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Binnenkort gaat u op zoek naar een school waar uw zoon of dochter zich de komende 
jaren thuis zal voelen. Dat is spannend want natuurlijk wilt u dat de nieuwe school 
aansluit bij de mogelijkheden en talenten van uw kind. Bij die keuze spelen verschil-
lende zaken een rol. Denkt u maar aan: de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer en 
mentaliteit van de nieuwe school, de ‘doorgroei’-mogelijkheden voor uw kind en 
natuurlijk de bereikbaarheid. 

Het Don Bosco College is niet zomaar een school. In de eerste plaats willen we uw 
zoon of dochter als individu zien, iemand die uniek is, die door ons gekend wordt en 
waarmee we een goede relatie willen opbouwen. In de tweede plaats spreken we 
zowel de vwo-, de vmbo- als de havo-leerling aan op het hoogst mogelijke niveau. 
Tegelijkertijd investeren we in een gezellige schooltijd waarin ook plaats is voor 
goede excursies, een feestje en extra buitenschoolse activiteiten. Het Don Bosco 
College is een school met ambitie, waar elk talent telt. Daarmee bedoelen we dat we 
iedere leerling een leuke schooltijd bieden, waarin leerlingen hun talenten zo goed 
mogelijk ontwikkelen, waarin zij nieuwe kwaliteiten ontdekken en versterken. Wij 
bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan, dat volop kansen biedt in een goed 
geoutilleerd, modern schoolgebouw. Goede begeleiding vormt één van onze speer-
punten en voor degenen die het nodig hebben organiseren we maximale individuele 
ondersteuning. 

Het Don Bosco College wil leerlingen groeimogelijkheden bieden. Naast intellectuele 
groei staan persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden centraal. 
Die groei vormt de basis om klaar te zijn voor de steeds ingewikkelder maatschappij 
waarin uw zoon of dochter keuzes moet maken, standpunten in moet nemen en 
verantwoordelijkheid zal dragen. Een open blik naar de wereld om ons heen, krijgt 
dan ook extra aandacht in de lessen, excursies en activiteiten die we organiseren.

Graag nodig ik u uit om nader kennis te maken met onze school. Kijkt u eens rustig 
rond, laat u informeren, ontdek de vele mogelijkheden. Uw eventuele vragen zullen 
wij graag beantwoorden. 

Welkom! 

Jaap Braakman, 
rector

Welkom! 

Jaap Braakman, 
rector
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Kennismaken voor ouders
Op 26 en 27 november 2018 zijn er voorlichtingsavonden voor de ouders van 
kinderen die nu in groep 8 zitten. Op beide avonden worden twee aparte voorlich-
tingen georganiseerd: één voor de ouders van kinderen die naar het vmbo of naar 
vmbo/havo gaan en één voor de ouders waarvan de kinderen volgens verwach-
ting naar de havo of het vwo gaan. 

De vmbo- en vmbo/havo voorlichting vindt plaats in de kleine aula en de havo- en 
vwo voorlichting in de grote aula van het Don Bosco College. Beide avonden duren 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. De avond is niet voor kinderen, daarvoor zijn de open 
lesjes.

Open Huis op donderdag 7 februari 2019
Jaarlijks houden wij Open Huis voor leerlingen en ouders van groep 8 van de 
basisscholen. In 2019 wordt het Open Huis gehouden op 7 februari, van 19.00 tot 
21.15 uur. Vanaf 18.45 uur bent u met uw zoon of dochter van harte welkom. U 
kunt kiezen uit twee soorten rondleidingen van een uur: een VMBO-rondleiding 
of een HAVO/VWO-rondleiding. Daarna bent u in de gelegenheid om nog een uur 
vrij rond te kijken, sfeer te proeven, kennis te maken met docenten en kan uw kind 
meedoen met allerlei leuke activiteiten. 

Extra Open Huis op zaterdag 9 februari 2019!
Mocht uw kind niet alles hebben gezien, is de belangstelling voor bepaalde vakken 
gewekt of wilt u gewoon nog meer weten van de school, dan is er een tweede 
Open Huis op zaterdag 9 februari. Vanaf 10.00 uur bent u welkom op onze school. 
Voor het programma en verdere informatie houdt u onze website in de gaten.

