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Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018 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 in totaal 10 groepen in het Praktijkonderwijs. Op
de afdeling Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) die ook gehuisvest is in onze
school, zijn we gestart met 5 groepen.
De school is open vanaf 8.15 uur voor de leerlingen, vanaf dat moment kunnen zij
naar binnen komen en in de aula plaatsnemen. We vragen niet eerder naar school
te komen dan 8.15 uur.
Op maandag 11 september 2017 houden een aantal van onze docenten van het
Praktijkonderwijs een informatie-avond voor onze certificeringsklassen (horecaschoonmaak-winkelmedewerker-techniek breed) en de voordeel-entreeklas. Deze
informatieavond is bedoeld voor onze stageleerlingen en hun ouders/verzorgers.
Het is belangrijk dat stageleerlingen en ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn.
U krijgt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.
In de week van 18 september tot en met 22 september 2017 staat landelijk het
thema Pesten centraal. Het thema voor dit jaar is Online pesten. Op school zal
hier aandacht aan besteed worden.
Op vrijdag 22 september 2017 komt de schoolfotograaf foto’s maken van onze
leerlingen. Voor leerlingen die er niet zijn op deze dag, komt de schoolfotograaf
nog een dagdeel terug.
In de week van 25-29 september 2017 (maandag tot en met vrijdag) gaat fase 1
A-B op schoolkamp naar vakantiepark Roompot-Weerterbergen te Weert. De
ouders/verzorgers zijn door de mentoren geïnformeerd. De kosten voor het
schoolkamp bedragen €100,00 en moeten uiterlijk vóór 20 september 2017
voldaan zijn. U kunt betalen via Wiscollect, maar het is ook mogelijk dat u cash
betaalt bij onze schooladministratie. Wij wensen de leerlingen en het personeel dat
deze kampweek organiseert veel plezier toe.
Ouderbijdrage.
Het Praktijkonderwijs DaCapo College wil meer doen dan het verzorgen van lessen
alleen. Om die reden vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 52,00. Met de inkomsten van de ouderbijdrage willen wij o.a. de volgende
activiteiten voor onze leerlingen bekostigen of een bijdrage hieraan leveren:
mentordagen-herfstactiviteit-kerstbrunch-carnavalsviering-paasontbijt-sponsoring
talentweken-sportactiviteiten-excursies-mentoractiviteiten-diplomering en
certificeringuitreiking-schoolverlatersavond.
U kunt de ouderbijdrage betalen via Wiscollect, maar het is ook mogelijk dat u
cash betaalt bij onze schooladministratie.
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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.
Wellicht heeft u vernomen dat onze school sinds schooljaar 2015-2016 gestart is
met een restaurant genaamd Bistro PRO. Bistro PRO wordt gerund door leerlingen
van de Horeca Certificeringsklas o.l.v. docent Peter Ploum. Bistro PRO is iedere
maandagavond van 17.00-19.00 uur geopend 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.
Aan het einde van schooljaar 2016-2017 hebben wij een tevredenheids-enquête
over onze school afgenomen onder onze stagebedrijven. We kunnen de uitslag van
deze enquête landelijk vergelijken met andere scholen voor Praktijkonderwijs.
Onze school scoort hoger dan het landelijk gemiddelde en we zijn daar uiteraard
trots op . We zijn de stagebedrijven erkentelijk voor hun positieve respons.

Ook dit school jaar zullen wij weer deelnemen aan het ESF project
(subproject 3.5 ).
Dit project wordt met Europese subsidie gefinancierd (Europees Sociaal Fonds,
project ‘ESF Zuid Limburg VSO/PrO 2017’, projectnummer 2016EUSF20142).
Van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017 is er herfstvakantie.
De lessen starten weer op maandag 23 oktober 2017.

Vriendelijke groet,

Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur
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