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Van de directeur
Geachte ouders/verzorgers,
Met al die prachtige zomerdagen die we al hebben gehad is het duidelijk: de zomervakantie
nadert met rasse schreden. Daarmee sluiten we weer een schooljaar af. Wat is het mooi om te
zien hoe de leerlingen zich in zo’n jaar ontwikkelen. Soms met kleine, maar vaak ook met grotere
stappen zie je ze groeien in hun kennis en vaardigheden. Wij wensen alle schoolverlaters heel veel
succes op hun nieuwe school. Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich, de Diamant zelf staat ook
niet stil. Er zijn dit schooljaar weer de nodige (schoolse) ontwikkelingen in gang gezet en sommige
ook afgerond. Dit alles kan niet zonder de toegewijde inzet van alle collega’s, die ik hiervoor
hartelijk bedank. Ook u als ouders/verzorgers heeft een belangrijke bijdrage geleverd, zowel voor
de ontwikkeling van uw eigen kind(eren) als ook in de vorm van hulp bij diverse schoolse zaken.
Mede namens het team wil ik u dan ook hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in het
afgelopen schooljaar. Alle leerlingen hebben weer enorm hun
best gedaan dit schooljaar en zij zullen uitzien naar zes weken
schoolvakantie. Even geen of weinig verplichtingen, lekker
uitrusten en bijkomen van alle drukte en vooral: genieten van
alle vrije tijd, thuis of op een vakantieadres. Mede namens alle
collega’s wens ik u en uw kinderen een heerlijke vakantietijd toe
met hopelijk net zo mooi weer als de afgelopen weken.
Berichtgeving passend onderwijs
U heeft wellicht kunnen lezen dat de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 als
mislukt wordt beschouwd. Minister Slob erkent ook dat het passend onderwijs niet goed genoeg
werkt, zo wordt duidelijk uit een brief van afgelopen maandag aan de Tweede Kamer. De minister
schrijft dat het passend onderwijs vooral een bestuurlijke constructie is geworden. "Het kind moet
voorop staan, niet het systeem", aldus Slob. In reactie op deze brief van de minister stelt de
Tweede Kamer dat de minister meer moet doen dan alleen het erkennen van het probleem.
Binnen ons samenwerkingsverband Westland wordt ondanks deze berichtgeving even, hard
gewerkt aan passend onderwijs. Scholen krijgen volgend schooljaar meer de ruimte om met elkaar
samen te gaan werken. Ook De Diamant wil hier uiteraard een bijdrage aan leveren.
Groepsindeling en nieuwe instroom
De teams van beide locaties zijn ook dit jaar weer zorgvuldig te werk gegaan bij het
samenstellen van de nieuwe groepen voor het nieuwe schooljaar. Er is een grote instroom
van nieuwe leerlingen die na de zomervakantie een plekje moeten hebben. Zelfs deze
weken worden er nog kinderen aangemeld. Om aan alle kinderen recht te doen hebben we
Nieuwsbrief

