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Oudernieuwsbrief Vakschool het Diekman 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Het is bijna voorjaarsvakantie en het grootste gedeelte van het schooljaar zit er op. 

We hebben op 13 en 14 maart twee avonden waarop de nieuwe leerlingen zich kunnen 

aanmelden en we zijn al weer bezig met de voorbereidingen voor de Doeweek aan het 

eind van het schooljaar. De tijd zal nu sneller gaan dan we denken. We verwachten 

weer een groot aantal nieuwe leerlingen gezien de opkomst bij onze “Wisseldag”.   In 

deze Oudernieuwsbrief valt te lezen wat we allemaal gedaan hebben en wat er nog aan 

komt. Veel leesplezier! 

 

Winterberg: 
Het is een goede beslissing geweest om de dag uit te stellen. Dinsdag 20-02 was een 

heerlijke dag om naar Winterberg te gaan. Er lag veel sneeuw en de zon scheen volop. De 

sfeer was goed en de leerlingen hebben genoten. Al met al een geslaagde dag!! 

 

 

 



Bouwontdekdagen: 

Woensdag 21 februari zijn leerlingen uit klas 2 naar de 

bouwontdekdagen geweest in Hengelo. Met een bus werden 

de leerlingen opgehaald. De 

leerlingen kregen allemaal 

een batch en werden in het 

bijbehorende groepje 

geplaatst. Vervolgens gingen 

ze langs verschillende 

(techniek)workshops. Aan 

het einde van de route had 

iedereen een lamp gemaakt. 

Deze mochten ze mee naar 

huis nemen. Het was een 

zeer geslaagd uitje! 

 

 

Valentijnsdag: 

Op Valentijnsdag hebben 19 personen een roos 

gekregen van een geliefde, een goede vriend of 

vriendin of zomaar iemand die je wilde laten weten dat 

je bijzonder bent. Het was weer een succes! 

 

Wisseldag: 

Op woensdag 31 Januari vond de Wisseldag plaats. Op deze dag kwamen de leerlingen die 

nu in groep 8 zitten en volgend jaar naar het Praktijkonderwijs gaan, of in de Schakelklas 

komen, een ochtend meelopen om te kijken hoe het hier op school gaat in de Praktijk.  

Zij hebben twee workshops gevolgd en ouders mochten ook komen kijken in de les.  

Na deze workshops hebben ze een lunch gekregen die door de leerlingen zelf gemaakt was. 

Zoals je op de foto’s kunt zien was het erg druk. Er zijn ongeveer 75 nieuwe leerlingen 

geweest deze ochtend. We hopen er volgend jaar een heleboel te mogen verwelkomen in 

het nieuwe schooljaar.  

 



Studioflits: 

Afgelopen maandag 22 januari is studioflits bij ons langs geweest. Drie juffen uit Utrecht 
kwamen een verkeersles geven met als doel: bewustwording van wat bezig zijn met je 
mobiel in het verkeer kan doen.  

De les bestond uit drie onderdelen, die naderhand werden samengevoegd tot een 
eindproduct. In het eerste onderdeel werd een video bekeken en moesten de leerlingen 
tijdens het fietsfilmpje een code op een rekenmachine invoeren. Na het bekijken en invoeren 
keken ze de video terug en zagen ze pas dat zij de roze olifant en de transformer gemist 
hadden tijdens het ´fietsen´. Vervolgens hebben ze met een greenscreen foto´s gemaakt om 
een situatie uit te beelden en er daarna tekstballonnetjes bij bedacht. Een leuke, vlotte en 
leerzame les, waarbij je kon merken aan de leerlingen dat het doel van de les behaald was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderavond klas 1 omgaan met Social Media: 

Op dinsdag 13 februari hadden we een ouderavond gepland met het thema “omgaan met 

sociale media door de jeugd”. In verband met ziekte kon dit niet doorgaan. We zoeken naar 

een nieuwe datum, zodra er meer bekend is laten we jullie dit weten via het infokanaal.  

 

Voorlichtingsavond 2SK Vakcollege: 

Voor de ouders van schakelklas 2a en 2b is er een voorlichtingsavond over de verschillende 

profielen op dinsdag 6 maart bij het Vakcollege aan de Wethouder Beverstraat 195. De 

avond start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Tijdens deze avond zullen de 

verschillende profielen, Techniek, Zorg & Welzijn, Handel & Economie en Horeca aan de 

ouders worden uitgelegd. U kunt tijdens deze avond een keuze maken uit twee van de vier 

profielen voor verdere informatie. Na afloop van de avond is er gelegenheid om vragen te 

stellen, ook over de leerwerktrajecten (LWT). De avond eindigt om ongeveer 20.30 uur.  

Het is belangrijk om deze avond te bezoeken om niet alleen informatie te ontvangen over de 

verschillende profielen, maar ook om te begrijpen hoe het VMBO in de Bovenbouw is 

georganiseerd.  

 

 



Personeel: 

Helaas zijn wij niet aan de griep ontkomen. De griep startte bij ons in januari en helaas zijn er 

nog steeds een aantal personeelsleden geveld door de griep. Hopelijk zijn zij na de vakantie 

hersteld. Voor ons is het lastig om dit op te vangen. 

