Beste ouders en verzorgers,
Het was me het jaartje weer wel. Wat betreft Waldeck twee zeer belangrij‐
ke momenten: de eerste examenklas van de jonge locatie Waldeck is 100%
geslaagd in de eerste ronde en een groei van 170 naar 210 leerlingen!
Dit heeft ons bestuur doen besluiten dat Maris Waldeck bestaansrecht heeft.
De behoefte in Den Haag Zuid‐West aan een kleinschalige VMBO voor basis
en kader, met of zonder LWOO, is groot. Ondanks de uitstraling van een klei‐
ne basisschool, is de aantrekkingskracht voor Waldeck groeiende.

Huisvesting

Personalia

Na de kerstvakantie zullen er twee lokalen op
het schoolplein bij komen. Dit betekent dat de
lessen op Bohemen weer voor het allergrootste
deel op Waldeck worden gegeven.

Inmiddels hebben de eerste wijzigingen in het
docententeam plaats gevonden.

Eind 2018/begin 2019 komt er op het Cantate‐
plein een schoolgebouw leeg te staan. Daar
gaan we gebruik van maken om nog verder te
groeien. Enkelen van u zal de naam bekend
voorkomen. Het kwam namelijk al eerder ter
sprake om van Waldeck naar het Cantateplein
te gaan in 2015, maar dit ging op het laatste mo‐
ment niet door. Nu ziet het er een stuk roos‐
kleuriger uit en komt het erbij.
Inmiddels zullen dan de voorbereidingen voor
de nieuwbouw zijn gestart. Deze komt niet op
de plek van Maris Waldeck, maar wel in de
buurt. Zo gauw het bekend mag worden ge‐
maakt, stel ik u op de hoogte.

De heer Tearr, docent natuurkunde, was vorige
week voor het laatst. De lessen waren niet dat‐
gene wat we verantwoord vonden. We zijn
naarstig op zoek naar een vervanger.
De lessen in de examenklas hopen we direct na
de kerstvakantie te hebben opgelost. Dit heeft
voor ons prioriteit.
Dit jaar zijn de derde klassen geen examenklas‐
sen meer. Tijdens de schoolexamens hebben zij
een proefwerk. Dit telt wel mee voor de over‐
gang, maar zeker niet voor het examen. Pas in
de laatste proefwerkweek zullen de proefwer‐
ken voor enkele vakken, waaronder biologie en
natuurkunde, een SE zijn. We gaan er dan ook
van uit dat de natuurkundelessen weer zijn in‐
gevuld.

Mevrouw Pardoen heeft er na‐
mens het Maris College een extra
taak bij: ze gaat de contacten on‐
derhouden met de Opleidings‐
school Haaglanden. Zij is al bege‐
leider van nieuwe docenten en
docenten in opleiding bij ons op
Maris Waldeck. Dit betekent dat ze één dag
per week minder voor Maris Waldeck gaat
werken, waardoor er een aantal uren Neder‐
lands vacant is. De uren Nederlands en maat‐
schappijleer van klas 4 blijven in ieder geval
intact.
Mevrouw El Ouardi zou per 11 december jl.
weer aan het werk gaan. Echter, de impact van
de bevalling is op haar zo groot, dat ze zich
voorlopig heeft ziekgemeld. Dit heeft geen
gevolg voor de invulling van haar lessen.

Begeleiding & Co
Helaas wordt het contract van mevrouw Metz,
Begeleiding & Co, niet verlengd. Mevrouw
Metz is zeer waardevol in de ‘menselijke con‐
tacten’ met leerlingen en ouders. Toch past ze
niet helemaal in het profiel wat wij verwachten
van Begeleiding & Co.
Dit betekent dat mevrouw Birjmohun deze
week of in de eerste week na de vakantie, con‐
tact zoekt met de ouders van de deelnemende
leerlingen voor een afspraak.
Als uw kind niet deelneemt aan Begeleiding &
Co en u bent geïnteresseerd, dan kunt u op
onze website lezen hoe of wat.

Mevrouw Metz loopt stage voor
haar studie Nederlands en is daar‐
door nog wel regelmatig op
school.

Pauzeactiviteiten
Om Maris Waldeck voor de leer‐
lingen ‘aantrekkelijker’ te maken, hebben we
om de paar weken een pauzeactiviteit.

Een paar weken geleden hadden we een op‐
treden van Glowinthedark, een bij de leer‐
lingen populaire rapgroep, en deze week was
er een optreden van drie zeer professionele
breakdancers, begeleid door een presentator
en DJ.

