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Inhoudstafel

Op deze pagina’s lees je alles over de verschillende studierichtingen van Villa Da
Vinci. Je ontdekt hier ook hoe onze secundaire Freinetschool het verschil maakt.
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ONTDEK
WAT JE WIL
Dag leerling. Je bent aangekomen in het middelbaar. Je
hebt al een flink stuk van de weg afgelegd en nu neem
je de volgende grote stap in je leven. Wees gerust, wij
gaan je hier stap voor stap bij helpen.
Op Villa Da Vinci gaat al onze aandacht naar jou.
Dag ouder. Wees gerust,
Wij willen dat je het hier naar je zin hebt. Ons
bij ons zijn ze in goede hanteam van leerkrachten geeft jou alle tijd en
den. Dat beloven we. Ons
ruimte om te groeien op jouw tempo. Jouw
team van leerkrachten vangt
inbreng is belangrijk. Wij staan elke dag
uw jongere met de nodige aanklaar om jou te begeleiden.
dacht op. We zullen uw kind de nodige kennis en vaardigheden en zin
We gaan samen met je nieuwe
voor verantwoordelijkheid bijbrengen.
vrienden en vriendinnen op ontEn we zullen u als ouder over de hele lijn
dekking, want samen leer je imsterk betrekken bij die zoektocht naar een
mers meer.
plaats in de maatschappij.
Tot binnenkort!
Villa Da Vinci is een secundaire methodeschool met de Freinetpedagogie als inspiratiebron. Als GO! school leren we ‘samen samenleven’. We willen een kleine aangename leefomgeving
creëren waar onze leerlingen kunnen ontdekken dat
leren verder reikt dan het memoriseren van de leerstof.
Samen met u willen we werken aan een mooie toekomst
voor uw leerlingen.

Nora De Caluwe
directeur Villa Da Vinci
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“Je onderwijst
wat je bent,
niet wat je zegt.”
Célestin Freinet

FREINET,
WAT IS DAT?
Villa Da Vinci

Villa Da Vinci is de enige secundaire Freinetschool in Sint-Niklaas en omstreken waar
je zes jaar lang kan groeien. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn welkom in ons
creatief huis om samen school te maken. Hier leer je samen samenleven.

Zelfde doel, andere methode

De keuze van een school is geen eenvoudige beslissing. Het aanbod is even groot als
de onderlinge verschillen. Sinds 1 september 2014 is Villa Da Vinci de eerste Freinetschool in de streek die een 6-jarige secundaire opleiding aanbiedt! Forum Da Vinci
en Villa Da Vinci volgen allebei de algemene eindtermen en leerplandoelen. Enkel
de manier waarop we in Villa Da Vinci de leerstof voorschotelen, is anders. Leren is
gebaseerd op coöperatief werken.
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Een leerling van de eerste graad
maakte vorig jaar een verre reis
naar Australië. Zijn ervaring is de
komende week het vertrekpunt
voor de lessen wiskunde,
Nederlands en aardrijkskunde. Er worden vraagstukken rond koala’s
opgelost en nieuwe
steden ontdekt op
de landkaart.

Wat is Freinet?

Célestin Freinet, de Franse leraar en grondlegger van het Freinetonderwijs, merkte op
dat zijn leerlingen vaak ongeïnteresseerd op de schoolbanken zaten. Om hen opnieuw
te motiveren, werkte hij een nieuwe lesmethode uit.
Voor het aanleren van de leerstof vertrekt Freinet vanuit de leefwereld van de leerlingen. Leerlingen die op school vanuit hun eigen ervaringen werken, trekken zelf op
ontdekking en hebben minder moeite om te onthouden. Het ‘weten te vinden’ is belangrijker dan het ‘weten’. Of zoals Confucius het ooit zo mooi wist te formuleren:
“Opvoeden is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur.”
In traditioneel onderwijs ligt het accent meestal op de leerstof en de leerkracht. In
Villa Da Vinci ligt de klemtoon eerder op de leerling en zijn verantwoordelijkheid. In
een Freinetklas staat de groep centraal. Elke leerling leert in kleine groep op zijn eigen
tempo. De leerkracht neemt de rol van begeleider op zich en zorgt voor verdieping,
structuur, inoefening en evaluatie van de leeronderwerpen, met respect voor de eigenheid en de mening van de leerlingen én de ouders. Ook zij mogen hun zegje doen.
Volgens Freinet zijn leerlingen, leerkrachten en ouders samen baas en is er steeds
sprake van een open dialoog.
Klinkt straf? Kom onze Villa bezoeken en proef de unieke sfeer.

