Geachte ouders en verzorgers,

Tafeltjesmiddag/‐avond

Voor u staat de mei‐info, niet vóór, maar na de
vakantie. Nog 6 weken knallen en dan zijn we
al in de laatste proefwerk‐/SE‐week voor de zo‐
mervakantie aanbeland.
Tussendoor is er geen school op Hemelvaarts‐
dag, de vrijdag daarna en de 2e Pinksterdag.
Voor mijn gevoel is dit schooljaar omgevlogen.

Op dinsdag 16 mei is de laatste tafeltjesmid‐
dag/‐avond van dit schooljaar. De mentor be‐
spreekt dan de resultaten van de laatste perio‐
de met u, maar zal daarnaast ook de prognose
voor komend schooljaar met u doornemen.
Voor sommigen best een spannend moment,
maar voor de meesten een bevestiging. Cijfers
en overgangscriteria zijn immers bekend. Bij
twijfel beslist de rapportvergadering.

Vakken op hoger niveau
Het komend schooljaar is er in principe geen
mogelijkheid meer om een vak op een hoger
niveau te doen. Dit betekent dat alle vakken in
één leerweg worden gegeven. Hogere cijfers
kunnen in de examenuitslag compensatie ge‐
ven voor onvoldoendes in de andere vakken.
Een hoge uitzondering zou kunnen zijn, een
leerling die voor Engels native speaker is.

Stapelen
Examens
Voor de 4e klas is, behalve hun laatste school‐
examen, ook het praktijkexamen afgerond.
Donderdag starten de centrale examens voor
de theorievakken en daarna wordt het tot 14
juni duimendraaien.

Londenreis
Van 23 t/m 25 mei gaan de examenkandidaten
van Maris Waldeck en Kijkduin naar Londen.

Wél is het mogelijk om te stapelen. Dit bete‐
kent dat een leerling met een basisdiploma na
een jaar extra op kaderniveau een kaderdiplo‐
ma kan behalen. Het PTA/examenjaar wordt
teruggebracht van 2 naar 1 jaar. Het praktijk‐
deel blijft nog wel op twee jaar staan, vanwe‐
ge de zwaarte van dit deel.

Op– en afstromen
Als blijkt dat een leerling in de onderbouw een
langere tijd, tenminste 2 rapportperiodes, voor
alle vakken tenminste een 7, maar beter nog
een 8 staat, kan de rapportvergadering beslui‐
ten om een leerling in een 'hogere' leerweg te
laten instromen. Dit kan ook andersom, door
teveel tekorten, maar dat heeft zeker niet on‐
ze voorkeur. We gaan immers voor opstromen
en niet voor afstromen!

Het kan wel voorkomen, dat er in 1 klas 2 ver‐
schillende niveaus zitten. Hier hebben we ons
onder meerdoor bijscholing op voorbereid.

was een uiterst plezierige avond met een op‐
komst van 80% en maar liefst 90 mensen in
onze gezellige aula.

Absentie
In een aantal gevallen is er een behoorlijke ab‐
sentie, waarvan de meeste gelukkig geoor‐
loofd.
Toch wil ik u er op wijzen dat geoorloofd of
ongeoorloofd niet veel uitmaakt voor de kans
op achterstanden. Ook wettelijk gezien moet
een leerling een bepaalde tijd onderwijs vol‐
gen. We gaan daarom nog intensiever afwezig‐
heid voorkomen en daardoor beperken.
De leerplichtambtenaar zal spreekuren houden
op school en waar nodig eerder maatregelen
nemen. De rol van de schoolarts gaat ook gro‐
ter worden in verband met afwezigheid door
ziekte.
En nogmaals: verlof rondom vakanties kan niet
worden gegeven, alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.

Uiteraard is onze zorg het welzijn van uw kind,
maar zeker ook het behalen van een diploma in
4 jaar, op het juiste niveau, eventueel verlengd
met een jaartje stapelen.

Maris Waldeck op Facebook
Graag wijs ik u op de Facebookpagina van Ma‐
ris Waldeck. Deze wordt bijgehouden door de
heer Slot en bevat het meest actuele nieuws
van onze locatie.
De info en andere brieven staan op de Maris‐
website bij Maris Waldeck.

Infoavond ouders nieuwe eersteklassers
Op dinsdagavond 9 mei hebben we de ouders
van de nieuwe eersteklassers uitgenodigd. Het

De nieuwe leerlingen komen op een woens‐
dagmiddag in juni kennismaken, waarschijnlijk
de 21ste.

