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Voorwoord
Beste leerling van groep 7 en 8,
Wat leuk dat je interesse hebt in onze school. Mijn naam is mevrouw van Eijk
en ik ben de teamleider van de onderbouw. Al jaren ben ik onderdeel van het
intaketeam en geef ik voorlichting over de belangrijke schoolkeuze waar jullie
nu voor staan.
Naast theorievakken worden er ook praktijkvakken gegeven zoals bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding (gym),
Dienstverlening en Producten (D&P) en beeldende vorming (BV). Maris Waldeck biedt ruimte voor leerlingen met
een basis of kader advies, met en zonder LWOO. Wij bieden de lessen aan in klassen van maximaal 20
leerlingen.
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is een dag als Paarse Vrijdag, waarmee we
laten zien dat wij voor diversiteit staan, voor ons heel belangrijk. Wij vinden dat een ieder, ongeacht gender of
seksuele voorkeur, het fijn moet kunnen hebben op het Maris College.
Zie je jezelf hier rondlopen? Denk je dat Maris Waldeck de plek is voor jou? Op de middelbare school doe je
namelijk meer dan alleen leren: je maakt vrienden voor het leven en je ontdekt wie je bent en wat je goed kunt.
Door middel van dit informatieboekje en alle beschikbare informatie op de website hopen wij jullie een goede kijk
op onze school te geven. Op de website vind je verschillende filmpjes om de sfeer van Waldeck te proeven.

Mw. M van Eijk
Teamleider onderbouw

Contactgegevens
Maris College waldeck | Toscaninistraat 187 | 2551 LW Den Haag
Emailadres: info@mariscollege.nl | Telefoonnummer: 070-711 96 94
Contact: m.veyk@mariscollege.nl | WhatsApp service: 06-34430615

Algemene informatie
Op de middelbare school werkt het heel anders dan op de basisschool. Je hebt
natuurlijk niet meer één juf of meester, maar allemaal verschillende docenten. Er
komt nog veel meer bij kijken. De start op een middelbare school is altijd best
spannend, maar we proberen je daar wel bij te begeleiden. Het is even wennen, maar
voordat je het weet, voel je je helemaal thuis!

De lessen

Eén les duurt hier 45 minuten. Elke 45 minuten
heb je weer een ander vak van een andere
docent. Het komt ook weleens voor dat je twee
lesuren achter elkaar hetzelfde vak hebt. Dat
noemen we een blokuur.
Tussen de lessen door gaat er steeds een bel.
Je pakt dan gauw je tas in, gaat naar een ander
lokaal en krijgt de volgende les. Als je daar
binnenkomt, ga je weer zitten. Je pakt je spullen
voor dat vak en begint weer opnieuw. Zo gaat
het de hele dag door, totdat je uit bent en naar
huis mag. Hoelang je per dag op school zit,
hangt af van je rooster.

Lestijden

Lesuur 1: 08.15 - 09.00u
Lesuur 2: 09.00 - 09.45u
Pauze
Lesuur 3: 10.00 - 10.45u
Lesuur 4: 10.45 - 11.30u
Pauze
Lesuur 5: 11.55 - 12.40u
Lesuur 6: 12.40 - 13.25u
Pauze
Lesuur 7: 13.40 - 14.25u
Lesuur 8: 14.25 - 15.10u
Lesuur 9: 15.10 - 15.55u

Telefoon

In de klas mag je telefoon niet hoorbaar en niet
zichtbaar zijn. Het is dus slim om deze
bijvoorbeeld in je locker te bewaren. In de pauze
mag je je telefoon natuurlijk wel gebruiken!

Lesrooster

Iedere klas krijgt een eigen rooster. Op je
rooster staat onder andere welke leraar jou
lesgeeft. Ook zie je wie jouw docent is en of je
huiswerk hebt.

