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DC-nieuws 
 

APRIL 2018 

 
VAN DE DIRECTIE 
 
Geachte ouders! 
Het praktijkexamen van de vierdeklassers zit er alweer op! Na de meivakantie starten de theorie-
examens. Koken, Excel, Flyer maken. Zaken die de afgelopen jaren ook altijd moesten gebeuren, 
maar een website maken, hier een presentatie van in elkaar zetten, een boekenplank in de vorm van 
een dubbeldeks propellervliegtuigje en als klap op de vuurpijl: de flyer omvouwen tot een vliegtuigje.  
 
De laatste dag van Harm Oostland is op woensdag 25 april. Wij danken hem 
zeer hartelijk voor de afgelopen drie maanden met een positieve en betrokken 
communicatie bij leerlingen en collega’s uit de school!  
 
Bericht van de nieuwe directeur: 

Geachte ouders,  
Vanaf 1 mei aanstaande ben ik de nieuwe directeur van het 
Diamant College. Mijn naam is mevrouw M. Helling. Ik ben 55 jaar en woon in 
Den Haag. De afgelopen zeven jaar was ik directeur van een vmbo-ISK-school in 
Rotterdam. Ik ben ooit begonnen als docent Gezondheidskunde en Biologie op 
een vmbo. Na het lesgeven heb ik vele leidinggevende banen in het onderwijs 
gehad, zowel in Rotterdam, Leiden als Den Haag. Het leuke aan het onderwijs 
vind ik, dat het elke dag weer anders is. Ik vind het belangrijk dat een school goed 

onderwijs verzorgt en goed georganiseerd is. Ook de samenwerking met de leerlingen en de ouders 
vind ik belangrijk. De vier á vijf jaar dat een leerling op het Diamant College onderwijs volgt is tenslotte 
een spannende en vormende tijd. Op het Diamant College ga je ontdekken waar je talenten liggen. 
Daar wil ik graag samen met jullie een bijdrage aan leveren.  
Tot ziens na de meivakantie. 
 
Met een vriendelijke groet  
M. Helling 

 
TALENTONTIKKELING 
 
Na een zinderende voorronde mocht het docententeam 
voor het 2e jaar in de finale zijn kunsten laten zien. Het 
Diamant College kreeg een mooie 2e plaats.  
 
 
 
 

 
 
Studie Dienstverlening en producten 
Het team Talenturen Bovenbouw heeft een diploma gehaald voor 
de studie Dienstverlening en producten. Gefeliciteerd mevrouw 
Bos, El Farissi, Bastiaan, Van der Does en Van Baalen! Zij 
hebben de afgelopen maanden naast het lesgeven en gezin deze 
zeer intensieve minor gedaan.  
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LOB  
De leerlingen van leerjaar 3 hebben de afgelopen 3 weken stage gelopen. Het aantal succesverhalen 
is erg groot. Mooie stageplaatsen, goede begeleiders. Maar 1 ding steekt boven alles uit: Het doen 
vinden de leerlingen allemaal fantastisch. Even niet in de boeken, maar gewoon sleutelen, knutselen, 
mensen te woord staan. Donderdag 26 april het 7e en 8e uur is de terugkommiddag en dinsdag 15 mei 
bent u als ouder van harte welkom om de presentatie van uw dochter/zoon bij te wonen. Op FB kunt u 
foto’s zien van de leerlingen.   

 
DE LEERLINGENRAAD EN DE OUDERRAAD 
 
LAKS 
De leerlingenraad heeft voor het eerst training gekregen van LAKS. De onderbouw is volledig getraind 
en heeft genoten van de rollenspelen, taakverdeling en inspiratie die ze hebben opgedaan.  
 
De ouderraad: stagebezoeken en schoolplan 
De ouderraad blijft actief zoeken naar hun mogelijke bijdrage aan de school. Deze week zijn een 
aantal ouderraadsleden mee geweest op stagebezoek, en dat gaf veel nieuwe inzichten en 
ervaringen. Wie tijd heeft komt ook naar de presentaties op 15 mei! Daarnaast heeft de voltallige 
ouderraad feedback gegeven op het rapport van de visitatiecommissie. Deze feedback gebruiken we 
om een nieuw schoolplan te maken. 

 
ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING  
 

Zomerschool ook voor ISK-leerlingen 
De Vuurvlinder organiseert samen met stichting Voor Welzijn de zomerschool 
2018. De zomerschool start op maandag 16 juli en eindigt op donderdag 2 
augustus 2018. Van maandag tot donderdag zal de zomerschool geopend zijn. 
De lestijden zijn van 09:30-14:00 uur. Tussendoor lunchen de kinderen een half 

uur op school (lunch zelf meebrengen) Deelname aan de zomerschool is gratis. Info bij mevr. Appels. 
 
Stichting Petje Af 
De Stichting Petje Af organiseert de Weekendschool. Deze gaat vanaf de herfstvakantie starten bij de 
Vuurvlinder en het Diamant College. Interesse om meer te weten? Bel naar het Diamant College! 

 
DE KOMENDE MAAND 

 Vinden de rest van de eindexamens plaats 

 Gaan de Loopbaan gesprekken met de mentoren van start 

 Is het pinksterweekend 
 

 
Fijne vakantie! Op 14 mei start de school weer. 
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