SBO De Diamant - pagina 1

zo lang mogelijk gewacht met de definitieve indeling. Bij deze indeling houden wij vooral
ook rekening met leeftijd, verdeling jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes, juffen
en meesters, e.d. Deze week hebben alle kinderen elkaar en de nieuwe juffen en meesters
ontmoet op de doorschuifochtend.
Staking
Na de zomervakantie gaan de acties door in het primair onderwijs. Op woensdag
12 september legt het onderwijspersoneel uit Zeeland en Zuid-Holland het werk neer. Het
POFront houdt deze estafettestaking, omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder
druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het
werkdrukakkoord is het nu tijd voor een eerlijk salaris, want de
loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog steeds niet gedicht.
De actiebereidheid op De Diamant is nog steeds groot. Houd u er
rekening mee dat op deze dag de kinderen vrij zijn.
AVG
Met ingang van 25 mei jl. zijn er nieuwe Europese regels voor de privacy: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle bedrijven en instellingen in Europa hebben
hiermee te maken, dus ook de scholen. Scholen werken op tal van manieren met
persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Natuurlijk moet iedereen erop kunnen
vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Wat dit voor u
en uw kind(eren) betekent, zullen we op de informatieavond in september nader
toelichten.
Verhuizing Strandwacht
Onderstaand PERSBERICHT heeft onlangs in de krant gestaan;
Meer (les)ruimte voor leerlingen De Strandwacht – nevenvestiging Naaldwijk
"DEN HAAG, 9 juli 2018 – De Strandwacht, De Haagse Scholen en de gemeente Westland
hebben samen een gemeenschappelijk doel, elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Bij
goed onderwijs hoort ook voldoende ruimte om je te kunnen ontwikkelen.
Huidige situatie: De Strandwacht (school verbonden aan het Pedologisch Instituut) biedt
onderwijs aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De school heeft op dit
moment een nevenvestiging in Naaldwijk. Zij deelt daarbij een schoolgebouw met De
Diamant. Beide scholen hebben op dit moment te weinig ruimte. Daarom is besloten om
de huidige nevenvestiging van De Strandwacht te verhuizen naar een andere locatie.
Onderzoeksfase: Het bestuur van De Strandwacht (De Haagse Scholen) heeft samen met de
gemeente de diverse opties bekeken en gewogen. Waarbij er in eerste instantie is
onderzocht of er mogelijkheden waren in het huidige schoolgebouw. Dit bleek helaas niet
realistisch. Om elke leerling de ruimte te geven is besloten om voor de leerlingen van De
Strandwacht een andere locatie te zoeken. Schooljaar 2018 – 2019: De Haagse Scholen en
de gemeente Westland werken samen om tot een passende oplossing te komen. Het
voornemen is dat de Strandwacht gaat verhuizen naar het leegstaande schoolgebouw in de
Hazelaarstraat in Monster. Het schoolgebouw is op dit moment gedateerd. In de
zomervakantie worden de eerste werkzaamheden al uitgevoerd Nieuwsbrief SBO De
Diamant - pagina 3 om er voor te zorgen dat de (ongeveer) 50 leerlingen veilig na de
zomervakantie kunnen starten op deze nieuwe locatie." Als Diamant vinden wij dit
uiteraard ontzettend jammer maar wel begrijpelijk. Wij wensen de collega's van De
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Strandwacht alle goeds toe en we zullen zeker in het najaar elkaar weer opzoeken om de
samenwerking voort te zetten.
Gé Biezeno, Directeur

