Beste ouders en verzorgers,
Mijn laatste info. En nu eens geen informatie betreﬀende vertrekkend en komend personeel. Een
relatief rustige periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Op een enkel griepgeval‐
letje na, viel het verzuim van docenten en leerlingen ook reuze mee.
Voor de examenklas een belangrijke periode: de laatste schoolexamens en de aanvang van de lan‐
delijke praktijk‐ en digitale/schriftelijke examens. Bij 40 leerlingen op school gieren de zenuwen
door de lijven!

Onderwijsinspectie

Bouwen

Afgelopen dinsdag hadden we bezoek van de
Inspectie. Elke vier jaar krijgen scholen een be‐
zoek als er geen onregelmatigheden zijn ge‐
constateerd.
Het thema waarover
gesproken werd, is
de kwaliteitscultuur.
Zowel directie als personeel hebben een ge‐
sprek gehad. Van tevoren werd er gekeken
naar de tevredenheidspeilingen van leerlingen,
ouders en docenten. Ook de website en getal‐
len uit Magister zijn onder de loep genomen.

Kortom, het fundament is gelegd en er kan
‘gebouwd’ gaan worden. Figuurlijk, maar ook
letterlijk. Naast de onlangs geplaatste twee
noodlokalen komen er het komend schooljaar
nog twee bij. De lessen op de locatie Bohemen
kunnen dan in het geheel op Maris Waldeck
worden gegeven.

De inspectie concludeerde dat we voor een
jonge school goed op weg zijn. De examenre‐
sultaten waren zeer goed en de aanmeldingen
overstegen alle verwachtingen.
Tot dit schooljaar kwamen er nog veel leer‐
lingen die eigenlijk liever naar de locaties Kijk‐
duin of Bohemen gewild hadden, maar daar
door plaatsgebrek niet terecht konden.

Voor het komend schooljaar hebben we echter
een extra eerste klas geformeerd, voor het
eerst met leerlingen/ouders die Waldeck als
eerste keus hadden.

Het jaar erop komt er een gebouw aan het
Cantateplein bij. Op hetzelfde moment wordt
er aanstalten gemaakt voor nieuwbouw,
ergens in de buurt van Maris Waldeck.

Scholing voor het onderwijsteam
We hebben een jong team. Dit schooljaar is er
extra scholing aangeboden, gericht op onze
leerlingen.
Een aantal dinsdagmiddagen een training in
positieve benadering naar leerlingen en vanaf
deze week, in navolging van vorig schooljaar,
extra scholing over diﬀerentiatie/omgaan met
verschillen.
We zijn een lerende organisatie, voor zowel
leerlingen als docenten.

Personalia
Esther Musch, onze zorgcoördinator, is helaas
al enige tijd wegens ziekte afwezig. Zij wordt
vervangen door Marijke van Woerkom, ook
zorgcoördinator op Maris Kijkduin, en Suzanne
van der Hulst, tevens zorgcoördinator op Maris
Bohemen.

Er is een tijd van gaan...
Mijn laatste week als locatiedirecteur van Ma‐
ris Waldeck is aangebroken. Na meer dan 40
jaar onderwijs is mijn droom uitgekomen.

gebruik gemaakt van mijn gespaarde uren om
er anderhalf jaar eerder uit te stappen.
Op de achtergrond zal ik zeker nog actief zijn
voor dit prachtige instituut. Genieten doe ik
dagelijks. Nog nooit een dag met tegenzin naar
mijn werk gegaan, maar mijn gevoel zegt dat ik
het stokje van locatiedirecteur moet doorge‐
ven aan een opvolger.
Ik wil u allen bedanken voor de prettige sa‐
menwerking. Meestal positief, soms met een
kritische noot. Kritiek houdt je scherp en geeft
een kans om te verbeteren.
Onder leiding van de nieuwe locatiedirecteur
Gerard Wesselo en teamleider Jamie Visser zal
de school samen met u de volgende stappen
gaan zetten om een instituut neer te zetten
waar ze in Den Haag niet omheen kunnen.
Succes en tot ziens!
Wim Weber

En er is een tijd van komen...
Even voorstellen: mijn naam is Gerard Wesselo
en ik heb twee kinderen, een dochter van 21
jaar en een zoon van 18 jaar.
Al vanaf mijn 12e jaar had ik de wens om in het
onderwijs te werken: tien jaar basisonderwijs,
drie jaar lesgeven in Finland, tien jaar in het
speciaal voortgezet onderwijs en achttien jaar
voortgezet onderwijs, waarvan twee jaar als
docent en zestien jaar als locatiedirecteur op
de Johanna Westermanschool, het Haagsch
Genootschap en Westhage, uitmondend in een
fusie van deze scholen in het Maris College.
Ik heb de eerste stappen naar nieuwbouw van
Maris Houtrust mogen meemaken, het proces
naar de nieuwbouw van de locatie Kijkduin, en
het fundament mogen leggen voor een basis‐/
kaderschool met mogelijkheden tot doorgroei
naar gl/tl op Maris Waldeck.
Met gemengde gevoelens neem ik afscheid.
Graag had ik het proces naar nieuwbouw nog
mee willen maken, maar voor mijn pensioen
zou dit nooit zijn gerealiseerd. Daarom heb ik

Ik heb les gegeven
op allerlei scholen,
te noemen: I.T.O.
Scheveningen, het
Johan de Witt Colle‐
ge, het Segbroek
College en uiteinde‐
lijk ben ik naar het
Maris College ge‐
gaan.
In mijn vrije tijd ga ik graag reizen, skiën en
squashen. Komende meivakantie ga ik met
mijn kinderen naar Bali. Het wordt een rondreis
door Bali en tussendoor hoop ik mijn familie
op Java te ontmoeten.
Na 5 jaar Belgisch Park (teamleider havo bo‐
venbouw) heb ik de eer om Wim Weber te mo‐
gen opvolgen als locatiedirecteur. Het is fijn

om zo ontvangen te worden door leerlingen
en collega’s.
De komende tijd zullen we inderdaad een ” in‐
stituut” gaan neerzetten. Een prachtige uitda‐
ging en ik weet zeker dat Wim dit op de voet
zal volgen. Ik bedank Wim voor de begeleiding
van de afgelopen week en wens hem al het
goede toe!

onder begeleiding van een gymdocent. We ho‐
pen op deze manier de pauze nog aantrekkelij‐
ker te maken.

Ouderbijdrage
Met uw ouderbijdrage kan Maris Waldeck leu‐
ke activiteiten voor de leerlingen blijven orga‐
niseren, zodat het nog leuker wordt op school.
Laat uw kind zijn of haar
Ooievaarspas scannen bij
de receptie, dan betaalt
u slechts de helft.

Gerard Wesselo

Sporten in de pauze
De gymzaal is drie dagen per week open in de
grote pauze. Leerlingen kunnen dan sporten
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Agenda april/mei:
Maandag 16 t/m donderdag 26 april ‐ klas 4 CSPE (praktijkexamens)
Vrijdag 27 april ‐ koningsdag ‐ lesvrij
Zaterdag 28 april t/m zondag 13 mei ‐ meivakantie
Maandag 14 mei ‐ huiswerkvrij
Maandag 14 t/m vrijdag 18 mei ‐ klas 4 CE (theorie‐examens)
Woensdag 16 en donderdag 17 mei ‐ minirooster
Vrijdag 18 mei ‐ bibliotheekbezoek
Maandag 21 mei ‐ tweede pinksterdag ‐ lesvrij
Dinsdag 22 mei ‐ tafeltjesmiddag en ‐avond klassen 1, 2 en 3
~*~*~*~*~*

