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Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017 die per email aan u wordt
verstuurd. Wijzigt uw emailadres, geef dit dan door aan de mentor. Heeft u geen
emailadres, dan krijgt u de nieuwsbrief via uw zoon/dochter mee naar huis. De
nieuwsbrief kunt u altijd nalezen op onze website: www.dacapo-college.nl
We zijn dit schooljaar gestart met droevig nieuws: vier van onze leerlingen
verloren een ouder tijdens de vakantie en in de eerste maand van het schooljaar.
Bij sommigen kwam het overlijden zeer onverwacht en bij een ander na een
ernstige ziekte. We wensen de leerlingen en hun families veel sterkte toe en we
leven erg met hen mee.
Op maandag 19 september 2016 heeft de schoolfotograaf foto’s gemaakt van
onze leerlingen. Voor leerlingen die er niet waren op deze dag komt de
schoolfotograaf nog een dagdeel terug.
Op dinsdag 20 september 2016 hielden onze docenten een informatie-avond over
onze certificeringsklassen (horeca-schoonmaak-winkelmedewerker-techniek breed)
voor onze stageleerlingen en hun ouders/verzorgers. Deze avond werd goed
bezocht en we zijn erg blij met deze opkomst en de getoonde interesse.
Op 26 september 2016 hebben we afscheid genomen van ons MR ouderlid mevr.
Monique van Tol. Mevr. van Tol is ouder van Sarah en heeft zich vele jaren op
deskundige wijze ingezet voor de belangen van onze school. Naast het MR
lidmaatschap was mevr. van Tol ook als ouder afgevaardigde in de GMR van het
DaCapo College en daarnaast vertegenwoordigde zij het DaCapo College als ouder
in de OPR (ondersteuningsplanraad) van het Samenwerkingsverband van de
Westelijke Mijnstreek. We zijn mevr. van Tol zeer erkentelijk voor haar langdurige
ambassadeursrol voor het Praktijkonderwijs. Mevr. Elise Janssen, ouder van
Maxime gaat de taak van mevr. van Tol in de GMR overnemen en mogelijk ook in
de OPR. Wij wensen haar daar veel succes mee en wij zijn verheugd opnieuw een
goede ambassadeur in ons midden te hebben.
In de week van 10-14 oktober 2016 gaat fase 1 A-B op schoolkamp naar
vakantiepark Roompot-Weerterbergen te Weert. De ouders/verzorgers zijn door de
mentoren geïnformeerd. Wij wensen de leerlingen en het personeel, dat deze
kampweek organiseert, heel veel plezier toe.
Op dinsdagmiddag 11 oktober 2016 is er een studiemiddag voor het personeel
van het totale DaCapo College. Onze locatie is dan na 12.30 uur gesloten omdat
de studiemiddag elders plaats vindt. Het thema waar wij onze studiemiddag aan
zullen wijden is: Sociale Veiligheid. Leerlingen zijn deze dag vanaf 12.30 uur
lesvrij, behalve de stage-leerlingen die op dinsdag stage hebben, zij gaan gewoon
naar hun stageplaats. U dient als ouders/verzorgers zelf het leerlingenvervoer te
informeren.
Op 13 oktober 2016 neemt een voetbalteam o.l.v. onze LO-docent en onze
teamleider deel aan een 4 tegen 4 voetbaltoernooi. We wensen hen alle succes
toe.
We constateren de laatste tijd dat de leerlingen in toenemende mate geluidsboxen
meenemen naar school en deze hoorbaar afspelen in het gebouw en op het
schoolplein. Wij vinden beiden niet gewenst en adviseren de leerlingen de
geluidsboxen niet mee naar school te nemen. Indien leerlingen deze toch










meenemen verwachten wij dat deze worden opgeborgen in hun kluisje en niet voor
anderen hoorbaar zijn. Aangezien dit een nieuw fenomeen is hebben wij deze regel
nog niet opgenomen in de regels en afspraken die u en de leerling ondertekend
heeft. Toch is deze regel vanaf deze week van kracht.
De school is open vanaf 8.15 uur voor de leerlingen, vanaf dat moment kunnen zij
naar binnen komen en in de aula plaatsnemen.
Wellicht heeft u vernomen dat wij in onze school sinds schooljaar 2015-2016
gestart zijn met een restaurant genaamd Bistro PRO. Bistro PRO wordt gerund
door leerlingen van de Horeca Certificeringsklas o.l.v. docent dhr. Peter Ploum.
Bistro PRO is geopend iedere maandagavond van 17.00-19.00 uur gedurende het
schooljaar. Het maximaal aantal gasten is 20 personen. De kosten voor een diner
(buffetvorm of een bistro menu) zijn €10,00 per persoon inclusief water en
koffie/thee na. Voor drankjes krijgt u een aparte rekening. Indien u graag gebruik
wilt maken van het restaurant kunt u een reservering maken via
p.ploum@dacapo-college.nl. U krijgt dan een bevestiging per mail als de
reservering geplaatst kan worden. Uiterlijk reserveren op de donderdag (vóór
12.00 uur) voorafgaand aan de maandag.
Onlangs heeft u een email gekregen van wiscollect@dacapo-college.nl over
betalingen van school gerelateerde items. Het is van belang dat u de link in deze
email opent en volledig afrondt, anders blijft de factuur open staan. Indien u cash
betaalt op de locatie of geld overmaakt via een overschrijving kiest u altijd voor de
optie OVERBOEKING om het proces af te ronden. Wilt u betalen via
internetbankieren, dan kiest u voor de optie IDEAL en rondt u dit af. Komt u er
zelf niet goed uit hoe u moet handelen in deze, neem dan contact op met
wiscollect@dacapo-college.nl of met school.
Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2016 is er
herfstvakantie voor alle leerlingen. De lessen starten weer op maandag 31
oktober 2016.

Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

Bericht van de Medezeggenschapsraad locatie Praktijkonderwijs
Geachte ouders/verzorgers,
Bij het DaCapo College heeft iedere locatie een Medezeggenschapsraad.
Zo ook het Praktijkonderwijs. Deze raad bestaat uit een oudergeleding en een
personeelsgeleding. Iedere geleding kent 3 leden.
Namens de personeelsgeleding nemen zitting in de MR:
Dhr. M. Breedveld, Mevr. A. Op den Kamp, Mevr. J. Goessens.
Namens de oudergeleding hebben zitting: Mevr. E. Janssen, Mevr. M. van Tol en
Dhr. P. Frees.
Mevr. M. van Tol treedt met ingang van dit schooljaar af.
Wij zijn op zoek naar een ouder die deze functie wil overnemen.
Het is van groot belang dat ouders vertegenwoordigd zijn en inspraak hebben in het beleid
van de school van hun kinderen.
Heeft u belangstelling om mee te praten, te denken en advies en instemming (positief of
negatief) te geven aan het bevoegd gezag, neem dan contact op met de secretaris van de
MR: mevr. A. Op den Kamp (a.opdenkamp@dacapo-college.nl).

Zij kan u verder informeren over deze vacature/procedure en indien gewenst kan zij u ook
in contact brengen met de zittende leden.
Onderwerpen die aan de orde komen in de MR zijn o.a.:

de vrijwillige ouderbijdrage

beleid m.b.t. de voorzieningen voor leerlingen op school

vaststellen van de schoolgids

verandering van de grondslag van de school

de onderwijstijd (uren waarop leerlingen onderwijs kunnen krijgen)

privacy regeling

beleid m.b.t. de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders

beheersbaar houden van de schoolkosten.
Uw reactie zien wij graag tegemoet voor 28 oktober a.s.