NIEUWS locatie Hoge Woerd
Verbouwing
Vanaf de zomervakantie t/m de herfstvakantie zal de patioruimte in de school verbouwd
worden. Dat betekent dat er op termijn een grotere personeelsruimte beschikbaar zal zijn
voor het team. De Strandwacht verhuist naar Monster en dat betekent dat we op Diamant
HW weer “iets ruimer in ons jasje komen te zitten”. De wand tussen de Diamant en de
lokalen die in bruikleen waren door de Strandwacht zal in de zomervakantie verwijderd
worden zodat alle lokalen weer een open verbinding hebben met de aula in de
bovenbouw. Eén van de lokalen zal in gebruik worden genomen als handvaardigheidlokaal.
Personeel
Helaas nemen wij op de valreep afscheid van Christa Netten. Zij zal gaan werken als
ambulant begeleider voor de Piramide in Den Haag. Een baan als ambulant begeleider
komt zelden vrij en wij begrijpen dat Christa deze nieuwe uitdaging aan wil gaan! Na 15
jaar op de Windroos / Diamant te hebben gewerkt, neemt zij afscheid van ons en van de
kinderen. We bedanken Christa voor haar inzet voor de school en in het bijzonder voor de
begeleiding van alle kinderen in de afgelopen 15 jaar!
Nieuwe collega’s
In het komend schooljaar verwelkomen wij vier nieuwe collega’s op locatie Hoge Woerd. Wendy
Bakker zal gaan werken naast juf Susan in de groep Konijnen. Jesse Bolsius wordt de nieuwe fulltime juf van de groep Wasberen. Gert-Jan Riem zal full-time gaan werken in de bovenbouw in de
groep Leeuwen. Tenslotte hebben we ook nog een nieuwe gymmeester gevonden die de
gymlessen op maandag gaat verzorgen en zijn naam is Sjoerd Andringa.
Niet helemaal nieuw, maar slechts een klein beetje nieuw: Sabine Kleiweg. Zij is al bij veel ouders
in de bovenbouw bekend. Sabine heeft haar PABO opleiding afgerond en zij zal komend schooljaar
werkzaam zijn in de groep Muizen. Nogmaals van harte gefeliciteerd Sabine!
Welkom nieuwe collega’s! Wij wensen jullie veel werkplezier op de Diamant!
Ouderraad
De ouderraad heeft twee nieuwe leden gevonden! Marijke Keesenberg, moeder van Anniek en
Sabine vd Eijk, moeder van Stan zullen de ouderraad komen versterken. We heten jullie van harte
welkom!
Daarnaast heeft de ouderraad afgelopen maandag afscheid genomen van een aantal leden n.l.
Pamela Aarts (moeder van Mike), Mieke Wieldraaijer (moeder van Ties), Sylvia Grootscholten
(moeder van Finn) We hebben hen bedankt met een leuk en lekker Rituals cadeau voor hun
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enorme inzet in de afgelopen jaren! Het was super! Ook juf Sylvia heeft afscheid genomen van de
ouderraad. Zij was de afgelopen jaren namens het personeel vertegenwoordigd in de ouderraad.
Bedankt Sylvia! En…..bedankt ouderraad!
Schoonmaakweek
In de week van 25 juni is er door verschillende ouders toch nog veel materiaal schoongemaakt.
Daar zijn we heel erg blij mee! Het is fijn als de materialen schoon zijn bij de start van een nieuw
schooljaar. Voor degenen die hier een bijdrage aan geleverd hebben: Heel hartelijk dank!
Eco “the house of typing”
In het afgelopen schooljaar zijn we een pilot gestart met een typecursus.
De leerkracht begeleidt wekelijks één digitale instructieles. De kinderen
oefenen op de chromebooks in de klas en oefenen verder thuis hun
typevaardigheid op een speelse manier op de computer.
Op dit moment is 75% van de kinderen geslaagd!! De kinderen die hun
diploma nog niet hebben, kunnen dit nog proberen te behalen. Hun licentie loopt tot de maand
november. Succes en zet ‘m op!
Ook in het komend schooljaar zullen we doorgaan met het aanbieden van deze typecursus in de
groep Kangoeroes en Wasberen. De kinderen die nog geen typediploma hebben in de
bovenbouwgroepen (Poema’s, Leeuwen en Tijgers) kunnen komend schooljaar ook meedoen.
Over de opzet van de cursus zult u begin van het schooljaar op de hoogte worden gebracht.
Noteert u alvast het voorlichtingsmoment over deze cursus. Dat is op woensdag 19 september om
12.30 uur. U bent dan, samen met uw kind van harte welkom. Meer informatie vindt u op:
https://www.youtube.com/watch?v=Qi5jUvfiJ0s&feature=youtu.be
Musical schoolverlaters
Wat hebben we genoten van de musical! Jongens en meiden het was geweldig! De juffen hebben
er samen met jullie weer iets moois van gemaakt. Het was een gedenkwaardig afscheid! Veel
succes op je nieuwe school!
Alle kinderen, ouders/verzorgers en collega’s wens ik een heerlijke zomer……. Geniet ervan!

Namens het team, Carolien Zwinkels

Juli
13
14

Leerlingen zijn vrij om 12.30 uur – Groep A en B hele dag vrij!
Zomervakantie van 14 juli t/m 24 augustus

Augustus
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27
28

Start schooljaar
Hoofdluiscontrole

September
11
12
19
19

Informatieavond
Stakingsdag onderwijs regio Zuid-Holland
Start project kinderboeken week thema: vriendschap
Informatie typecursus
In het begin van het schooljaar worden er nog diverse activiteiten gepland voor de maand
september. Die zullen worden opgenomen in de nieuwsbrief begin van het nieuwe
schooljaar. Een actueel overzicht van de activiteiten kunt u vinden op de website
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