Beste ouders en verzorgers,
Gelukkig hebben we op dit moment geen vacatures meer. Mevrouw Pardoen is als contactper‐
soon van de OSH, Opleidings School Haaglanden, aangesteld. Heel erg belangrijk in de zoektocht
naar goede, jonge docenten. Het gevolg voor locatie Waldeck was wel, dat er een kleine vacature
Nederlands ontstond. De heer Peters was haar beoogde vervanger voor de vrijgekomen 12 les‐
uren. Al gauw bleek echter dat hij niet de gedroomde kandidaat was en na twee weken heeft de
heer Gardien de lessen opgepakt. Een jonge, enthousiaste docent in opleiding, en wat heel be‐
langrijk is, met een hart voor de VMBO‐leerlingen.

Natuurkunde

Noodlokalen

De vacature natuurkunde is ook opgelost. In
de examenklassen hebben we mevrouw De
Jong bereid gevonden daar de lessen te ver‐
zorgen. Zij werkt al jaren als natuurkundedo‐
cent op Maris Statenkwartier. In korte tijd wa‐
ren de leerlingen weer ‘bij’ met de stof en is er
een positieve flow ontstaan.

In de voorjaarsvakantie worden op het school‐
plein twee noodlokalen geplaatst. De werk‐
zaamheden zijn inmiddels begonnen.

De heer Ulusoy verzorgt de lessen in klas 3 en
gaat na de vakantie meedraaien in het FLEX‐
programma.

Wiskunde
Wiskunde in klas 3 wordt nu verzorgd door de
heer Jansen, u welbekend, en mevrouw Ros‐
sen, tevens docent op Maris Bohemen.

De meeste lessen die nu op Bohemen worden
gegeven, gaan terug naar Waldeck. Zo ook Be‐
geleiding & Co.

Begeleiding & Co

Afscheid van de heer Slot

Begeleiding & Co is dit kalenderjaar gestart op
Maris Bohemen. Gezien de beperkte ruimte op
Waldeck was dit voorlopig de beste optie. Me‐
vrouw Birjmohun verzorgt de coördinatie en
contacten met ouders.

De heer Slot gaat ons helaas verlaten. Hij heeft
een baan gevonden vlak bij zijn roots in de
buurt van Alkmaar. Zo gauw we zijn lessen en
taken hebben ingevuld, gaat hij daar beginnen.

Nieuwjaar met de buren
Om de omwonenden van de school en ons
team kennis te laten maken met elkaar, was er
begin januari een gezellige nieuwjaarsborrel in
ons gebouw. Onder het genot van een hapje

(gemaakt en geserveerd door een aantal leer‐
lingen) en een drankje leerden we elkaar beter
kennen. Een leuk begin van het nieuwe jaar.

Voor de ouders/verzorgers en leerlingen van
klas 4 is er dinsdag 6 maart van 19.30 tot 20.30
uur een voorlichting over de examens en zij
kunnen hun rapport meenemen.

Informatieavond groep 8
Op dinsdag 30 januari was er een zeer drukbe‐
zochte informatieavond voor de ouders en ver‐
zorgers van leerlingen uit groep 8. Er werd uit‐
gebreid verteld over de mogelijkheden op Ma‐
ris Waldeck en er was een presentatie.

Doorontwikkeling en scholing
Inmiddels zijn we het begrip kansrijk flink aan
het doorontwikkelen. Ons relatief jonge team
wordt ook dit jaar geschoold in het omgaan
met verschillen.

Open Huis
Woensdag 7 februari was het Open Huis. De
belangstelling was enorm en er was van alles
te doen voor onze aanstaande brugklassers.
Er waren proeflessen om een idee te krijgen
hoe het er aan toegaat op Maris Waldeck, bij
D&P konden telefoonstandaards en cupcakes
gemaakt worden, bij Economie was er een
chipstest, bij Nask werd van allerlei ingrediën‐
ten gel gemaakt en zo gebeurde er nog veel
meer.

Een prachtige gelegenheid om de sfeer van
onze school te proeven.

Aanmeldingen nieuwe brugklassers
Vorige week is de aanmeldingsperiode voor de
nieuwe klas 1 gestart. Deze periode is verkort
naar twee weken. Ouders moeten een voor‐
keur aangeven van tenminste 1 t/m 3, beter t/m
6 scholen. Als keuze 1 vol is, wordt het keuze 2
en als deze vol is ...... enzovoort.
Wij hebben ingezet op 2 eerste klassen. Inmid‐
dels zijn er echter al meer dan 40 aanmeldin‐
gen en overwegen we een derde 1e klas te for‐
meren. Het concept van de kleine, veilige
school met het huiskamergevoel slaat aan.

Tafeltjesmiddag en ‐avond
Afgelopen dinsdag was onze tafeltjesmiddag/
avond. Leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 zijn
met hun ouders/verzorgers langs geweest om
hun rapport op te halen en te bespreken.

Aan de ene kant gaat dat om de zorg, aan de
andere kant betreft dat omgaan met niveau‐
verschillen. Onze ambitie is immers dat iedere
leerling de kans moet worden geboden op een
hoger niveau uit te stromen in vergelijking met
het basisschooladvies.

Weerbaarheidstraining
Medewerkers van sportschool Messemaker
zijn in enkele klassen actief geweest met weer‐
baarheidstraining. Dit heeft in deze klassen de
nodige positieve uitwerking gehad.
Na de vakantie zal er in een pauze een demon‐
stratie kickboksen worden gegeven. Aanslui‐
tend kunnen leerlingen zich opgeven voor een
aantal workshops op de dinsdagmiddag na
schooltijd.

