vinci en de passie van de 
medewerkers, wat zeer aanstekelijk op ons heeft gewerkt. Woon een 
vergadering bij en merk zelf de passie van Da Vinci.

Met vriendelijke groet, 

Joan van Toren
oud voorzitter ouderraad 
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De ouderraad neemt 
afscheid van:
  Wilma Schalk 
  Marion Withagen
  Monique Thielen 
  Joan van Toren 
  Martijn de Vries

Namens de ouderraad bedanken wij jullie enorm. 
Voor alle inzet en het enthousiasme waarmee jullie 
een bijdrage hebben geleverd aan diverse activi-
teiten en het reilen en zeilen van de ouderraad de 
afgelopen jaren. Ouderbetrokkenheid vinden wij 
van groot belang! Samen zijn wij Da Vinci.

De ouderraad 

Even voorstellen
Beste mensen,
Vanuit de ouderraad is er aan mij gevraagd een 
stukje te schrijven. Dus bij deze  wil ik mij even 
voorstellen. Mijn naam is Martijn de Vries en woon 
in het mooie, zonovergoten Zevenbergen met mijn 
vrouw en twee dochters , waarvan onze Noa al drie 
jaar op het Da Vinci zit.

De afgelopen drie jaar maakte ik deel  uit van de 
ouderraad. En dat is me prima bevallen. Tijdens de 
laatste vergadering heb ik afscheid  genomen van 
de ouderraad. Ondanks dat de ouderraad geen 
zeggenschap heeft, heb ik dat nooit gemerkt.
Wat ik wel gemerkt heb, is dat de school het heel 
belangrijk vindt dat ouders en verzorgers gehoord 
worden en mee kunnen praten over de onderwer-
pen die belangrijk zijn.

Bij deze wil ik nog een keer iedereen bedanken 
voor de afgelopen drie jaar. Als je het fijn vindt 
betrokken te zijn bij de school van je kind, is de 
ouderraad een aanrader.

Met vriendelijke groet, 
Martijn de Vries 

Bedankt
Ook wij willen graag iedere ouder bedanken voor 
de bijdrage aan het reilen en zeilen van de school. 
Dat kan natuurlijk op veel manieren. Iedereen met 
een kind op school zorgt door samenwerken voor 
het beste resultaat voor zijn eigen kind en alle 
anderen. Mensen in de ouderraad doen daar dan 
nog eens een schepje bovenop. Dat wordt door 
ons als directie erg gewaardeerd. Alhoewel  niet 
iedereen altijd direct kan zien wat hun medewer-
king voor resultaten geeft. Zoals u ziet zijn er nu 
inmiddels vijf ouders die uit de ouderraad gaan 
omdat hun kind met succes van school af gaat. 
Mocht u dus zelf geïnteresseerd zijn, dan staat er 
een stoel voor u klaar. U kunt de ouderraad mailen 
op ouderraad@davincicollege.nl 

Vakantierooster 2017-2018

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 daar-
om goed voor u iets gaat boeken: niet alle 
scholen hebben overal dezelfde data.


