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VAN DE DIRECTIE 

Een schooljaar vliegt voorbij en met een vakantieperiode is het al niet anders. 
Ruim zes weken vakantie, je kijkt er tegenaan en voor je het weet kijk je erop 
terug. Ik hoop dat het voor u en de leerlingen een fijne tijd is geweest. Een tijd 
van relaxen en nieuwe energie opdoen.  
Er is (en wordt nog steeds) druk ge- en verbouwd in en aan ons gebouw. De aula 
is zo’n 60 M2 groter geworden. Het marmoleum ligt er nog niet in, omdat de 
vloer eerst moet drogen. Waarschijnlijk gebeurt dat in de herfstvakantie.  

Het winkeltje heeft een facelift gekregen. Het ziet er fraai uit, maar belangrijker is dat we met een 
nieuw concept gaan werken. Leerlingen kunnen met een dienblad langs het buffet om zelf hun 
spullen te pakken zoals men dat gewend is bij de Mac of bij La Place. De leerlingen krijgen, zodra alles 
helemaal klaar is en alles werkt, instructie hoe hier mee om te gaan.  
Lokaal 0.05/0.06 is omgebouwd tot een fraai lokaal Creatieve Techniek. Een leerlijn vanaf leerjaar 1 
t/m leerjaar 4 is ontwikkeld, omdat dit vak ook een onderdeel is van het nieuwe beroepsgerichte 
programma in het 3e en 4e leerjaar. 
In alle lokalen hangen nieuwe Touchscreens. Een stukje techniek om het onderwijs nog beter vorm te 
geven. Een aantal lokalen is van nieuw marmoleum voorzien en er is weer schilderwerk verricht. 
Tenslotte zijn op de 1e, 2e en 3e verdieping de toiletruimtes vernieuwd. Dat was ook wel nodig. Ze 
waren waarschijnlijk net zo oud als het gebouw zelf en dat is in 2018 precies 50 jaar! 

 
We beginnen dit schooljaar met 25 leerlingen meer dan vorig schooljaar en met 8 nieuwe collega’s. 
Dat betekent dat we in een paar jaar tijd zo’n 100 leerlingen meer in huis hebben en nu ook een 
streep trekken. Een school van 450 leerlingen is wat ons betreft een mooi aantal. We willen graag 
een kleine, overzichtelijke school blijven waarin we de leerlingen kennen.  
In het DC-Nieuws, dat u maandelijks ontvangt via de mail, en op de website kunt lezen, houden we u 
op de hoogte van het wel en wee van onze school. Volgt u ook de berichten op de website 
(www.diamantcollege.nl) en op onze  Facebookpagina (https://www.facebook.com/diamantcollege), 
zodat u goed op de hoogte blijft. 
Op de website vindt u onder het kopje ‘ouders’ allerlei belangrijk nieuws voor u. Onder het kopje 
‘Agenda’ vindt u binnenkort de jaaragenda voor 2017-2018. 
 

 
PERSONEEL 

Ook dit jaar verwelkomen we weer een aantal nieuwe 
collega’s. Mevr. Molendijk is onze nieuwe collega M&M. Dhr. 
Collantes Cortina gaat in onze mavo-klassen het vak Spaans 
verzorgen. Dhr. Van Mulligen gaat de vakgroep wiskunde 
versterken. Datzelfde gaat mevr. Caferoglu doen, maar zij 
gaat ook rekenen en Nederlands geven. 

http://www.diamantcollege.nl/
https://www.facebook.com/diamantcollege


Mevr. Hoogendoorn wordt onze collega biologie en mevr. Bos onze nieuwe collega TTU.  Dhr. 
Janssen vervangt mevr. Jacott, die nog steeds ziek is. Mevr. Hardon wordt vervangen door mevr. 
Kwei die ook het mentoraat van mevr. Jacott waarneemt. 
Mevr. Spaapen is benoemd als onderwijsassistent. Zij gaat vooral ondersteuning bieden bij TTU en 
Creatieve Techniek (CT). Na 16.15 uur krijgt u haar aan de telefoon als ze de receptie bemenst. Mevr. 
Meerman is benoemd als nieuwe zorgcoördinator. Zij vervangt mevr. Van der Brugge die per 1 
september bij het Samenwerkingsverband gaat werken. Mevr. Van Delft ten slotte gaat diverse 
ondersteuningswerkzaamheden verrichten.  
 

 
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Prinsjesdag  dinsdag 19 sept. 2017 
Herfstvakantie  maandag 16 okt. 2017 t/m vrijdag 20 okt. 2017 
Kerstvakantie   maandag 25 dec. 2017 t/m vrijdag 05 jan. 2018 
Voorjaarsvakantie maandag 26 feb. 2018 t/m vrijdag 02 mrt. 2018 
Paasweekend  vrijdag 30 mrt. 2018 t/m maandag 02 apr. 2018   
Meivakantie  vrijdag 27 apr. 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018  
Pinksterweekend maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie  woensdag 11 juli 2018 t/m maandag 27 aug. 2018 

Gedurende het schooljaar hebben leerlingen soms ook een vrije (mid)dag vanwege 
een studiedag voor het personeel. Deze data staan in de jaaragenda en worden ook 
via Facebook gecommuniceerd. Deze dagen gaan niet ten koste van het totaal aantal 
lesuren van leerlingen. Onze school voldoet aan het aantal lesuren dat we verplicht 
zijn te geven.  