Na de vakantie kunnen 15 leerlingen op tien
dinsdagmiddagen een workshop breakdance
volgen in onze gymzaal.

Tevens zal de gymzaal in de grote
pauze openstaan voor leerlingen
die willen sporten. Alle leerjaren
komen aan bod en dit alles wordt
begeleid door een gymdocent.
Ook hebben wij met sportschool
Messemaker een afspraak staan dat zij na een

demonstratie in de pauze, workshops kickbok‐
sen gaan geven. Dit komt na de breakdance‐
cyclus.

Kerstmarkt
Op woensdag 20 december is er een kerstmarkt
georganiseerd door de docenten Dienstverle‐
ning & Producten en leerlingen uit klas 2 en 3.
D&P is de beroepsgerichte rode draad die van
klas 1 t/m 4 door Maris Waldeck loopt. Leer‐
lingen ontdekken wat ze kunnen en wat ze wil‐
len. Dit kan zijn de richting Techniek, Zorg &
Welzijn of Economie. Uiteindelijk wordt het ge‐
ëxamineerd in de derde en vierde klassen.

De kerstmarkt is een onderdeel
van het programma. De opbreng‐
sten van deze markt komen ten
goede aan de Daniel den Hoed
Stichting, u welbekend.

Kerstdiner
Donderdag is de laatste dag voor de vakantie.
Tot 11.30 uur is er les en daarna een kerstlunch.
Op verzoek van de gehele leerlingenraad heb‐
ben we daar een kerstdiner van gemaakt.
Na het klaarzetten van de klaslokalen, gaan de
leerlingen naar huis en komen om 17.00 uur
weer terug op school. Het verzoek is dan ook
dat iedereen wat te eten meeneemt. Het is een
sfeervol samenzijn van leerlingen met hun men‐
tor(en).

De Maris‐website
Graag wil ik u nog wijzen op informatie op onze
website over de Ouderraad, regels betreﬀende
(digitale) veiligheid op school en de vuurwerk‐
brief die u twee weken geleden is gemaild.

Agenda
 De eerste dag na de kerstvakantie is huiswerkvrij.
 Vanaf dinsdagmiddag 16 januari zijn er tien dinsdagen lang workshops















breakdance op locatie Waldeck. Inschrijven kan nog steeds, al kom je nu
op de reservelijst.
 In januari gaan ouders en groep 8 leerlingen zich oriënteren op het VO.
Het kan voorkomen dat ze op school komen kijken en dat ze in de 1e klas
een lesje meedraaien. Dit om een eerlijk beeld te geven hoe het er bij ons aan toegaat.
Ook dit jaar, op woensdag 17 januari, gaan de leerlingen uit klas 3 naar Spots on Jobs. Dit is een
beurs waar voorlichting wordt gegeven door MBO’s, andere onderwijsinstellingen en bedrijven. De
leerlingen worden met de bus opgehaald.
De leerlingenraad komt op dinsdag 23 januari weer bijeen met als toehoorder ondergetekende.
Voorafgaand aan de proefwerkweek is er woensdag 24 januari een minirooster.
De proefwerk‐/SE‐week is van 25 t/m 30 januari. Dit keer doet ook klas 1 mee.
Op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari gaan de leerlingen weer naar de bibliotheek.
Dinsdag 6 februari starten de audities voor de Maris Music Awards. Dit vooruitlopend op het grote
optreden in het Paard aan de Prinsegracht in april.
Op woensdag 7 februari is ons Open Huis van 13.00 tot 16.30 uur.
Van zaterdag 10 februari t/m vrijdag 23 februari is de aanmeldingsperiode voor nieuwe eerstejaars.
Maandag 12 februari is er, in verband met de rapportvergaderingen in de middag, een minirooster.
Dinsdag 20 februari is het tafeltjesmiddag en ‐avond. De mentor zal u de tijden vooraf doorgeven.
Uw komst, samen met uw kind, is meer dan gewenst.
Op vrijdag 23 februari is de herkansing van het SE.
Donderdag 8 maart is het weer feest: we gaan dan ‘s avonds het Valentijnsfeest vieren. Dit kan op
eigen locatie of met Kijkduin. Dit zal weer met de leerlingen en docenten besproken worden.

Rest mij nog u een heerlijke kerstvakantie toe te wensen en een fantastisch begin van 2018. We zien
uw kind, en u uiteraard ook, in het nieuwe jaar hopelijk in goede gezondheid terug.
Namens de medewerkers van Maris Waldeck,
Wim Weber