Hoe werken we op Villa Da Vinci?

Scholen moeten zich aan het leerplan houden. Ook wij. Villa Da Vinci werkt volgens
een eigen pedagogische methode. Je sociale en affectieve ontwikkeling is prioritair.
Je goed voelen op school en bij de leerstof staat centraal. Je verantwoordelijkheidsgevoel wordt aangescherpt. Wij gaan te werk volgens de basisprincipes van Freinet.
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“Ik krijg hier meer vrijheid dan op mijn vorige school.
Tijdens de pauze mag je in de klas blijven om te
babbelen met vrienden of om nog wat te werken.
Ook de band met de leerkrachten is anders. Veel
spontaner en minder formeel. Deze persoonlijke band werkt heel motiverend.”
“Het grootste verschil zit hem in het zelfstandig werken. Dit maakt de lessen
minder saai voor mij. Ik hoef geen uren
te luisteren naar een leerkracht die
staat te doceren. Ik kan de leerstof zelfstandig en op mijn eigen
tempo verwerken. Als ik iets
niet begrijp, staat er een leerkracht klaar om het me éénop-één uit te leggen.”
Ruben – 17 jaar
Wetenschappen /
Wiskunde

“Leg het me uit en
ik vergeet het.
Laat het me zien en ik
onthoud het misschien.
Betrek me erbij en ik begrijp
het!”

Niet schools, maar levend leren

Leren is leuk, tenminste als we uitgaan van de interesses en de ervaringen van onze
leerlingen. Leerlingen zijn van nature leergierig. Alleen krijg je zelden de kans om dit
te ontdekken. We vertrekken zoveel mogelijk vanuit jouw leefwereld. We leren aan de
hand van jullie eigen ervaringen, die we vakoverschrijdend uitdiepen. Zo voer je in de
eerste en tweede graad wekelijks een kringgesprek. Jullie werken aan zelfgekozen projecten en onderzoeken. We gebruiken zo weinig mogelijk handboeken, maken eigen
materiaal of werken verder op jouw vrije tekst. We werken samen in de moestuin. Je
organiseert je eigen klasreis. En in de eerste en tweede graad krijg je een aanvullend
programma levend leren Frans. Je zal merken dat het makkelijker is om je aandacht
bij de les te houden en dat je de leerstof beter kan verwerken.

We gaan zinvol te werk

In een belerend systeem raak je snel ontmoedigd. Wij vragen aan jou om je eigen
werk te regelen. Je eigen weg naar de finish te kiezen. Zo leer je zelfstandig werken.
Een mooie voorbereiding op wat nog komt. Examens heb je pas in de derde graad. In
het vijfde en zesde jaar volg je les op beide campussen van Scholen Da Vinci - de Villa
en het Forum. Je krijgt een gemengd programma met een algemene Freinetstam van
twintig lesuren, aangevuld met vakken binnen de klassieke lesmethode. Geleidelijk
aan leer je omgaan met steeds grotere leerstofpakketten als voorbereiding op je eerste examens en het hoger onderwijs.

Groepsdynamiek

Bij ons is zowel het individu als de groep belangrijk. Je bent uniek en krijgt de kans om
je eigen persoonlijkheid te ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat er een hechte band
ontstaat in de groep wanneer je je goed in je vel voelt. In onze kleine school met huiselijke sfeer krijg je een vast lokaal voor twee jaar. Een gezellig nest om zelf in te richten.

Organiseer je eigen klasreis!

