Beste ouders en verzorgers,
Pas vroeg een jongen uit de 9e klas, die zich ’s ochtends vroeg moest melden, omdat hij de
dag ervoor te laat was, mij of ik vaak met ouders praat. Ik fronste mijn wenkbrauwen en
dacht dat hij bedoelde of ik vaak met zíjn ouders praat. ‘Nee, hoor. Ik bedoel gewoon met
ouders in het algemeen. Ouders, je weet wel, die mensen die voor jou denken terwijl je zelf
heus wel weet wat het beste voor je is.’ Ik beaamde dat ik af en toe met ouders sprak,
bijvoorbeeld over de sportdag in combinatie met de hittegolf. ‘U moet niet alles geloven wat
ouders zeggen. Gelooft u ouders meer dan leerlingen?’ Ik staarde de jongen verbluft aan.
‘Ouders hebben het beste met je voor. Weet je dat dan niet? Ik geloof jou net zo goed als dat
ik je ouders zou geloven.’ De jongen loopt geïrriteerd en onverstaanbaar mopperend door,
maar komt even later terug. ‘Weet u, ouders doen wel hun best. Ze zijn echt wel aardig. Maar
ik ben niet van mijn ouders, dat is het probleem.’ Ik moet een beetje glimlachen. ‘Nee,
serieus! Ik wil dus op vakantie naar Zeeland met vrienden. Dat mag dus niet. Vinden ze
ongezellig, zeggen ze. We zijn een gezin, blahblahblah. Ik ga toch, dus!’ Een ingewikkeld
dilemma voor ouders, realiseer ik me. ‘Hoe kom je in Zeeland?’ Stilte. ‘Ik hoop dat mijn vader
me wil brengen.’
Alle ouders wil ik bij deze hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking.
Namens alle medewerkers wens ik iedereen een mooie zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken

Rector

*Veldwerkweek 7B, 7D + 7E
*Toneelweek 9A
*Herkansingen voorexamenklassen + 10A
*Ouderavond 8D, mét leerlingen
*Ouderavond 8C, mét leerlingen en eten
*Bijeenkomst vMR
*Toneelvoorstelling 9A voor ouders en
belangstellenden
*Toneelvoorstelling 9A voor 8e klassen + 9BC
*Toneelweek 11A
*1e + 2e u gewoon les, daarna verkort rooster
*1e + 2e u gewoon les, daarna vrij i.v.m.
overgangs- en plaatsingsvergaderingen
*LO2-leerlingen uit 9 vmbo helpen bij
sportdag Mareland
*Lesvrij i.v.m. overgangs- en plaatsingsvergaderingen
*Toneelvoorstelling 11A voor ouders en
belangstellenden
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Week van 1 juli.
Week van 1 juli.
Week van 1 juli.
Wo 3 juli, 19.30-21.00u.
Do 4 juli, 18.00u.
Do 4 juli, 18.30-20.00u.
Do 4 juli, 20.00u.
Vr 5 juli, 12.30u.
Week van 8 juli.
Ma 8 + di 9 juli.
Wo 10 juli.
Wo 10 juli.
Do 11 juli.
Do 11 juli, 20.00u.

*Middenbouw (7 en 8): les van 1e t/m 4e uur;
tijdens of na de lessen mentorgesprekken
*Bovenbouw: 1e + 2e u les, daarna mentorgesprekken (of eerst naar toneel 11A)
*Toneelvoorstelling 11A voor leerlingen
(er wordt nog bepaald voor welke klassen)
*Alleen 3e + 4e u po, geen vaklessen
*Eindtoespraken 11B (zonder ouders)
*Eindtoespraken 11C (zonder ouders)
*Diploma-uitreiking 11B + 11C (met ouders)
*Boeken inleveren klas 9 t/m 12
*Eindtoespraken 10D + 10E (zonder ouders)
*Diploma-uitreiking 10D + 10E (met ouders)
*Eindtoespraken 12A (zonder ouders)
*Diploma-uitreiking 12A (met ouders)
*Examenfeest in Odessa
*Lesvrij i.v.m. personeelsdag
*Laatste schooldag, met uitreiking LVS
*Zomervakantie

Vr 12 juli.
Vr 12 juli.
Vr 12 juli, 10.30u.
Ma 15 t/m wo 17 juli.
Ma 15 juli, 12.15u.
Ma 15 juli, 13.45u.
Ma 15 juli, 16.00u.
Di 16 juli, volgens schema (zie verderop).
Di 16 juli, vanaf 11.30u.
Di 16 juli, 16.00u.
Wo 17 juli, 14.00u.
Wo 17 juli, 16.00u.
Wo 17 juli, 20.00-00.30u.
Do 18 juli.
Vr 19 juli, vanaf 09.00u.
Za 20 juli t/m wo 4 sept.

