Nieuwsbrief
september–oktober 2018
Studiemiddag
25-9-2018
vanaf 12.30 lesvrij
Op dinsdag 25 september 2018
staat er een studiemiddag gepland
voor het Praktijkonderwijs. Het
onderwerp staat in het teken van
leerlijnen en Presentis. 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.

Schoolkamp fase 1a en 1b
1-5 oktober 2018
Een van de opdrachten van het Praktijkonderwijs is om leerlingen te
begeleiden in het goed besteden van hun vrije tijd. Het schoolkamp
in fase 1 is één van de manieren om hier aandacht aan te besteden.
Aan het begin van het schooljaar, van 1-5 oktober 2018 gaan alle
nieuwe leerlingen van fase 1a en 1b op schoolkamp.
Het schoolkamp zal plaats vinden in vakantiepark Weerterbergen
onder leiding van de mentoren van fase 1 en docenten. Dit kamp
duurt 5 dagen en helpt om de groepsbinding te versterken.
Er wordt ingestoken op kennismaking, samen eten, samenwerken en
vooral samen plezier maken.
Het kamp is ieder jaar weer een geweldig succes.

Email
Dit is de eerste nieuwsbrief van
schooljaar 2018-2019 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
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ANWB Streetwise
next level bezoekt het
Praktijkonderwijs
Fase 1 en 2
Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers
onder jongeren uit het Voortgezet Onderwijs.
De ANWB heeft daarom besloten een verkeerseducatieprogramma te ontwikkelen speciaal voor
jongeren. Op 27-9-2018 bezoekt de ANWB
onze school met een interactief en opvallend
verkeersprogramma. Het programma bestaat
uit drie onderdelen:
Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’
Voor Fase 1a en 1b is er een interactieve en
leerzame verkeersworkshop van één lesuur.
Deze wordt gegeven door een ANWBinstructeur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
een PowerPoint presentatie via het digibord.
Leerlingen wordt op een prikkelende wijze duidelijk gemaakt door middel van vragen en stellingen hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen.
De thema’s die aan bod komen zijn onder andere: boetes van verkeersovertredingen, aantallen
fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele
telefoon op de fiets. Ook wordt ingespeeld op de
emotie door het tonen van confronterende beelden. Ethische verkeersdilemma’s, ondersteund
door persoonlijke verhalen, lopen als een rode
draad door de workshop.

ANWB Verkeersbus
De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om jongeren bewust te maken van de gevaren in het
verkeer. In de Verkeersbus doorlopen de leerlingen van fase 1c en 1d zelfstandig en onder
begeleiding van een Streetwise instructeur in
groepjes een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De
dode hoek wordt belicht en de jongeren doen
mee aan een uitdagende kennisquiz over de
verkeersregels en voorrangssituaties. Bij een
mobiliteitsgame gaat het om het inzicht te
krijgen in het eigen verkeersgedrag. Tijdens
de workshop ‘Kandatkandatniet’ buigen leerlingen zich over stellingen en reageren ze op
elkaars en het eigen verkeersgedrag. Tot slot
mogen de leerlingen zelf rijden in een virtuele
wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en beleven ze hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen waardoor ze zich bewust worden hoe belangrijk
het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.
ANWB Virtual Reality!
Voor de leerlingen van fase 2a en 2b:
Met behulp van een laptop, VR-bril en controller kruipen de leerlingen in de huid van een
bestuurder. De les begint met een filmpje en
discussie over het mobiele telefoongebruik op
de fiets. Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit
het perspectief van een fietser, automobilist,
scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Tussen de scenario’s door bespreekt de ANWB-instructeur opvallende situaties die de leerlingen onderweg zijn tegengekomen. Het gebruik van fietsverlichting, in
groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de
dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen. Terwijl de route gereden wordt, komen
er diverse kennis- en discussievragen voorbij.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op maandag 24 september 2018 voor de tweede keer
schoolfoto’s maken van degenen die de eerste
keer afwezig waren.
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Bistro PRO
Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca Certificeringsklas o.l.v. de heer Ploum. Bistro PRO
is geopend iedere maandagavond van 17.0019.00 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 wil 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 (voor
12.00 uur) voorafgaand aan de maandag.

Medezeggenschapsraad
Nieuws
Door het vertrek van dhr. Frees uit de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad
ontstond er aan het begin van het nieuwe
schooljaar een vacature zoals bij u bekend.
De Medezeggenschapsraad heeft een oproep gedaan aan alle ouders om zich kandidaat te stellen hiervoor.
Dhr. Vaessen, ouder van een leerling uit
Fase 1 heeft aan deze oproep gehoor
gegeven. Vanwege het feit dat er maar een
kandidaat is, hoeven er geen verkiezingen
te worden uitgeschreven.
Wij heten dhr. Vaessen van harte welkom
in de Medezeggenschapsraad.
Ook in de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad was er een vacature aan
het begin van het nieuwe schooljaar. Deze
vacature ontstond door het vertrek van
mevr. Goessens uit de organisatie per
1 augustus 2018.
Dhr. Grondijs neemt haar plaats in als vertegenwoordiger van het personeel in de
GMR.
In de oudergeleding van de MR hebben
zitting:
mevr. Janssen,
mevr. Willems,
dhr. Vaessen.
De personeelsgeleding van de MR wordt
gevormd door:
dhr. Breedveld,
dhr. Grondijs,
mevr. Op den Kamp.

Schoolgids

Herfstvakantie

De schoolgids van het Praktijkonderwijs
kunt u vinden op de website van het
DaCapo College.

De herfstvakantie is van maandag 15
oktober tot en met vrijdag 19 oktober
2018. De lessen starten weer op maandag 22 oktober 2018.

www.dacapo-college.nl
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