Op Villa Da Vinci moedigen we je aan om zelf initiatief te tonen! In het derde en vierde
jaar krijgt elke klas de kans een eigen reis te organiseren. Eerst kiezen jullie de bestemming: Engeland, Frankrijk, de Ardennen, Italië of een toffe fietsvakantie naar Gent?
Dat beslissen jullie! Daarna steek je klassikaal, maar met hulp van je leraren, het volledige reisprogramma in elkaar. Je ouders moeten natuurlijk niet opdraven voor alle
kosten. Via allerlei klasacties zamelen jullie geld in voor de uitstappen en activiteiten.
Na al dat harde werk wordt die klasreis dubbel en dik genieten!

Wat leeft er in je klas?

Tijdens de klasraad vergader je een uur per week over wat er leeft in je klas en op
school. Door open te communiceren, leren jullie van elkaar. Jullie leren samenwerken
in groep, overleggen en probleemoplossend werken.
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WELKE RICHTING
GA JIJ UIT?
1° graad
1° jaar
Latijn

2° graad

2° jaar
3° en 4° jaar
Latijn
Latijn
Grieks – Latijn* Grieks – Latijn*

3° graad
5° en 6° jaar
Latijn – Wetenschappen
Latijn – Wiskunde
Latijn – Moderne Talen
Grieks – Latijn

Project

Project

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Wetenschappen
Economie*

Moderne talen – Wetenschappen

* Ingericht vanaf 5 inschrijvingen

Wetenschappen – Wiskunde
Economie – Moderne Talen
Economie – Wetenschappen
Economie – Wiskunde
Vrije ruimte:
• bedrijfsbeheer
• wetenschappen
• Eesthetische vormgeving
• Spaans
• sport
• filosofie
• muziek, woord & filmgeschiedenis
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“Ik heb al veel scholen bezocht met
mijn ouders, maar toen ik hier aankwam, voelde ik me meteen thuis.
De sfeer zat goed. Het voelt hier
veel opener. Je leert meer dan
alleen maar de leerstof. Je
leert jezelf te ontplooien.”
Ellen – 3 Freinet Humane
Wetenschappen

Welke vakken
krijg ik juist?
Ontdek je lessenrooster op
www.villadavinci.be

ASO, EERSTE GRAAD

GROEIEN
OP EIGEN TEMPO
De eerste stap naar het secundair onderwijs kan vaak beangstigend zijn. Onze eerste
graad sluit mooi aan bij het lager onderwijs, zodat de overstap van de lagere school
naar het secundair onderwijs minder groot is.
Een aantal vakken worden geclusterd en door onze ervaren kernleerkrachten onderwezen volgens de principes van Freinet: ervaringsgericht, op een zelfstandige, maar
toch begeleide manier experimenteren en ontdekken.
Ook ouders mogen hun zegje doen. We rekenen dus op jullie ma en pa. Per jaar kiezen
we een klasouder als contactpersoon van jouw klas. We komen enkele keren per
jaar samen om het reilen en het zeilen van de klaswerking en het verloop van het
schooljaar te bespreken.

Welke richting kies jij?
1° jaar

2° jaar

Latijn

Latijn

Project

Grieks - Latijn*
Project
* ingericht vanaf vijf inschrijvingen

In het eerste jaar kies je voor Latijn of Project. Kies je voor Project, dan krijg je uren die
niet aansluiten bij een specifiek vak, maar waarin je thematisch en projectmatig werkt
en begeleid zelfstandig leert.
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“Ik heb voor deze school gekozen omdat ze klein is. In kleine groep kan ik
me beter concentreren. We mogen
zelfstandig werken en de leerkrachten aanspreken met hun
voornaam. Alles wordt samen
besproken tijdens klassenraden en de leerlingenraad.”
Cheyenne
3 Freinet Humane
Wetenschappen

TWEEDE EN DERDE GRAAD

KIEZEN VOOR LATER
Aan het begin van je schoolloopbaan weet je misschien nog niet in welke studierichting
je straks zal eindigen. Maar je hebt vast een idee van wat je interesseert.
Hou je van vreemde talen en andere culturen? Ben je geboeid door de wondere wereld
van de wetenschap? Word je wild van wiskundige raadsels en wetenschappelijke
proeven, boos om maatschappelijk onrecht of euforisch van een kunstwerk?
In het derde jaar kies je voor een studierichting die je boeit. Je kiest in zekere zin voor
later, maar dankzij ons ruim opleidingsaanbod kan je daardoor nog alle kanten uit.
In de tweede graad worden een aantal vakken gegeven door één kernleerkracht, die
ook je klastitularis is. In de derde graad krijg je verschillende vakken gecombineerd
aangeboden door een team van drie kernleerkrachten die vakoverschrijdend werken.
Je volgt les op de campussen Villa Da Vinci en het Forum.
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Welke vakken
krijg ik juist?
Ontdek je lessenrooster op
www.villadavinci.be

