Geachte ouders en verzorgers,
De eerste periode van het schooljaar 2017‐2018 zit er al weer op. De afgelopen weken zijn voorbij
geschoten.
Veel nieuwe ontwikkelingen in vergelijking met vorig schooljaar: twee nieuwe teamleiders, zij
stellen zich hieronder voor, 1/3 zijn nieuwe collega’s en 1 vierde klas is uitgestroomd met het u
welbekende fantastische resultaat.
Daarvoor in de plaats kwamen drie nieuwe eerste klassen, lessen die ook voor een klein deel op
Bohemen worden gegeven en een nieuw bovenbouwprogramma D&P. Daar komt nog bij dat het
rooster een paar keer is gewijzigd en niet alle boeken op tijd waren.
Maar hoe dichter bij de vakantie, hoe stabieler de situatie. Zowel de nieuwe leerlingen als nieuwe
docenten hebben hun draai gevonden. Dit voelt goed.

Even voorstellen: Jamie Visser
Ik ben Jamie Visser, teamleider onderbouw en
tevens dagelijks roostermaker.

gewerkt op Maris Kijkduin. Na deze mooie ja‐
ren werd het tijd voor een nieuwe uitdaging:
teamleider onderbouw op Maris Waldeck. Een
uitdagende baan waar ik nu, samen met een
fantastisch team, aan mag werken.
Ik vind het belangrijkst in mijn werk dat er ver‐
trouwen is. Vertrouwen in de school, vertrou‐
wen in het team, maar bovenal vertrouwen in
iedere leerling. Vertrouwen dat je kunt stijgen
boven je basisschoolniveau. Daar gaan we aan
werken, want vertrouwen geven, geeft ver‐
trouwen.

Even voorstellen: Robert Slot
Mijn naam is Robbert Slot, 28 jaar en al drie
jaar werkzaam op het Maris College.

Na kort in het basisonderwijs gewerkt te heb‐
ben, heb ik mijn horizon verbreed door te gaan
werken in het voortgezet onderwijs. Maar juist
wat ik op het basisonderwijs geleerd heb,
neem ik elke dag mee.
De afgelopen zes jaar heb ik vol passie en en‐
thousiasme als mentor en docent economie

De eerste jaren als gymdocent, maar sinds de
zomer als coördinator bovenbouw, examense‐
cretaris, D&P‐ en gymdocent. Een hele mond
vol, maar vooral een hele uitdaging.
Komend jaar wordt een mooi jaar, waarin ik
mijzelf en de school verder kan ontwikkelen.

Kennismakingsdagen
De eerste klassen hebben de kennismakingsda‐
gen achter de rug: een dagje survivallen voor
de teamspirit, een dagje cultuur, Atlantik Wall
en Madurodam, en tot slot vertier in Duinrell.

De regen zat het plezier niet in de weg, al zijn
we de tweede dag een half uurtje eerder naar
school gegaan, omdat iedereen was door‐
week.

En, dit nieuwe schooljaar is er een nieuwe alge‐
meen directeur aangesteld, na het afscheid
van Cees de Groot. Zij zal zich hieronder voor‐
stellen.

Even voorstellen: Judith van Biemen
Vorig schooljaar is mijn komst al aangekon‐
digd, maar ik vind het fijn om mezelf nu te in‐
troduceren bij u, ouders/verzorgers van onze
leerlingen.
Op 1 augustus be‐
gon ik als algemeen
directeur van het
Maris College en
ben ik, net als eer‐
der in mijn professi‐
onele leven, weer
werkzaam in het
onderwijs.
Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Univer‐
siteit van Leiden en Professioneel Publiek Ma‐
nagement bij de West‐Brabant Academie in
samenwerking met de faculteit bestuurskunde
van de Erasmus Universiteit.
Na mijn studie werd ik docent geschiedenis en
maatschappijleer in Goes (Zeeland). Mavo,
havo, vwo en alle leerjaren kwamen voorbij in
zeven jaar.
Vervolgens was ik werkzaam als beleidsmede‐
werker onderwijs, afdelingshoofd, projectma‐
nager en hield mij onder meer bezig met zorg
& welzijn, huisvesting en personeelszaken.
Kennis die nu goed van pas komt.

De derde klassen hadden drie dagen teambuil‐
ding in de Ardennen. Dit voor het eerst met
Waldeck. We kregen alleen maar positieve re‐
acties van zowel leerlingen als begeleiders.
Echt top!
Het is echter wel zo, dat nog niet iedereen
heeft betaald. Graag dit alsnog zo spoedig mo‐
gelijk in orde maken. Hiervoor mijn dank.

