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DC- nieuws  
 

 
 

MAART 2018 

 

VAN DE DIRECTIE 
De maand maart eindigt met een lekker paasweekend. Dat mag wel na een drukke en ook roerige 
maand. Iedereen verlangt naar meer zon en minder snijdende oostenwind.  
 
Terwijl de griepgolf onze collega’s niet spaarde, was de winkel steeds open en een woord van dank is 
op zijn plaats voor al degenen die veel extra lessen hebben gegeven. 
 
We verwelkomen mevrouw Kesharie en meneer Emanuelson. Beiden zijn invallers, mevrouw 
Kesharie voor mevrouw de Geus, en meneer Emanuelson voor meneer Wöltgens die verhuisd is naar 
Brabant. Mevrouw Douiry gaat van haar welverdiende zwangerschapsverlof genieten.  Mevrouw 
Crawford heeft afscheid genomen van het Diamant college. Zij gaat verder op het Stanislas na haar 
zwangerschapsverlof.  
 
Onlangs hadden wij een schoolbrede excursie dag waarvan vele blije foto’s op FB te vinden zijn. 
Leerlingen gingen naar het Maritiem museum, Douane- en Belastingmuseum, Teylersmuseum, 
Naturalis, Madurodam, Blijdorp en Scheveningen. Er gingen ook leden van de ouderraad mee.  
 
Inmiddels hebben we de rapportavonden van periode 2 achter de rug. Leerlingen hebben aan hun 
ouders verteld hoe ze zichzelf hebben kunnen verbeteren op de verschillende vakken en andere 
talenten.  

 
 
KEUZES MAKEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR DOOR DE TWEEDE EN DERDE KLAS 
In de tweede klas hebben de leerlingen op 19 maart kennis gemaakt met de keuzedelen 
voor volgend jaar waar basis/kaderleerlingen er twee van kiezen en mavo er één van 
mag kiezen: robotica, mens en activiteit, geüniformeerde dienstverlening, voeding en 

beweging, facilitaire dienstverlening en design& decoratie. De derde klassen kiezen ook nieuwe 
keuzedelen. Op de rapportavond hebben ouders samen met hun kind de definitieve keuze 
doorgegeven door ouders en leerling aan de mentor.  
Voor basis en kader kiezen de leerlingen uit de tweede klas ook wiskunde of biologie. 

 
WIST JE DAT…. 
 
Uit de Engelse les: ‘You can mathematics on me’ 
‘Ik ben ziek op de rapportavond, want dan heb ik vier zeurders om me heen!’ 

 
LOB WAT IS DAT??? 
Loopbaanbegeleiding draait om vier vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik nodig? 
LOB is een zaak van de hele school en loopt van de start op school in de eerste klas tot en met het 
eindexamen door. Hieronder is één onderdeel van LOB weergegeven: de aansluiting van talenturen 
OB naar talenturen Bovenbouw. Een ander onderdeel van LOB is dat binnenkort de mentoren weer 
starten met het houden van LOB-gesprekken met hun leerlingen. Een derde aspect van LOB is 
stagelopen: de derde klassen starten op 9 april en komen op 26 april de laatste twee uur terug naar 
school. Na de meivakantie zullen zij hun presentaties houden. Hiervoor bent u als ouder van harte 
welkom! 
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talentuur talentuur talentuur talentuur talentuur talentuur 

leerjaar 1 robotica koken duurzaamheid mode podium ondernemen

leerjaar 2 duurzaamheid game making muziek zorg eventz fotografie 

profiel keuzedeel keuzedeel keuzedeel keuzedeel keuzedeel keuzedeel 

leerjaar 3 en 4 techniek mens en Activiteit design en decoratie facilitaire geuniformeerde

ondernemen dienstverlening  dienstverlening

organiseren van

een activiteit 

multimedia 

route route route route route route route route 

techniek en ICT ondernemen creatief finance & business social work zorg en onderwijs (h)eerlijk eten sport, beweging

and legal en veiligheid 

 
 
 

 
DE ISK 
Hoe weet je nou waar een leerling terecht kan komen als zij/hij zonder één woord Nederlands te 
spreken hier op school komt? Velen vragen zich het af. Onderstaand plaatje geeft een kleine inkijk. 
De werkelijkheid is natuurlijk complexer dan een plaatje, maar het helpt bij de 
determinatievergaderingen die de ISK-afdeling 5x per jaar houdt.  
 

 
 
 
DE KOMENDE MAAND 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
De maand april eindigt met Koningsdag en een heerlijke meivakantie van TWEE 
weken!!!!! 
 
Daarvóór is het natuurlijk wéér niet saai…er wordt volop geleerd in alle klassen!!! 
Het praktijkexamen van de vierde klassen vindt plaats, en tegelijkertijd (niet 
toevallig) de stageperiode van de derde klassen.  
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DAN NOG DIT: laten we goed naar elkaar kijken 
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