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Open Dag Geslaagd
Op zaterdag 8 februari 2020 hadden wij een geslaagde
open dag voor het Praktijkonderwijs. Er waren veel
leerlingen aanwezig om deze dag het personeel te
assisteren. De leerlingen van de Entreeklas verzorgden
deze dag rondleidingen, leerlingen gaven presentaties en
er waren kleine workshops. De bezoekers konden geheel
vrijblijvend door de school lopen en een kijkje nemen in
onze theorie- en praktijklokalen. In ons leer-restaurant
Bistro PRO konden de bezoekers tegen betaling een
huisgemaakt kopje soep, een vers belegd broodje of een
glaasje fris nuttigen. We waarderen het altijd heel erg dat
zoveel leerlingen op hun vrije dag naar school komen om
te assisteren. Zij zijn voor ons de beste ambassadeurs om
het Praktijkonderwijs een gezicht te geven tijdens zo’n
open dag. Deze open dag was vooral bedoeld voor nieuwe
leerlingen en hun ouders/verzorgers om op informele
wijze kennis te maken met het Praktijkonderwijs. Het is
altijd fijn om te zien dat ook huidige ouders/verzorgers de
school bezoeken om hun kinderen in de praktijk aan het
werk te zien.
Er was ook een stoute schoenenactie georganiseerd voor
de toekomstige leerlingen. Maar liefst 5 prijswinnaars
werden er bekend gemaakt van toekomstige leerlingen
van het Praktijkonderwijs.
Op donderdag 5 maart 2020 mochten deze 5
prijswinnaars samen met hun familie hun prijs feestelijk
ophalen bij Intersport Superstore Gardenz te Geleen.
Iedere prijswinnaar kreeg een cheque ter waarde van
€100,00 te besteden bij Intersport. De prijswinnaars lieten
er geen gras over groeien en ging meteen shoppen.
Met gloednieuwe schoenen, pet en shirt maken zij een
stap naar de toekomst.
We hopen natuurlijk dat deze stap naar de toekomst
een stap is naar onze school voor Praktijkonderwijs.
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Dit is de vierde nieuwsbrief van
schooljaar 2019-2020 die per e-mail
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw e-mailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
e-mailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapokijktnaarmij.nl

In dit nummer:
Open Dag

1

E-mail

1

Samen voor alle kinderen

2

Workshop

2

Paaslunch

2

Voetbaltoernooi

2

Bistro PRO

2

Oudertevredenheidenquête

3

Diploma PRO

3

College van Bestuur

3

Meivakantie

3

Kalender

4

Samen voor alle Kinderen

Voetbaltoernooi

Vanaf 1 februari 2020 is de regeling Kansen
voor alle Kinderen overgegaan
in: Samen voor alle Kinderen.
Ouders en intermediairs kunnen terecht
op www.samenvoorallekinderen.nl
voor het aanvragen van kind-regelingen in de
regio of landelijk.

Op woensdag 15 april 2020 neemt een team
van onze school deel aan een voetbaltoernooi
voor scholen van Praktijkonderwijs in Best bij
Eindhoven.

Workshop Beeldende
Vorming.
fase 2
Op 17 en 18 maart 2020 krijgen alle
leerlingen van Fase 2 tijdens de les Beeldende
Vorming een creatieve workshop aangeboden.
Deze workshop wordt verzorgd door Sidney en
Ricardo van De Positieve Stad.

Bistro PRO

De leerlingen gaan aan de slag met de
thema’s RESPECT en POSITIVITEIT. Dit wordt
verwerkt in een kunstwerk op basis van
sjabloon-graffiti.
Er ontstaat dan een eigen graffiti kunstwerk
met een positieve uitspraak, waar ze hopelijk
heel trots op zullen zijn. Dit zal vast en zeker
zorgen voor positieve inspiratie in het
schoolgebouw!

Bistro PRO is ons schoolrestaurant dat wordt
gerund door leerlingen van de Horeca
Certificeringsklas o.l.v. de heren A. ten Hoven
en R. Genders. 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
€ 11,00 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
d-a.vandeweem@dacapo-college.nl

Paaslunch
Goede vrijdag 10 april 2020 is een gewone
schooldag. Op Goede vrijdag 10 april 2020
serveren wij een paaslunch in de klassen
tijdens lesuur 5 (direct vóór de grote
pauze).
Dit wordt betaald uit de ouderbijdrage van
PRO. Leerlingen waarvan de ouderbijdrage
niet betaald is kunnen deelnemen na een
bijdrage hiervoor van € 5,00. Dit bedrag
moet uiterlijk donderdag 2 april 2020 betaald
zijn i.v.m. de bestelling. Later betalen is niet
mogelijk.
Leerlingen die niet betalen en wel les hebben
krijgen een leuk alternatief programma
aangeboden.
Maandag 13 april 2020
2e Paasdag is les-vrij

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.
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Diploma Praktijkonderwijs

Oudertevredenheidenquête

Wij zijn verheugd u mede te delen dat de
leerlingen die in schooljaar 2019-2020
uitstromen, in aanmerking kunnen komen
voor het diploma Praktijkonderwijs.

In december 2019 is de ouder tevredenheidenquête via ProZO! onder de
ouders/verzorgers afgenomen.
Maar liefst 93 ouders/verzorgers hebben de
moeite genomen om deze enquête in te
vullen. Veel dank hiervoor.
De uitslag van deze enquête wordt landelijk
vergeleken met alle scholen voor
Praktijkonderwijs.
We waarderen het zeer dat onze
ouders/verzorgers ons een score geven die
boven het landelijk gemiddelde ligt.
DaCapo College Praktijkonderwijs heeft een
score van 3.33 en landelijk is er een score van
3.29. Wij danken u hartelijk voor het in ons
gestelde vertrouwen.

Wij willen de ouders en de uitstromende
leerlingen graag informeren over het te
behalen diploma Praktijkonderwijs en nodigen
hen uit op:
dinsdagavond 24 maart 2020 voor een
speciale informatieavond over het
diploma Praktijkonderwijs.
Tijdens deze bijeenkomst zal het team aan de
ouders en de uitstroomleerlingen informatie
geven betreffende het reglement
schooldiploma, zodat alle betrokkenen weten
wat er van de leerlingen verwacht wordt.

Aan het invullen van de enquête hadden we
een prijs verbonden, namelijk:

Voor deze informatieavond verwachten wij u
om 19:30 uur. De avond zal duren tot 20:30
uur. Betrokken ouders/verzorgers hebben een
aanmeldingsmail ontvangen via de
stagementor.

een etentje voor het hele gezin in
onze Bistro PRO.
De gelukkige winnaar is geworden:
Familie Oonincx.
Via d-a.vandeweem@dacapo-college.nl kunt u
zich aanmelden voor deze prijs.

College van Bestuur
Per 2 maart 2020 is er een interim bestuurder
benoemd bij Stichting DaCapo.
De naam van de interim bestuurder is
Dhr. F. Neefs.
Wij wensen hem alle succes toe.

Meivakantie
De meivakantie is van 20 april tot en met 1
mei 2020.
Maar let op:
Studiedag maandag 4 mei 2020-lesvrij voor
leerlingen-studiedag voor personeel.
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020-lesvrij
voor leerlingen en personeel.
De lessen starten weer op woensdag 6
mei 2020.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, directeur Praktijkonderwijs & EOA
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