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VAN DE DIRECTIE 
Als het goed is heeft u, als ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 t/m 3, vóór de 
herfstvakantie een brief van uw zoon/dochter ontvangen met daarin geschreven wat goed gaat op 
school en wat beter moet en kan. Daarbij zat ook het tussenrapport. We hopen dat u er blij mee was. 
Binnenkort hebben we de eerste toetsweek van dit jaar. De leerlingen komen dan alleen op school 
om hun toetsen te maken. Ze krijgen hiervoor een apart rooster. We zullen dit ook publiceren op 
onze website. 
A.s. vrijdag is het eerste schoolfeest van dit jaar. Op onze website en op de Facebookpagina staat 
meer informatie over het Halloweenfeest. Daarop komen uiteraard ook foto’s en filmpjes te staan 
van het feest. Sinds kort zijn we ook te volgen op Instagram. 
 

 
PERSONEEL 
Mevrouw Caferoglu en meneer Nicholson gaan beide aan paar uur per week minder werken, om zo 
een vrije dag per week te creëren. Deze uren worden vanaf deze week overgenomen door mevrouw 
Girigorie. Zij gaat te zijner tijd ook de lessen economie overnemen van mevr. Said tijdens haar 
zwangerschapsverlof.  
 

 
WAAR KOMEN ONZE LEERLINGEN DIT SCHOOLJAAR VANDAAN? 

De leerlingtelling van dit jaar gaf aan dat we 441 leerlingen hebben uit 30 
verschillende landen. In 2012 waren hadden we 335 leerlingen uit 37 landen. 
De verdeling is dit jaar als volgt: Afghanistan 1, Bulgarije 11, Dominicaanse 
Republiek 2, China 9, Egypte 2, Estland 1, Filipijnen 1, Ghana 3, Griekenland 5, 
Hongarije 1, Indonesië 1, Irak 2, Italië 1, Japan 1, Letland 1, Litouwen 2, 

Marokko 2, Nederland en Antillen 299, Noorwegen 1, Pakistan 2, Polen 49, Portugal 3, Roemenië 4, 
Slowakije 1, Somalië 2, Spanje 3, Syrië 19, Turkije 8, Venezuela 1 en 3 leerlingen zijn statenloos.  
We hebben leerlingen van 91 basisscholen in huis (in 2012 -75), waarbij we een sterke toename zien 
van leerlingen uit Haagse Hout (Mariahoeve, Benoordenhout, Bezuidenhout), Leidschendam, 
Voorburg en Leidschenveen.  
Uiteindelijk zullen we dit jaar doorgroeien naar zo’n 450 leerlingen. Daar ligt ook de grens. We willen 
een kleine, overzichtelijke en veilige school blijven. 
 

 
DIAMOND’S GOT TALENT 

De eerste editie van Diamond’s got Talent werd een geweldige avond met 
sprankelende optredens van YesR en van onze leerlingen. Twee derde klassen en 
een aantal docenten maakten er, samen met de optredende leerlingen, een mooi 
geheel van. De leerlingen waren verantwoordelijk voor de organisatie en deden 
dat heel goed. Mooi om te zien dat er dan talenten boven komen drijven die we 



tijdens de reguliere lessen niet waarnemen. Naast de optredens van leerlingen was er de 
mogelijkheid om oud-leerlingen te spreken over hun ervaringen in het mbo. Zij kwamen samen met 
hun MBO4you-coaches. Daar werd druk gebruik van gemaakt. De ouders die waren gekomen, waren 
erg enthousiast. Zo ook de reacties op de filmpjes op Facebook en Instagram. Het was het begin van 
een mooie traditie. 
 

 
LOB-WEEK 
Een andere nieuwe traditie (?) is de LOB-week. De leerlingen van het vierde leerjaar bezoeken een 
aantal mbo-opleidingen en -locaties om kennis te maken met wellicht de opleidingen van hun 
toekomst. Hierdoor kunnen zij hopelijk ook een betere stageplek zoeken voor hun stageperiode in 
december. De MBO’s hebben fantastisch hun best gedaan om onze 75 leerlingen te ontvangen en 
warm te maken voor de opleidingen binnen Zorg & Welzijn, Techniek en Handel & Retail.  
 

 
VAKANTIES 2018-2019 

 
Voor de vroegboekers hierbij alvast de vakanties voor 2018-
2019! 
 
 
 
 

Prinsjesdag:   18 september 2018 (leerlingen in middag vrij) 
Herfstvakantie 2018:  20 t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie 2018-2019: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 2019: 23 februari t/m 3 maart 2019 
Meivakantie 2019:  19 april t/m 5 mei 2019 
Hemelvaart:   30 mei 2019 
2e pinksterdag:   10 juni 2019 
Zomervakantie 2019:  20 juli t/m 1 september 2019 
 

 

 
 