Meneer Dennis Boerhof heeft een andere baan gevonden. Hij start na de voorjaarsvakantie 

op het ROC afdeling Bouw. We wensen hem een goed vervolg van zijn loopbaan toe. We 

zijn opzoek naar vervanging voor hem.  

Mevrouw Marieke Olde Meule is bijna geheel hersteld van het ongeval dat ze heeft 

meegemaakt aan het eind van de zomervakantie. Mevrouw Sandra Stevens werkt hard aan 

haar herstel. Meneer Bertus ten Voorde is na de kerstvakantie weer aan het werk gegaan. 

Helaas heeft hij toch nog meer tijd nodig om te herstellen. Meneer Lute Bruinenberg is op de 

weg terug.  

 

Tevredenheidsonderzoek:  

In de maanden maart en april worden op al onze locaties 

de tevredenheidsonderzoeken gedaan bij de leerlingen en 

de ouders. 

 Dit is een jaarlijks terugkerende vragenlijst. Het invullen 

kost u niet zoveel tijd,  slechts 10 minuten. De opbrengst is 

voor iedereen belangrijk. Voor de leerlingen, voor u als 

ouder en voor ons als school. We willen de goede dingen 

graag behouden en alles wat voor verbetering vatbaar is 

meenemen in onze plannen voor volgend schooljaar. 

 Om het onderzoek goed te kunnen doen, hebben we u 

heel hard nodig. U ontvangt binnenkort een mail met 

daarin een link en een wachtwoord. Zo kunt u meedoen aan de onderzoeken. Lukt dit niet, 

kunt u tijdens de 10-minutengesprekken de vragenlijst op school invullen. Er zal dan iemand 

zijn om u te helpen als dat nodig is.   

 Zodra het resultaat van de vragenlijst bekend is, zullen we u daarover informeren. 

We willen u hierbij alvast bedanken voor de medewerking! 

  

 
Krantenknipsel Twentsche Courant Tubantia: 

 
Er stond op 21 februari een leuk stukje in de Twentsche Courant Tubantia over dat 

leerlingen veel kans op een baan hebben als ze van een Praktijkschool komen. Deze 

leerlingen willen gewoon lekker aan het werk en daar begeleiden wij ze in.  



 

 

Infokanaal: 

Het infokanaal is erg belangrijk om regelmatig te bekijken. Iedereen blijft via dit kanaal op de 

hoogte van veranderingen in het rooster en activiteiten die gepland staan.  

Mocht u nog niet weten waar u dit kunt vinden, hieronder volgt een korte uitleg.   

Kopieer de volgende link:  http://infokanaal.hetstedelijk.nl/webview/wissel). Of  nog 

makkelijker is het als u de app van het infokanaal installeert op uw telefoon. 

Ga hiervoor naar play store of app store. Zoek hier naar “infokanaal”  

Installeer deze op uw telefoon. Bij het openen kunt u hier kiezen voor 

de locatie “Stedelijk Lyceum Vakschool Het Diekman”. Zo bent u altijd op de hoogte!! 

Mocht dit niet lukken dan kunt u ons infokanaal ook via de volgende link bekijken: 

http://infokanaal.hetstedelijk.nl/webview/wissel 

 

Pats Boem Project: 

Donderdag 8 maart komt bij ons op school de theatergroep “heer Otto”. Zij komen op school 

voor een beeldende, fysieke en cabareteske voorstelling over vriendschap, verliefdheid en 

verkeersveiligheid. Over kleine momenten en grote keuzes die voor iedereen herkenbaar 

zijn. PATS! BOEM! is een theatervoorstelling voor klas 1 en 2 met workshop. De voorstelling 

is toegespitst op het gedrag van jongeren in het verkeer; Op de fiets, alleen of tijdens het 

stappen met vrienden. Puck, Robin en Eva maken zich klaar voor de ideale 

zaterdagavond…. Verdere informatie volgt na de voorjaarsvakantie. 
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Belangrijke data: 

Nog even vooruitkijkend op een aantal belangrijke data, zodat u deze vast kunt noteren in uw 

agenda: 

De data die in onze schoolgids staan zijn Stedelijk Breed en kunnen soms anders zijn dan de 

dagen die wij op Vakschool Het Diekman aanhouden.  

Onderstaande data zijn voor u van toepassing: 

Dinsdag 6 maart:      Informatieavond 2SK leerlingen Het  

       Stedelijk Vakcollege. 

Donderdag 8 maart:     Project Pats Boem 

Dinsdag 13 maart:      Aanmelding nieuwe leerlingen  

Woensdag 14 maart:     Aanmelding nieuwe leerlingen  

       Studiedag, alle leerlingen hebben vrij. 

Woensdag 21 maart:     Basketbaltoernooi. 

Vrijdag 30 maart:     Goede vrijdag, iedereen vrij!! 

Maandag 2 april:     Tweede Paasdag, iedereen vrij! 

Dinsdag 3 april:     Leerlingbespreking, leerlingen hele dag  

       vrij. 

Vrijdag 6 april:      Rapporten mee en uitnodiging  

       oudergesprekken. 

Maandag 9 april:     Start derde trimester. 

Maandag 16 april /Vrijdag 20 april:   Deze week Rapportgesprekken  

Woensdag 18 april:     Badmintontoernooi 

Vrijdag 27 april:     Koningsdag, iedereen vrij!! 

Maandag 30 april / Vrijdag 11 mei:   Meivakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