Bij de Stichting ABBO kwam ik weer terug in
het onderwijs als algemeen directeur en tot 31
juli jongstleden werkte ik als interimmanager
voor Porthos Walcheren voor welzijn, zorg en
ondersteuning. Vanuit het niets een goed lo‐
pende organisatie met enthousiaste medewer‐
kers opzetten, sprak mij in die functie zeer aan.
Ik heb gesolliciteerd op de functie van alge‐
meen directeur van het Maris College vanwege
de positie die de school heeft verworven in
Den Haag: niet alleen het grootste aantal leer‐

lingen, maar vooral de kwaliteit en de visie op
brede talentontwikkeling en 21e‐eeuwse vaar‐
digheden. Dat laatste is cruciaal om leerlingen
voor te bereiden op een wereld die in een
steeds hoger tempo verandert. Daaraan bijdra‐
gen vind ik een prachtige taak.

nis te maken met de docenten en de sfeer te
proeven. Die is overal hartelijk en betrokken,
waardoor ik me meteen thuis voelde.
De komende tijd zal ik ook nader kennismaken
met de ouderraad en de leerlingenraden, waar‐
mee ik ook graag wil gaan samenwerken.

De afgelopen acht weken heb ik veel tijd door‐
gebracht op alle locaties van de school om ken‐
~*~*~*~*~*

Halloweenfeest
Ook dit jaar vieren we Halloween met ‐ en op
Maris Kijkduin. Twee kleinere locaties kunnen
hun krachten bundelen om op donderdag 26
oktober tussen 19 en 22 uur een spetterend
feest te organiseren.

mentor(en). Het gesprek duurt 10 minuten.
Voor een uitgebreider gesprek kunt u een af‐
spraak maken.
Op donderdag 16 november is er een miniroos‐
ter. ‘s Middags wordt dit gevolgd door rapport‐
besprekingen.

Stichting Daniël den Hoed
Vrijdag 27 oktober staat in het teken van Stich‐
ting Daniël den Hoed. Er worden activiteiten
georganiseerd om geld in te zamelen met als
motto: Help kanker de wereld uit.

Kaartjes kosten €2,50, waarin een drankje zit
verwerkt. Een DJ zorgt voor griezelige muziek.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kantine‐
verkoopbalie vanaf maandag 23 oktober. Ik zou
zeggen, GAAN! En uiteraard gaan zowel leer‐
lingen, als docenten in gepaste kledij. Een tip:
So‐low in de stad, heel veel keus en low prices.
Na de herfstvakantie, vanaf 2 november, zal er
voor klas 3 een proefwerkweek en klas 4 een
School Examenweek zijn.
Het natuurkunde SE zal plaatsvinden in de
week van 27 november.
Op 21 november is de tafeltjesmiddag/‐avond.
Van u verwachten we, dat u met uw kind naar
school komt om het rapport op te halen bij de

Ook uw bijdrage in
deze helpt mee om
dit doel te bereiken.
Enkele collega’s zijn
gestopt met roken
en doneren het
geld, dat ze normaal
aan sigaretten uitge‐
ven, nu geven aan
deze stichting. Het
dragen van een
hoed of pet wordt
die dag toegestaan, als een leerling of docent
€5,00 doneert. U wordt na de vakantie verder
ingelicht.
Op woensdag 29 november gaan de leerlingen
uit de bovenbouw naar de bibliotheek en op de
donderdag erna de onderbouw. We gaan dan
de boeken ruilen.
Tevens zullen op donderdag 30 november na
de grote pauze de lessen vervallen, omdat onze

werkgever, VO Haaglanden een ICT inspiratie‐
dag heeft georganiseerd voor al het personeel.
Op vrijdag 1 december is ‘s middags de herkan‐
sing van het SE. ‘s Avonds is er voor de 4e klas‐
sers een Galafeest op Houtrust.
Op donderdag 21 december is er voor de leer‐
lingen de kerstbrunch, waarna de kerstvakantie
begint.

Vrijdag 22 december is een studiedag voor alle
medewerkers met een door de directie aange‐
boden kerstontbijt.
Maar, zo ver is het nog lang niet. Eerst genieten
van de welverdiende herfstvakantie, om met
nieuwe energie de donkere dagen voor kerst in
te gaan. We hebben er zin an!
Met groet namens het team Waldeck,
Wim Weber