Lockers

Op school hebben alle leerlingen een
eigen locker. Dit is een klein kluisje waar
je zelf de sleutel van krijgt. Hier leg je je
jas en je telefoon in. Ook kun je je
boeken bewaren. Dat scheelt veel
sjouwen en zo hoeven niet alle boeken
mee naar huis. Dat is handig!
Ook kun je je locker gebruiken om je
gymspullen in op te bergen of je
waardevolle spullen in achter te laten
tijdens de les. Alles veilig en netjes
opgeborgen.

Magister

Op school gebruiken we het
programma Magister.
Misschien heb je dit weleens
gezien bij een vriendin of
buurjongen. Dit programma
kun je ook als app installeren
op je telefoon. Super handig!
Zo kun je altijd en overal zien
wat je moet leren, wat je
huiswerk is en welke cijfers
je gehaald hebt. Voor jou is
het misschien minder fijn,
maar je ouders kunnen ook
meekijken in Magister.
Je ouders kunnen dus je cijfers zien, maar je ook
helpen bij het maken van een leerplanning. Je tas
inpakken kun je zelf, maar het is misschien wel
handig als je vader of moeder je aan je gymtas
herinnert.

Pauze

Je hebt na elke twee uur les een pauze. Tijdens de pauze
zit je in de aula of ben je op het schoolplein. Hier kan je
lekker zitten in de overkapping, tafeltennissen of in de
voetbalkooi spelen. Wist je dat we hele lekkere broodjes
hebben in onze gezonde kantine?
Wij vinden het belangrijk om onder schooltijd te weten
waar je bent. Voor je ouder(s) is dat ook een fijn idee!
Daarom mag je onder schooltijd, het schoolterrein niet
verlaten.

Schoolvakken
Vakkenpakket

Je hebt veel verschillende schoolvakken. We hebben ze even voor je op een rijtje gezet:

Nederlands
Engels
Wiskunde

Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Dienstverlening en producten
Lichamelijke opvoeding
Loopbaan oriëntatie en begeleiding
Rekenen

Nederlands

Tijdens het vak Nederlands leer je goed
communiceren. Zowel mondeling als schriftelijk. Je
gaat teksten lezen, luisteren, discussiëren en krijg
je ook les in grammatica en spelling. Natuurlijk
gaan we ook boeken lezen en dan mag je daar een
fictiedossier van maken. Heel leuk om te doen!
In het fictiedossier komt ook een filmverslag om dat
te kunnen doen, moeten we ook een film kijken.
Dat doen we dan gewoon in de les.

Mentorles
Sport & Bewegen
Beeldende Vorming
Evt. Rex, Tex of NPO

Engels

Heel veel leuke films, games, YouTubefilmpjes en
websites zijn in het Engels. Eigenlijk heb je er elke
dag mee te maken. En daarom is Engels zo
belangrijk en handig! Als je Engels kunt, dan zijn er
zoveel meer leuke dingen om te ontdekken. Tijdens
de Engelse les leer je om in het Engels te kunnen
spreken, schrijven, lezen en luisteren. Om goede
zinnen te kunnen maken moet je natuurlijk ook
grammatica (taalregels) kennen. Dat is soms wel
en beetje saai, maar wel belangrijk.

Bij D&P kan je talenten en kwaliteiten ontdekken,
creatief bezig zijn en het is afwisselend. Soms gaan
we koken. Ook kom je er hier achter wat je minder
leuk vindt, dat is ook belangrijk.
Een ander leuk vak vind ik lichamelijke opvoeding.
Het leukste aan gym zijn de spellen: volleybal,
voetbal, trefbal en allerlei andere dingen.
Keano - 13 jaar

Beeldende Vorming

Loopbaanriëntatie en - begeleiding

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Iedereen in de brugklas krijgt het vak BV. Hier ga je
vooral veel tekenen en schilderen, maar we werken
ook met hout, klei en karton. Ook ga je dansen,
zingen en toneelspelen. Bij beeldende vorming
werk je aan je creatieve en muzikale talent.

Bij het vak geschiedenis leer je in de brugklas alles
over de tijd van de jagers, de Romeinen, de edelen,
de ridders en de ontdekkingsreizigers. Je werkt uit
een werkboek, maar daarnaast is er genoeg ruimte
om te knutselen, posters te maken, kahoots te
spelen en natuurlijk filmpjes te kijken.