Toneel 9A en 11A
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over toneel in 9 havo/vwo. In het volgende
document staat meer informatie over toneel in 11 havo/vwo. De ouders van 9A en 11A krijgen
tevens een brief over de toneelweek van deze klassen (of hebben deze inmiddels gekregen).
Tijden verkort rooster maandag 8 en dinsdag 9 juli
1e + 2e u gewoon les, daarna verkort rooster; zie onderstaande tijden:
1e 08.40-09.25
2e 09.25-10.10
--3e 10.30-11.00
4e 11.00-11.30
5e 11.30-12.00
--6e 12.20-12.50
7e 12.50-13.20
8e 13.20-13.50
9e 13.50-14.20
NB. In Magister staan de reguliere tijden; dit is helaas niet aan te passen.
Vrijdag 12 juli: uitkomst overgangs- en plaatsingsvergaderingen
Mentoren delen de uitkomsten (wel/niet over) van de plaatsingsvergaderingen van
woensdag 10 en donderdag 11 juli op vrijdag 12 juli mee aan de leerlingen, waarna de
betreffende brieven vrijdagmiddag naar de ouders/verzorgers worden verstuurd.
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Examenfeest in Odessa
Op woensdag 17 juli wordt er van 20.00-00.30 uur een examenfeest georganiseerd voor de
hele school, in Odessa (Hogewoerd 18, Leiden). De kaarten zijn voor 5 euro te koop op school,
bij de organiserende leerlingen. De dag dat dit mogelijk is, wordt in Magister aangegeven.

Examenresultaten
De afgelopen weken stonden in het teken van de examens. Voor bijna alle leerlingen mag
de vlag uit. Het Marecollege is trots op de resultaten:
- Vwo 100% geslaagd
- Havo 93% geslaagd
- Vmbo-t 90% geslaagd.

Kantine
De kantine is gesloten vanaf 10 juli t/m einde schooljaar.
Boeken inleveren
Het einde van het schooljaar nadert weer en dus is het ook weer zaak dat de boeken worden
ingeleverd. Voor klas 7 en 8 geldt dat de vakdocenten deze innemen tijdens de laatste
lessen. Als een boek zwaar beschadigd of zoek is, moet de leerling het boek kopen.
De klassen 9 t/m 12 moeten hun boeken op dinsdag 16 juli inleveren in de kantine, bij Van
Dijk (zij komen hiervoor dus op school), volgens het volgende schema:
- 10.00 tot 11.00 uur: klas 9
- 11.00 tot 12.00 uur: klas 10
- 12.00 tot 13.00 uur: klas 11 en 12
De leerlingen krijgen een mail van Van Dijk met de boeken die moeten worden ingeleverd.
Ook hier geldt dat beschadigde of zoek geraakte boeken betaald moeten worden.
Gevonden voorwerpen
Op vrijdag 19 juli worden de gevonden voorwerpen naar een goed doel gebracht. Graag vóór
deze dag alle spullen (laten) meenemen.
Overzicht mentoren volgend schooljaar
In de bijlage kunt u zien door wie komend schooljaar de mentoraten worden vervuld. De
leerlingen zijn hier inmiddels over ingelicht.

Nieuw en vertrokken/vertrekkend personeel
In de afgelopen maanden hebben we zowel per direct als per schooljaar 19-20 nieuw
personeel in dienst genomen en hebben we afscheid genomen of gaan we voor de
zomervakantie afscheid nemen van enkele personeelsleden. Hieronder een overzichtje:
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Nieuw:
- Tom Verplancke, docent economie
- Dax Bilderbeek, docent lo (was tijdelijke vervanging tot de zomervakantie)
- Peter Nederpel, roostermaker/magisterbeheerder
- Violet van Houten, docent audiovisuele vormgeving en textiel
- Jacky Elbers, docent audiovisuele vormgeving
- Brechje Bouwman, docent nask en wiskunde
- Yaroslav Shelomov, docent scheikunde
- Maaike Geelen, docent lo
- Luis Bautista, docent muziek
Vertrokken/vertrekkend:
- Lise van der Plas, docent lo
- Joris Veldhuijzen, docent periodes aardrijkskunde
- Azzedine Choujaa, roostermaker/magisterbeheerder
- Willem de Pous, docent nask
- Wencke van Dijk, docent Nederlands
- Sandra Tromp, docent audiovisuele vormgeving en textiel
- Dorothee Barz, examensecretaris/onderwijscoördinator.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar. De meest actuele gegevens
kunt u altijd vinden in het jaarrooster op onze website.

Alle wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen en ouders (emailadres, verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via
het contactformulier op onze website.
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