TWEEDE EN DERDE GRAAD

KIES EEN RICHTING
DIE BIJ JE PAST
Freinet Wetenschappen

Al eeuwenlang proberen we de natuurverschijnselen om ons heen te verklaren. Met
succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur
stel je vast? Hoe giet je die in wiskundige formules? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?
In de studierichting Freinet Wetenschappen vergroot je je vermogen om logisch en
abstract te denken. Als kritische leerling leer je om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit, en waarom dan wel (of niet)?
In de derde graad kan je Freinet Wetenschappen combineren met Wiskunde of Moderne Talen.`
Als je kiest voor de richting Freinet Wetenschappen – Wiskunde leer je logisch nadenken en probleemoplossend denken. Maar iedereen werkt volgens zijn of haar eigen
tempo. Ben je heel sterk in wiskundige formules oplossen? Dan zijn verdiepingsoefeningen, een extra portie theorie of een vurige breinbreker zeker geen probleem voor
jou. Ondervind je wat problemen, dan kan je altijd rekenen op persoonlijke begeleiding. Tijdens onze leerlingenseminars leg je de oefeningen zelf uit aan je klasgenoten.

Welke richting kan jij uit?
2° graad (3° en 4° jaar)

3°graad (5° en 6° jaar)

Wetenschappen

Moderne talen – Wetenschappen
Wetenschappen – Wiskunde
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Freinet Humane Wetenschappen

Je hebt belangstelling voor de mens en de samenleving? Je wil doorgronden waarom
mensen en volkeren dingen doen of laten? In deze richting leer je de wereld om je
heen met een wetenschappelijke bril bekijken. Onder Humane Wetenschappen vallen gedrags- en cultuurwetenschappen. We vertrekken vanuit reële situaties. Als een
echte onderzoeker stel je kritische vragen. Je ontdekt ook hoe je met informatie moet
omgaan: verzamelen, verwerken en rapporteren. Wie kiest voor humane wetenschappen leert ook om communicatief en sociaal sterk uit de hoek te komen.

Welke richting kan jij uit?
2° graad (3° en 4° jaar)

3°graad (5° en 6° jaar)

Humane Wetenschappen

Humane Wetenschappen

Freinet Latijn en Grieks – Latijn

De oude Grieken en Romeinen zouden trots zijn als ze wisten dat we hun taal en
cultuur meer dan 2000 jaar na datum nog bestuderen. We kunnen dan ook heel wat
opsteken van deze klassieke samenlevingen. Dat we veel gemeen hebben met deze
volkeren ontdek je door in de authentieke teksten van filosofen en keizers te woelen.
Waarom zijn de Belgen de dappersten der Galliërs? Was Nero echt gek? We spitten
het samen uit. Ontdek de schoonheid van deze oude talen en scherp je taalgevoel
aan. Grieks en Latijn studeren helpt je bovendien om andere talen aan te leren. En je
leert er probleemoplossend mee denken. Veni vidi vici.
In de derde graad kan je Latijn combineren. In Freinet Latijn - Wiskunde bereik je
een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken
algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Freinet Latijn - Moderne
Talen is dé richting voor taalgevoelige zielen die zich ook graag cultureel vormen. En
in Freinet Latijn – Wetenschappen leer je empirisch feitenmateriaal verzamelen in
het schoollabo, of met veldwerk, om dat vervolgens tot in de details te analyseren en
evalueren.