Sporten in de pauze
De gymzaal gaat voortaan iedere dag open in
de grote pauze. Volgens een schema mogen
de leerlingen dan spor‐
ten onder begeleiding
van een gymdocent.
We hopen op deze
manier de pauze nog
aantrekkelijker te ma‐
ken.

Valentijnsfeest
Het Valentijnsfeest op donderdag 15 februari op
Maris Kijkduin was een mooi succes. Er waren
100 leerlingen, de helft van Waldeck, waaron‐
der ook derde en vierde klassers.

Afscheid de heer Weber en opvolging
Zoals u heeft gelezen in de brief van mevrouw
Van Biemen, ga ik op 25 april met vervroegd
pensioen.
Mijn opvolger is inmiddels bekend: Gerard Wes‐
selo, nu teamleider op Maris Belgisch Park. Hij
heeft in het verleden veel ervaring opgedaan in
het VMBO en Praktijkonderwijs. Ik ben ervan
overtuigd dat de heer Wesselo een waardige
opvolger is.

Meelopen met de Leerlingenraad
Op maandag 19 maart gaat mevrouw Van Bie‐
men (algemeen directeur) een dagje meelopen
met Jolanda van Zuidam, vertegenwoordiger
van de Leerlingenraad.
‘s Morgens volgen Jolanda en mevrouw Van
Biemen enkele lessen, in de middag maakt Jo‐
landa kennis met het werk van de directeur.

Ouderraad Waldeck
De ouderraad van het Maris College bestaat uit
een enthousiast team van ouders. Voor de loca‐
tie Waldeck zit de heer Gerritsen in de ouder‐
raad.
“Ik ben in de ouderraad gegaan omdat we met
elkaar ervoor willen zorgen dat het Maris Colle‐
ge een prettige school is waar onze kinderen
met plezier naartoe gaan en waar leuke activi‐
teiten worden georganiseerd, naast goed on‐
derwijs. We hopen zo een steentje bij te dragen
aan het onvergetelijk maken van de middelbare
schooltijd voor de kinderen.”
Voor Maris Waldeck zijn we op zoek naar ver‐
sterking in de ouderraad. Wilt u meer informa‐
tie, mail dan naar ouderraad@mariscollege.nl
of kijk op www.mariscollege.nl, kopje ‘ouders’.

Wist u dat …
De ouderraad heeft bijgedragen aan:
 Diverse klassenuitjes
 Benefiet Serious Request op Belgisch Park
 Valentijnsfeest
 City Pier City op 11 maart 2018. U komt de
leerlingen en docenten toch ook aanmoedi‐
gen?
Dank conciërges, docenten en medewerkers
voor het organiseren van de altijd weer leuke
activiteiten.

Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al voldaan? Met uw
bijdrage kunnen de locaties leuke activiteiten
blijven organiseren, zodat het nog leuker wordt
op school.
Met uw Ooievaarspas betaalt u de helft. Laat
uw kind zijn of haar ooievaarspas scannen bij de
receptie van de locatie.
Vacature penningmeester ouderraad
De ouderraad van het Maris College is op zoek
naar een ervaren penningmeester op vrijwillige
basis. De financiële administratie van het Maris
College verleent de nodige input en ondersteu‐
ning.
Tijdsbesteding ongeveer 8 uur per maand en
hij/zij zal tevens als bestuurslid participeren bij
ouderraadvergaderingen. De ouderraad komt
6 keer per jaar wisselend op de locaties bijeen.
Herkent u zichzelf in deze interessante functie,
vindt u het belangrijk als ouder betrokken te
zijn bij onze school en kunt u met deze taken
vlot aan de slag?
Meld u dan aan bij ouderraad@mariscollege.nl.

De planning tot de meivakantie:
Vrijdag 23 februari ‐ herkansing SE
Zaterdag 24 februari t/m zondag 4 maart ‐ voorjaarsvakantie
Maandag 5 maart ‐ huiswerkvrij
Dinsdag 6 maart ‐ bijeenkomst leerlingenraad, voorlichtingsavond klas 4
Woensdag 14 maart ‐ bibliotheekbezoek bovenbouw
Donderdag 15 maart ‐ bibliotheekbezoek onderbouw
Maandag 26 maart ‐ Maris debat op Belgisch Park (onder voorbehoud)
Woensdag 28 maart ‐ Maris Music Awards in het Paard van Troje en de schoolfotograaf komt
Vrijdag 30 maart ‐ Goede vrijdag, lesvrij
Maandag 2 april ‐ Tweede paasdag, lesvrij
Maandag 3 t/m vrijdag 6 april ‐ diatoetsen klas 1 en 2
Vrijdag 6 april ‐ laatste stagedag klas 4
Maandag 9 april ‐ minirooster
Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 april ‐ toetsweek klas 1, 2 en 3, SE klas 4
Maandag 16 t/m donderdag 26 april ‐ klas 4 CSPE (praktijkexamens)
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei ‐ meivakantie
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Laat het afgelopen weekend een opmaat zijn voor de
gehele week. Wij hebben er in ieder geval zin in. Voor mij breekt een periode aan van afronden. Ik
hoop u voor mijn vertrek nog te ontmoeten om persoonlijk afscheid te nemen.
Met vriendelijke groet,
Wim Weber
~*~*~*~*~*