 

 
BEREIKBAARHEID 
De Diamanthorst wordt de komende maanden flink onderhanden genomen. De riolering wordt 

vernieuwd, evenals het asfalt, de parkeervakken en de trottoirs. Er 
komen fietsstroken en er worden, waar nodig, nieuwe bomen geplant. 
Dit alles om de straat veiliger te maken. Dit betekent echter wel een 
paar maanden overlast. Tot en met 13 oktober is de Diamanthorst 
afgesloten van de Saffierhorst t/m de Barnsteenhorst. Er komen 

tijdelijke bushaltes voor lijn 24 aan de Reigerbergenweg en de Hofzichtlaan. Vanaf 16 oktober is de 
afsluiting van de Barnsteenhorst t/m de Reigersbergenweg. De werkzaamheden duren t/m 8 
december. 
Voor leerlingen die met de bus komen betekent dit 5 minuutjes lopen i.p.v. 1 minuut. Belangrijk dus 
om op tijd te vertrekken van huis om op tijd op school te komen. 
 

 
ROOKVRIJ 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook 
eerder gaan roken. Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein in 
Nederland verplicht. Veel scholen hebben daarom nu al een rookvrij schoolterrein. 
Dit stelt niet alleen een gezonde norm voor leerlingen, maar beschermt hen ook 
tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.  
Het DC is vanaf nu ook volledig rookvrij voor leerlingen, personeel en gasten. Dit 
betekent dat roken, ook van E-sigaretten, verboden is, élke dag en élk tijdstip op 
het gehele schoolterrein. (dus ook op het ‘plein’ voor de school) 

 

 
SCHOOLFOTOGRAAF 

Op dinsdag 22 augustus, de eerste schooldag dus, komt de schoolfotograaf en wordt 
van alle leerlingen een foto gemaakt. Daarna ontvangen de leerlingen zo snel mogelijk 
hun (nieuwe) schoolpas. Natuurlijk worden er ook klassenfoto’s gemaakt. 



 
OUDERAVONDEN  

In de maand september vinden er ouderavonden plaats. Om uw kind goed te helpen 
en te ondersteunen is het van groot belang dat u op deze avonden aanwezig bent. 
Vooraf ontvangt u een uitnodiging. 
 
De ouders van de leerlingen van leerjaar 1 en de A1- en A2-groepen van de ISK zijn 

welkom op dinsdag 12 september a.s. van 19.30 – 21.00 uur. De ouders van leerjaar 2, 3 en 4 en de 
mbo-groep zijn welkom op dinsdag 26 september a.s. van 19.30 – 21.00 uur. Beide avonden vinden 
plaats in ons gebouw. Het is de bedoeling dat ook de leerlingen op deze avonden aanwezig zijn.  
 

 
BREDE SCHOOLACTIVITEITEN en MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
De komende weken maken de leerlingen weer kennis met de Brede Schoolactiviteiten. Elke dag, na 
schooltijd, kan men deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, dans en muziek. Wij zullen u 
daarover ook voorlichten op de ouderavonden. Op maandag 18 september starten de Brede 
Schoolactiviteiten weer. Deze duren elke dag tot uiterlijk 17.45 uur! 
Ook op 18 september start voor de leerlingen van het 3e leerjaar de Maatschappelijke Stage. 
Hierover ontvangt u informatie op de ouderavond. 
  

 
PRINSJESDAG  

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september (dit keer op 19 september),  zijn de 
leerlingen vrij. Het personeel heeft dan een studieochtend tot 11.15 uur. Daarna is de 
school gesloten.  
 

 
VERZEKERING  
Wellicht een tip voor u, dit bericht van verzekeraar Raetsheren uit Alkmaar.  
www.raetsheren.nl 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Uw kind neemt regelmatig (waardevolle) spullen mee naar school, wat een aantal risico’s met zich 
meebrengt. Eén van de risico’s is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere 
eigendommen van uw kind. Hiervoor kunnen wij u een passende verzekering aanbieden! 
 
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt: 

 schade (waaronder diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is 
tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder 
toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten. 

 materiële schade die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of 
een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.  

 
Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met 
uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,-voor schade aan rijwielen en mobiele 
apparatuur. 
 
Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering 
bedraagt inclusief alle kosten € 29,-per schooljaar. 
 
Voor het afsluiten van deze verzekering gaat u naar: 
website: www.leerlingenverzekering.nl 
inlogcode : Ouders 
wachtwoord : Inloggen1 

http://www.raetsheren.nl/
http://www.leerlingenverzekering.nl/


Indien u vorig jaar al een eigendommenverzekering had afgesloten dan dient u de inloggegevens te 
gebruiken die u al heeft. 
 
Na aanmelding kunt u de polis zelf printen. 
 
Indien u vragen heeft over de leerlingenverzekering kunt u contact opnemen met de helpdesk: 
telefoon : 072 711 3400. 
 
Een eventuele schade moet zo spoedig mogelijk elektronisch of telefonisch worden gemeld: 
e-mail : schade@leerlingenverzekering.nl 
telefoon : 072 711 3400. 
 
Voor de polisvoorwaarden en de omschrijving van de dekking verwijzen wij u naar de website. 

mailto:schade@leerlingenverzekering.nl