Welke richting kan jij uit?
2° graad (3° en 4° jaar)

3°graad (5° en 6° jaar)

Latijn

Latijn – Moderne Wetenschappen

Grieks - Latijn*

Latijn – Wiskunde
Latijn – Moderne Talen
Grieks - Latijn*

TWEEDE EN DERDE GRAAD

Freinet Economie

De wereld is een dorp. In onze economie is het vandaag de dag goedkoper om Noordzeegarnalen in Marokko te laten pellen en terug te laten vliegen, dan ze hier zelf te
verwerken. Door economie te bestuderen vanuit de praktijk ga je deze complexe handelsprocessen begrijpen. Al gauw wordt duidelijk dat economie geen harde wetenschap
is, maar gevoed wordt door angsten en verlangens van mensen wereldwijd. Dat merk
je ook in je eigen leefwereld. Vanuit die beleving en concrete voorbeelden uit de praktijk gaan we ons vragen stellen over de ethiek van het handel drijven en winstbejag. Je
vraagt je waarschijnlijk hardop af of er alternatieven zijn. Via kringgesprekken komen
we er samen uit. Wie weet waar jij straks je economische analyses mag gaan verkopen...
In de derde graad kan je de richting Economie combineren met:
Freinet Economie – Moderne Talen. Hier worden alle taalregisters opengetrokken. Zowel de Nederlandse, Franse, Engelse als Duitse taal, cultuur en literuur hebben weldra
geen geheimen meer voor jou. Je bestudeert de klassieke literatuurgenres, gekoppeld
aan uitdagende opdrachten zoals, pecha kucha’s, dialectkaarten, namenonderzoek,
protest posters of onderzoeksprojecten rond The Circle of Antigone.
Of met Freinet Economie – Wetenschappen of Wiskunde, waar biologie, chemie, fysica en wiskunde extra aandacht krijgen.

Welke richting kies jij?
2° graad (3° en 4° jaar)

3° graad (5° en 6° jaar)

Economie*

Economie – Moderne Talen

* ingericht vanaf vijf inschrijvingen

Economie – Wetenschappen
Economie – Wiskunde

Vrije ruimte

Vanaf 5 en 6 ASO Freinetonderwijs krijg je twee uur per week ‘vrije ruimte’.
Die kan je invullen met:
• bedrijfsbeheer
• wetenschappen
• esthetische vormgeving
• Spaans
• muziek
• woord
• filmgeschiedenis
• sport
• filosofie
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Hoe ziet jouw schooldag eruit?

Een schooldag begint om 8.25 u. Er zijn twee pauzes van een kwartier tussen de lessen.
De middagpauze duurt een uur, van 12 tot 13 u. In principe blijft iedereen op school eten,
maar je mag naar huis met toestemming van je ouders. Je schooldag eindigt op woensdag om 12 u (of 12.50 u) en om 15.40 u (of 16.30 u) op de andere dagen.

Aan tafel!

Tijdens de middag kan je de grote honger stillen in je eigen lokaal of buiten in de tuin. In
de keuken kan je maaltijden opwarmen, en thee, koffie of soep maken.

Hulp bij het leren

Wie op dinsdag en donderdag les heeft tot 15.40 uur kan onder begeleiding op school
verder werken tot 16.30 uur. Je mag de computers gebruiken. Onze kernleerkrachten
bieden hulp aan indien nodig. We werken klasdoorbrekend: de groepen zijn kleiner, en
opgedeeld volgens niveau. Wie bijvoorbeeld goed is in talen, kan bijbenen in wiskunde.
Positief, toch? Voor leerlingen met specifieke leerstoornissen stellen we in samenspraak
met het CLB een begeleidingsplan op.

Kies je eigen levensbeschouwing

Op onze school kies je zelf je levensbeschouwelijke vakken. Kies je voor zedenleer of
voor de anglicaanse, islamitische, israëlische, orthodoxe, protestantse of rooms-Katholieke godsdienst? Dat beslis jij!

Evalueren na het studeren

Je krijgt twee semesterrapporten en twee tussentijdse rapporten per jaar. Je hebt geen
examens, behalve in de derde graad één op het eind van elk semester (december en
juni). Je wordt het hele jaar door geëvalueerd. Elke week stel je je eigen werkplan op. Op
het einde van de week bekijken we of je alle leerstof hebt verwerkt.