Voorlichtingsavonden: 
Maandag 26 november 2018 
dinsdag 27 november 2018 



Groei in de zin van “zich ontwikkelen”. Ontwikkelen tot iemand die verantwoorde-
lijkheid kan dragen voor zijn eigen leren, die geïnteresseerd is in de wereld om zich 
heen, die open en nieuwsgierig in de wereld staat en die op een positieve manier 
omgaat met anderen.

Goede organisatie
Het Don Bosco College besteedt veel aandacht aan een goede, doeltreffende orga-
nisatie op school. Ouders en leerlingen kunnen rekenen op een efficiënte gang van 
zaken, met weinig lesuitval en met onderwijsresultaten als primair doel. Zij kunnen 
ook rekenen op een veilige omgeving: wij zien toe op een blijvend schone, opge-
ruimde en sociaal veilige school. Daar vragen wij van onze leerlingen inzet en disci-
pline voor terug. Een faire ‘deal’, die mede ten grondslag ligt aan het succesvolle 
onderwijs dat wij bieden.

Bijzonder onderwijs met een christelijke levensvisie
Het Don Bosco College is een school voor bijzonder onderwijs (dat betekent: onder-
wijs dat niet door de overheid wordt bestuurd) op Rooms-Katholieke grondslag. 
Wij werken aan een schoolklimaat met de christelijke levensvisie als fundament. 
Onze identiteit komt onder andere tot uitdrukking door kerst- en andere vieringen, 
bijzondere activiteiten (onder meer rond goede doelen) én door de wijze waarop 
wij leerlingen benaderen en begeleiden.

Naast leerlingen van katholieke en protestants-christelijke huize zijn uiteraard alle 
leerlingen welkom van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school 
respecteren en kunnen onderschrijven.

Jouw groei, is ons doel.

2017-2018  Geslaagd
VWO  93%
HAVO  95%
VMBO GT  93%
VMBO K  100%
VMBO B  100%

Onze leerlingen boeken 
goede resultaten
De leerresultaten op het Don Bosco 
College zijn goed tot uitstekend. 

Prima bereikbaar voor iedereen
Het Don Bosco College is bereikbaar voor iedereen. Figuurlijk, omdat wij een brede 
scholengemeenschap zijn met de schooltypes VWO, HAVO en VMBO. Vrijwel alle 
leerlingen uit de huidige groep 8 van basisscholen kunnen dus bij ons terecht, 
ongeacht schooladvies of testresultaten. 
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Wij zijn ook letterlijk prima bereikbaar: de EBS-buslijnen stoppen voor de deur. 
Daarnaast rijden er ’s morgens speciale, rechtstreekse bussen voor leerlingen uit 
Marken en Monnickendam. 

Alles in eigen huis 
Het Don Bosco College is gehuisvest in een eigentijds, eigen schoolgebouw en 
met ingang van het schooljaar 16-17 een nieuwe vleugel met 16 nieuwe lokalen. 
Op één locatie. Uw zoon of dochter hoeft dus niet halverwege de schoolperiode 
naar een ander gebouw of een andere stad. Bovendien hebben we alles in huis om 
succesvol, toekomstgericht onderwijs gestalte te geven.

Schoolmediatheek
De school beschikt over een eigen mediatheek met een uitgebreide collectie 
studie- en leesboeken Nederlands en de Moderne Vreemde Talen. De mediatheek 
is dagelijks tussen 08.00 tot 16.00 uur geopend en tevens een rustige werkplek 
voor leerlingen en docenten. 

Open Digitaal Leercentrum
Naast de zes computerlokalen voor de lessen informatica en de digitale vak-lessen 
en de verrijdbare laptopkarren, beschikken wij over een Open Digitaal Leercen-
trum waar de leerlingen tijdens tussenuren of na de les op de computer aan het 
werk kunnen. Elke leerling heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. 