Maris Waldeck en (G)TL
We vertelden 9 mei onder meer dat op
Waldeck de mogelijkheid geboden gaat wor‐
den om een (G)TL‐diploma te behalen.
Acht leerlingen in de huidige tweede klas blij‐
ken zo goed te presteren dat zij zijn opge‐
stroomd naar TL‐niveau. Zij gaan in de 3e klas
naast de reguliere kadervakken ook Duits en
aardrijkskunde volgen. In de 4e klas kunnen ze
dus gaan voor het GTL‐diploma: vijf theorievak‐
ken op TL‐niveau en D&P, of een TL‐diploma
met zes of zeven theorievakken op TL‐niveau.
Beide diploma's zijn gelijkwaardig gekwalifi‐
ceerd.
Uiteraard gelden deze mogelijkheden ook voor
de huidige eersteklassers.

Diatoetsen
Vlak na de examens starten de Diatoetsen.
Daarmee testen we het referentieniveau van
de leerlingen: 1F is eind basisschool en 2F eind
VMBO. We testen ieder jaar de vooruitgang
van taal en rekenen in de klassen 1, 2 en 3. U
ontvangt binnenkort een brief en rooster.
Rekenen is een verplicht examenonderdeel
geworden en het is in het lesrooster opgeno‐
men. De leerlingen krijgen toetsen op hun ei‐
gen niveau met de referentiekaders als uit‐
gangspunt.

Projectweek

Huiswerk & Co

In de laatste week voor de vakantie was er
voor klas 1 en 2 een project met als thema de
dierentuin. Het begin was spectaculair met een
grootse roofvogelshow op het schoolplein,
deels gesponsord door de Ouderraad.

Er worden ‐ waar nodig ‐ steunlessen gegeven
door docenten. Dit omdat huiswerk & co nog
niet van de grond is gekomen.
Mevrouw Metz gaat zich hiermee bezighou‐
den en Huiswerk & Co kan binnen twee weken
van start gaan. Haar lessen zullen worden
overgenomen door de dames Pardoen, Gerges
en Nauta. Mevrouw Nauta gaat nu gedeeltelijk
en volgend schooljaar meer lessen geven.
Christiane, veel succes en plezier.

Personalia
Mevrouw Baars is in de vakantie moeder ge‐
worden van een tweede zoon, Thijmen. Moe‐
der en zoon maken het goed. Gefeliciteerd!
Andere speciale activiteiten waren een rondlei‐
ding door de Vogelkelder, een mini‐stage voor
klas 1wB, proefsolliciteren voor de 2e klassen
met medewerkers uit het bedrijfsleven in sa‐
menwerking met JINC, en ter afsluiting een
spectaculaire dierenfilm in het Omniversum.

Deze week wordt bekend wie de opvolger van
mevrouw Besselink gaat worden. Zij gaat naar
Houtrust om haar vak onder meer te geven in
TTO, tweetalig onderwijs. Gezien haar kwaliteit
als docent geschiedenis gaat het haar zeker
lukken. Veel succes, Eef!
Mevrouw Borgman heeft de biologielessen
weer opgepakt. Hier zijn we reuze blij mee.
Welcome back!

Afscheid de heer De Groot
Helaas gaan we aan het eind van dit schooljaar
afscheid nemen van de heer De Groot, onze
algemeen directeur. Hij heeft de pensioenge‐
rechtigde leeftijd bereikt.

Tussendoor deden de leerlingen interviews,
werkten aan een projectboekje en maakten in
groepjes een 3D dierentuin. Een bezoek aan de
dierentuin zou de ideale afsluiting zijn ge‐
weest, maar gezien de hoge kosten hebben
we hiervan moeten afzien.
De competenties en vaardigheden stonden in
het teken van het examenprogramma D&P. Er
waren een paar verbeterpunten, maar over het
geheel was het een groot succes. Met dank
aan de projectorganisatie.

Vanaf 1971 is hij 10 jaar werkzaam geweest als
docent geschiedenis. Daarna heeft hij 20 jaar
leidinggevende functies bekleed op het Johan
de Witt College.

In 2001 werd hij algemeen directeur van SG
Westhage en stond aan de wieg van het Maris
College.
Inmiddels zijn we gegroeid naar een scholen‐
gemeenschap met 2200 leerlingen en ruim 250
medewerkers, met als motto klein, veilig, kans‐
rijk. Dit kan volgens De Groot alleen maar ge‐
realiseerd worden op kleinschalige locaties.
Inmiddels zijn dat er zes.

van de locatie Waldeck. Alle andere locaties
hebben nieuwbouw of zijn/worden gereno‐
veerd om onderwijs te kunnen geven volgens
de moderne eisen. Inmiddels is er ook vooruit‐
zicht op nieuwbouw voor Maris Waldeck.
Cees, ik ga je missen!
Vanaf 1 augustus a.s. zal mevrouw van Biemen
zijn functie gaan bekleden.
Met vriendelijke groeten,

De heer de Groot heeft een uitgesproken visie
op onderwijs en begeleiding van leerlingen, en
heeft zich hard gemaakt voor de oprichting

W.J. Weber, locatiedirecteur Maris Waldeck

