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Examen resultaten 
Het eindexamen is goed gegaan!  We hebben een 
slagingspercentage van 93% en daar zijn we tevreden mee. 
Er zijn de vorige week nog aardig wat herkansingen gedaan 
en daar hebben docenten ook weer heel hard met de 
voorbereidingen aan meegewerkt.  

 

 Basis  Kader  

 # % # % 

Resultaat na CE 1 22/25 88 34/50 68 

 3 her  14 her  

   2 def.  

Resultaat na CE 2 24/25 96 45/50 90 

 1 def.  5 def.  

 
Stand van zaken nieuwe leerlingen 
In de laatste weken van het schooljaar komen er aanmeldingen van 
leerlingen die afstromen van hun huidige VO-school.  
Dit betekent dat we volgend schooljaar naast de Mavo-klas, een Mavo-
kansklas zullen vormen voor leerlingen die goed tot zeer goed op kader 
presteren, of voor leerlingen die nog die kans krijgen omdat het beeld nog 
niet overtuigend is. Ook komen een 8-tal leerlingen vanuit de ISK van het 
Edith Stein College over.  
Er komt sporadisch nog een aanmelding voor klas 1 omdat de CITO anders 
is gelopen dan de basisschool in eerste instantie dacht. Deze leerlingen 

hebben dinsdag 19 juni kennisgemaakt met elkaar en met de mentor. De ouders zijn 
geïnformeerd over het nieuwe schooljaar. Er was een grote opkomst van ouders waardoor 
sommigen zich alweer hebben aangemeld voor de ouderraad.  
 

 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
 
Kinderen eerder bijziend door gebruik van de smartphone/tablet 

 Van de 13-jarige kinderen is een kwart inmiddels al bijziend, 
blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. De grote 
boosdoener is 'dichtbijwerk', vertelt hoogleraar oogheelkunde 
Caroline Klaver. Daarmee bedoelt ze activiteiten als onder 
andere smartphonegebruik. Door vaker en langer naar iets te 
kijken dat dichtbij is, groeit het oog in de kindertijd te lang door. 

Hierdoor ontstaat bijziendheid. Dit kan voorkomen worden door de 20-20-2 regel. Waarin het 
kind na 20 minuten op de tablet/telefoon ook 20 minuten naar het ‘oneindige’ moet kijken. 
Daarnaast hoort een kind gemiddeld 2 uur lang buiten te spelen per dag. 
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Gameverslaving erkend als officiële verslaving 
 Maandag 18 juni erkende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
gameverslaving als een officiële verslaving. Het is de eerste grote 
instantie die dat doet. Maar wanneer is iemand dan volgens de WHO 
‘gameverslaafd’? "Als diegene 12 maanden of langer zoveel prioriteit 
geeft aan het gamen dat het zijn of haar leven ernstig beïnvloedt tijdens 
werk, studie of sociale contacten en ondanks de negatieve gevolgen 
het gamegedrag voortzet." 

 
Vooralsnog wordt gameverslaving nog niet opgenomen in het basiszorgpakket omdat er 
volgens de verzekeraars nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat overmatig gamen 
kan leiden tot een verslaving. Mocht je dus behandeld willen worden, dan zul je dit 
vooralsnog uit je eigen zak moeten betalen. 

 
ONTWIKKELINGEN IN DE OMGEVING  
 
IKC: verdere samenwerking met de Vuurvlinder 
Met basisschool de Vuurvlinder hebben we de afgelopen jaren een intensievere 
samenwerking opgezet. Naast stageplekken gaat het dan om koken, voorlezen en 
gezamenlijke inzet van de methode Nederlands ‘Zien is Snappen’. We gaan weer een stapje 
verder. Na lang wikken en wegen is besloten dat de Vuurvlinder de twee lokalen op de 
bovenste verdieping mag gaan gebruiken. Een belangrijk winstpunt is dat we hopen dat het 
de leerlingen en docenten iets kan gaan opleveren, zoals de bedoeling is met het IKC.  
Op dit moment zijn 5 architectenbureaus uitgekozen om een ontwerp te gaan maken voor 
het IKC. In de planning moeten er na de zomervakantie verder uitgewerkte plannen liggen.   

 
LOB 
 
Volgende week houden alle mentoren loopbaangesprekken met hun 
mentorleerlingen. vanaf volgend schooljaar worden deze gesprekken 
twee keer per jaar gevoerd, en u bent daar ook van harte welkom bij. 
 

 
NIEUWS UIT HET MT 

 
Nuttige acties en besluiten om te weten uit het MT van juni 

 We hebben op dit moment 9 vacatures (!!). Het MT is samen met de betrokken 
vakgroepen druk bezig met het invullen van de vacatures. We merken dat het Diamant 
College een aantrekkelijke school is maar dat de arbeidsmarkt op dit moment erg krap is. 
We gaan ervanuit dat na heel veel gesprekken, proeflessen en overdenkingen we begin 
juli redelijk alles gevuld kunnen hebben. 

 Op vrijdag 24 augustus starten alle nieuwe docenten met een kennismakingsdag. 
 

 
 
DE KOMENDE TWEE WEKEN STAAN ER NOG WAT LEUKE ZAKEN OP DE AGENDA!!! 

 Diploma uitreiking   donderdag 28 juni 

 Schoolreisje    vrijdag 29 juni  

 LOB gesprekken   maandag 2 en dinsdag 3 juli 

 Sportdag     woensdag 4 juli 

 Rapportvergadering    donderdag 5 en vrijdag 6 juli 

 Boeken inleveren   maandag 9 juli 

 Rapporten ophalen en mentor uitje dinsdag 10 juli 
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DAN NOG DIT:  
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