Science Lab
In het Science Lab van het Don Bosco College voeren leerlingen practica uit voor 
de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Het lab is voorzien van twaalf 
meetcomputers. De practica worden soms in lesverband, maar meestal tijdens 
tussenuren, tijdens keuze-uren of na de les uitgevoerd. 

Overblijffaciliteiten
Leerlingen die dat willen kunnen in de middagpauze op school overblijven. Aan de 
balie in de aula worden melk, soep, stokbroodjes, tosti’s en fruit verkocht. Ook zijn 
er diverse automaten met drankjes en versnaperingen.

Drie schooltypes in één gebouw
Omdat het Don Bosco College 3 verschillende schooltypes aanbiedt – vwo, havo 
en vmbo – kunnen leerlingen met talent gemakkelijk doorstromen naar een hoger 
niveau. Uw kind kan bij ons dus verschillende diploma’s halen en toch (in) op dezelfde 
school en in hetzelfde gebouw blijven. 
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Daarom naar het VWO op het DBC
•  Structureel aanleren van Pre academische vaardigheden (WON-academie school) 
• Cambridge English voor VWO (lid Cambridge Exam Preparation Centre)
• Offi  ciële certifi caten economische modules (lid Vecon Bussiness)
• Cursusaanbod op universiteit (lid Pre University College)
• Lid Bèta Partners (Jet Net Careerschool)
•  Extra profi elvakken in de bovenbouw (Wiskunde D, Natuur Leven technologie, 

maatschappijwetenschappen, kunst en Spaans) 

Daarom naar het HAVO op het DBC
• Structureel aanleren van Pre hbo- vaardigheden (WON-academie school) 
• Cambridge English voor HAVO (lid Cambridge Exam Preparation Centre)
• Offi  ciële certifi caten economische modules (lid Vecon Bussiness)
•  Extra profi elvakken in de bovenbouw H/A (Wiskunde D, maatschappij-

wetenschappen, kunst en Spaans)

Daarom naar het VMBO op het DBC
•  Leren door te doen
•  Drie profi elen in gemengde leerweg: Dienstverlening & Producten, 

Economie & Ondernemen; Zorg & Welzijn
•  2 profi elen in basis en kader leerweg: Horeca, Bakkerij & Recreatie; Zorg & Welzijn
•  In de bovenbouw diverse keuzevakken waaronder: robotica, webshop bouwen, 

uiterlijke verzorging, sport & bewegen, traiteur en gezondheidszorg
•  Loopbaanoriëntatie begeleiding, talenten ontdekken, begeleiding keuze 

vervolgopleiding
• Het vak drama in eerste twee leerjaren

Zorg, begeleiding en pedagogisch klimaat 
• Goede begeleidingsstructuur, zowel algemeen als specifi ek 
• Professionele begeleiding bij extra zorg: van RT tot zorg op maat 
• Geschoolde mentoren 
•  Een pedagogisch klimaat waarin leerlingen worden gezien (bv. ped. conciërge) 

Onderwijskwaliteit 
•  Excellente examenresultaten in alle afdelingen. Zowel het percentage geslaagde 

leerlingen als de hoogte van de cijfers
•  Excellente doorstroom in de onderbouw 
•  Goede resultaten in het vervolgonderwijs 
•  96% van de docenten is bevoegd en de overige hebben hun opleiding binnen 

één of twee jaar afgerond



Elke leerling wordt geplaatst in een brugklas die aansluit bij zijn of haar niveau, 
vastgelegd in het advies van de basisschool. We streven naar een goede balans 
tussen het aantal jongens en meisjes en houden, waar mogelijk, ook rekening met 
wensen van de kinderen. Zij kunnen op het aanmeldingsformulier hun wensen 
kenbaar maken. 

