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VAN DE DIRECTIE
Het nieuwe jaar is weer volop begonnen! Iedereen was uitgerust na de kerstvakantie, die lijkt dan
ook al weer heel ver weg! Januari was een maand vol bijzondere zaken. We namen op een mooie
manier afscheid van onze directeur meneer Baars, die na bijna zes jaar het stokje gaat overdragen en
in Rotterdam gaat werken. Onze school heeft op 25 januari een introductiedag georganiseerd voor
220 groep 8-leerlingen, waar de hele school aan meedeed. Op 24 januari was onze school gastheer
van het Haags Onderwijs Film Festival (de 8e keer al weer). Dat komt natuurlijk bovenop de lessen,
excursies, examens en toetsen. Per 1 februari start meneer Oostland als interim-directeur op
dinsdag, donderdag en vrijdag. Meneer Wolsheimer doet de directietaken op maandag en woensdag.
Even voorstellen: interim-directeur H. Oostland
Geachte ouders,
Enthousiast begin ik per 1 februari aan de interim-functie als directeur van het Diamant College,
graag wil ik me zelf hierbij voorstellen.
Ik heb geschiedenis gestudeerd in Amsterdam en heb lesgegeven op de Katholieke Mavo Centrum op
het Westeinde in Den Haag, en het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp waar ik precies 25 jaar
gewerkt heb als docent geschiedenis en maatschappijleer. In 2003 werd ik in Zeist directeur en later
rector van het Openbaar Zeister Lyceum. In 2010 ben ik in dienst getreden van de Stichting Leerplan
Ontwikkeling in Enschede. Ik heb me veel beziggehouden met de begeleiding van scholen op het
gebied van taal en rekenen. Naast mijn onderwijsbaan ben ik nog tien jaar freelancejournalist
geweest. Ik heb veel aan luchtvaartverslaggeving gedaan en was onder meer hoofdredacteur van
twee zakenmagazines.
Ik popel om te beginnen op het Diamant College! Ik heb al na één dag een heel positief gevoel over
deze school. Door de school lopend werd ik erg enthousiast over de sfeer, maar ook over het gebouw
zelf. Ik heb veel bewondering voor de prestaties die de school geleverd heeft.
Ik heb veel passie voor het onderwijs en begrip voor de vaak moeilijke opgave waar docenten en
andere medewerkers van de school dagelijks voor staan, daarnaast kan ik erg genieten van de
omgang met leerlingen en natuurlijk ook van de contacten met alle personeelsleden van de school,
de ouders en de omgeving.
In de drie maanden waarin ik als interim-directeur aan de slag ga, wil ik proberen een positieve
bijdrage te leveren.
Tennissen, en fietsen zijn mijn grootste hobby’s. Afkomstig uit een schippersfamilie, mag ik graag
zeilen. Mijn auto heb ik vier jaar geleden verkocht en reis nu vooral per trein.
H. Oostland
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LOB is onderdeel van talentontwikkeling!
De derde klassen zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor hun stage. We vragen alle ouders
om in hun netwerk mee te zoeken naar goede stages. Voor de leerlingen betekenen de
voorbereidingen ook en vooral bezig zijn met de vragen naar de toekomst: wat wil ik, wat kan ik, en
wat heb ik nodig? Het LOB-dossier wordt verder gevuld, zodat zij straks vol trots het vierde leerjaar
ingaan en het dossier mee kunnen nemen naar het MBO.
De vierde klassen zijn veel naar MBO open dagen gegaan en regelmatig ook met hun ouders! Als
school zijn we hier heel blij mee, want dat is een positieve ontwikkeling. Meer dan de helft van de
vierdeklassers heeft zich al ingeschreven op het MBO!
OUDERRAAD EN LEERLINGENRAAD
De ouderraad van het Diamant College is inmiddels op een hele mooie manier zichtbaar in de school!
Twee leden van de ouderraad zijn ook lid geworden van de MR. De ouderraad heeft een voorzitter,
dat is de heer R. Dirkzwager. Leden van de ouderraad zijn betrokken bij de selectie procedure voor
een nieuwe directeur en hebben meegekeken op de introductiedag voor achtste groepers. Wij zijn
daar heel dankbaar voor.
De leerlingenraad is ook dit jaar erg actief. Zij hebben in januari ook meegedaan aan de
sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur. Binnenkort krijgen zij een training van LAKS waardoor
zij nog beter hun taken en verantwoordelijkhedenleren kennen.
ISK
De leerlingen van de ISK zijn naar het residentieorkest geweest. Hier hebben zij kennis gemaakt met
verschillende instrumenten en verschillende soorten muziek. Muziek is belangrijk voor je
ontwikkeling. De leerlingen die een instrument willen spelen kunnen zich bij hun mentor opgeven.
DE KOMENDE MAAND




Het mondeling examen Nederlands voor de vierde klassen is deze week gestart en dit is
meteen een goede voorbereiding voor de mbo-intake.
Binnenkort kunt u een brief van uw dochter/zoon verwachten over haar/zijn talenten. Deze
talenten kunnen gaan over cijfers, maar ook over vaardigheden zoals behulpzaam zijn of
goed kunnen luisteren. Uw kind verdient hiervoor altijd een compliment!
We hebben natuurlijk twee open dagen! Op 9 en 14 februari. De school is in volle
voorbereiding om er twee goede dagen van te maken. Voor het eerst zal de samenwerking
met het Edith Stein college zichtbaar zijn op de open dagen.

En dan start op 26 februari de voorjaarsvakantie.
DAN NOG DIT
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