Samenwerken met ouders

Ouders worden actief betrokken bij het schoolgebeuren. Wij hanteren een ‘opendeurbeleid’. Je ouders mogen steeds binnenlopen met vragen, opmerkingen en suggesties. We
houden je ouders op de hoogte van activiteiten op onze school of belangrijke beslissingen
die met jou te maken hebben. In de ‘denktank’ ontmoeten ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar. Ze denken samen na over de Freinetpedagogie en hoe ze die zo goed mogelijk kunnen vertalen naar het secundair onderwijs en de maatschappij. Ook via het oudercomité kunnen je ouders de band tussen onze school en de wereld daarbuiten vergroten.

Schoolkosten

Bij inschrijving krijg je een raming hoeveel het schooljaar zonder maaltijden en vervoer
kost. Wie graag een gedetailleerde raming wil van de schoolkosten, kan ons mailen via
info@villadavinci.be

Hoe schrijf ik me in?

Je wil je inschrijven of eerst nog even wat informatie inwinnen? Villa Da Vinci heeft verschillende inschrijfmomenten in de maanden
april, mei, juni, juli en augustus. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn en leerlingen van personeelsleden
hebben voorrang. Kijk voor de verschillende data op onze
website. Of bel even naar ons secretariaat.

Kom eens langs

Villa Da Vinci
Koningin Astridlaan 96
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Gsm: 0474 81 44 38
E-mail: info@villadavinci.be
Website: www.villadavinci.be
Digitaal leerplatform:
www.scholendavinci.smartschool.be
Facebook: www.facebook.com/villa
da vinci

PRAKTISCH:
DE SCHOOL
ALS LEEFPLEK
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Ontdek ’t op ’t Forum

Forum Da Vinci
Parklaan 89, 9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 780 79 00
E-mail: info@forumdavinci.be
Website: www.forumdavinci.be
Facebook: www.facebook.com/forumdavinci

FORUM, KLASSIEK SECUNDAIR

Onze andere veelkantige school

Forum Da Vinci is onze andere veelzijdige secundaire school in Sint-Niklaas. Je krijgt
ook hier alle ruimte om te groeien. En met onze brede opleidingen in ASO, KSO, TSO
of BSO kan je alle kanten op. Forum Da Vinci is een echte GO!-school. Hier leer je
samen samenleven.

Je bent wie je bent

Forum Da Vinci is een GO!-school. De slogan van het Gemeenschapsonderwijs is ‘samen leren samenleven’. Dat is precies wat je op het Forum Da Vinci zal leren. Je bent
wie je bent, en anderen zullen dat respecteren. Die diversiteit, en het respect dat iedereen er voor heeft, is een meerwaarde die je de rest van je leven bijblijft.

Dromen is goed

Je bent goed in wiskunde en wetenschappen? Of gek op talen? Je droomt weg bij
historische verhalen of je ziet jezelf als beginnend kunstenaar? Je wil later een topsporter, dokter of wereldreiziger worden? Iedereen heeft talenten en dromen. Als je
er nog niet uit bent welke dat zijn, ontdekken wij ze samen met jou. Forum Da Vinci
heeft een breed opleidingsaanbod: alle mogelijke ASO-opleidingen en een waaier van
BSO-, KSO- en TSO-opleidingen.

Groen en groot

Op Forum Da Vinci heb je aan ruimte geen gebrek. De school is niet alleen groot, ze is
ook erg groen. Na de les kan je uitwaaien op de speelplaatsen, rennen op de sportvelden, of gezellig keuvelen in het groen. De ontspanningsruimten hebben verschillende
gezonde drank-en snack- automaten. Leerlingen en leerkrachten van het MOS-team
(Milieu Op School) zetten het thema milieu bovenaan op de agenda. Doe je mee?

Verder kijken dan de navel

Cultuur heeft een belangrijke plek op het Forum. Dat stoppen we niet onder stoelen
of banken. Laat de dichter en kunstenaar in jezelf los. Of spring het podium op om
samen met leerkrachten verrassend schooltoneel te maken. Medeleerlingen en ouders zijn steeds laaiend enthousiast over onze creativiteit en goed gevoel voor humor.

Koningin Astridlaan 96
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03 776 86 65
Gsm: 0474 81 44 38
E-mail: info@villadavinci.be
Website: www.villadavinci.be