De mentor helpt
Van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is best een grote 
stap. Alles is anders: nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken, wisselende leraren, 
steeds andere lokalen en soms flink wat huiswerk. De mentor of klassenleraar helpt 
nieuwe leerlingen en hun ouders daarbij. Hij/zij is de vertrouwenspersoon als er 
vragen of problemen zijn. Elke klas heeft 1 mentoruur per week. De mentor volgt 
de studieresultaten van zijn/haar klas en bespreekt deze met de ouders tijdens 
de ouderavonden. Voor de ouders is hij/zij in eerste instantie de persoon met wie 
contact kan worden opgenomen. Leerlingen beschikken altijd over de contactge-
gevens van hun mentor. 

Studielessen: leren leren
Op het Don Bosco College krijgen leerlingen wekelijks een studieles. Hierin leren 
leerlingen hoe ze moeten leren. Dat begint al met het leren werken met hun 
agenda, het leren plannen van huiswerk, maar ook hoe ze efficiënt studeren, zich 
beter concentreren en leren geloven in zichzelf en in de eigen groeimogelijkheden. 
Verder zetten docenten alle huiswerk en studietips op magister, zodat uw kind, ook 
als het ziek is weet wat het huiswerk is. 

Andere begeleiding
Het Don Bosco College heeft een zeer goede professionele leerlingbegeleiding. 
Naast de docenten en mentoren zijn remedial teachers en counselors en voor 
sommige leerlingen is er de begeleidster passend onderwijs. Zo krijgt ieder kind 
de begeleiding die het nodig heeft. 

Financiën: ouderbijdrage
Met uitzondering van de eigen bijdrage voor reizen (ook die voor Cambridge 
Engels) en werkweken (in leerjaar 2, 3 of 4) wordt er op het Don Bosco College van 
de ouders géén ouderbijdrage gevraagd.

Iedereen begint in de brugklas
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Rapporten
De resultaten van iedere leerling worden vastgelegd in ons leerlingen- en cijfer-
systeem ‘Magister’, waardoor u thuis de cijfers en het huiswerk van uw kind kunt 
volgen. Na het 1e en 2e rapport zijn er oudermiddagen of –avonden, waar de 
resultaten met de mentor kunnen worden besproken. De rapporten worden uitge-
bracht in december, maart en juli. De mentor volgt de prestaties van de leerlingen. 
Als de resultaten in een periode tussen twee rapporten plotseling sterk achteruit 
gaan, neemt de mentor contact op met de ouders. 

Invallessen
Wij doen er alles aan om de lesuitval voor alle leerlingen, maar vooral voor de 
brugklassers en tweedeklassers, zoveel mogelijk te beperken. Zo mogelijk worden 
lessen overgenomen door een vakcollega, maar als dat niet mogelijk is wordt er 
ingevallen door een andere docent, waarbij de leerlingen lezen in hun meege-
nomen leesboek. Daarom willen we dat alle brugklassers en tweedeklassers een 
leesboek bij zich hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat regelmatig lezen de 
lees- en studievaardigheden vergroot. 

Aanmelding van brugklasleerlingen vindt alleen nog maar digitaal plaats via de 
aanmeldcode die u van de basisscholen krijgt. Een leerling die wordt toegelaten, 
moet groep 8 van de basisschool hebben doorlopen. Bovendien moet uit het advies 
van de basisschool en een eventuele testuitslag blijken dat hij of zij een redelijke 
kans heeft een van onze onderwijsvormen met succes af te sluiten. De aanmelding 
gaat via de basisschool en dient uiterlijk 15 maart 2019 bij het Don Bosco College 
binnen te zijn. Nadat de leerling is aangemeld en toegelaten, worden de ouders/
verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.

Vragen? 
Website: www.donboscocollege.com. Telefoon: 0299-399299.

Dhr. J. Klijn, Afdelingsleider onderbouw 1 en 2 vmbo en 1 vmbo/havo

Dhr. B. van ‘t Ende, Afdelingsleider onderbouw 1 en 2 havo/vwo en 2 vmbo/havo

De heer J.J.M. Braakman, Rector



Postbus 23
1130 AA Volendam
Heideweg 2
1132 DB Volendam

Telefoon 0299-399299
Fax 0299-399291
Email dbc@donboscocollege.com

Jouw groei, is ons doel.         www.donboscocollege.com