Bij LOB leer je na te denken over het vervolg van je
studie en een mogelijk beroep.
Ook leer je welke kwaliteiten je beheerst en hoe je dit
kunnen gebruiken voor de toekomst.

Aardrijkskunde heb je in de brugklas twee uur per
week. Je leert er de wereld om je heen te
begrijpen. Je leert van alles over het weer, bergen,
rivieren, natuurrampen, verschillende culturen grote
wereldsteden, aardbevingen en verschillende
landen. Daarnaast mag je vaak met de atlas
werken of werk je achter je computer.

Voorwoord Maris Waldorf
Beste leerling van klas 5/ 6 of groep 7/8,
Mijn naam is mevrouw Duijmelinck, ik ben de teamleider van Maris Waldorf.
Pas sinds dit schooljaar werk ik op deze locatie aan de Toscaninistraat,
hiervoor werkte ik op andere locaties van het Maris College. Op dit moment
ben ik, natuurlijk samen met een heleboel collega's, alles aan het voorbereiden
voor komend schooljaar. Dit is best heel bijzonder, want dan gaan we van start
met de allereerste klas van Maris Waldorf.

Op Maris Waldorf geven we les volgens het vrijeschoolmodel.
Nu zit je misschien al op een vrije school en zou je graag op je middelbare school ook les krijgen zoals je nu al
gewend bent, dat kan bij ons. Ook als dat niet zo is en zit je nu op een school waarbij er niet lesgegeven wordt
volgens het vrijeschoolmodel kun je bij ons terecht. Naast het periodeonderwijs en de kunstzinnige vakken
krijg je ook vaklessen zoals Nederlands, Engels en Wiskunde.
Als je op Maris Waldorf komt ga je merken dat we niet alleen in de school zijn, maar samen met de leerlingen
van Maris Waldeck. Dat is heel gezellig, want dan heb je niet alleen je klasgenoten, maar ook leerlingen uit
andere klassen waar je vrienden mee kunt maken. Verschillende activiteiten doen we dan ook samen met de
brugklassers van Waldeck.
In dit boekje vind je heel veel informatie over de school en als je onze website bekijkt vind je nog veel meer.
Hopelijk krijg je daarmee een goed beeld en weet je of Maris Waldorf misschien bij jou past. Mocht je nog
vragen hebben dan mag je altijd mailen of bellen.
Wie weet tot snel.
Mw. Duijmelinck
Teamleider Maris Waldorf

Op weg naar wie je wordt!

Maris Waldorf
Maris College Waldeck is een samenwerking aangegaan met De Vrije School Den Haag. Met de komst van
Maris Waldorf wordt de grote vraag van naar vrijeschoolonderwijs op vmbo basis- en kader niveau beantwoord
en hoeven leerlingen niet meer uit te wijken naar andere steden. Deze leerweg is namelijk toegankelijk voor
alle leerlingen uit Den Haag en omstreken met een basis- of kaderadvies.
Het onderwijs wordt in samenwerking met De Vrije School Den Haag vormgegeven, waarbij het team bestaat
uit een kern van docenten van De Vrije School Den Haag, aangevuld met docenten van het Maris College.
Onderwijs volgens het vrijeschoolmodel kent twee belangrijke pedagogische en didactische principes:
kunstzinnige vorming en periodeonderwijs, dat vanaf de eerste tot de laatste klas gegeven wordt.
Periodeonderwijs houdt in dat leerlingen gedurende een periode van drie weken elke dag twee lesuren werken
aan hetzelfde vak (bv. Nederlands, wiskunde, biologie en geschiedenis). Door deze intensieve periode groeit
de verbinding van iedere leerling met het vak.
Aan de hand van een vastgesteld leerplan, afhankelijk van de leeftijdsfase en de leerdoelen, biedt de docent
zijn leerstof aan. Tijdens de periode ontwikkelt de docent de lesstof in wisselwerking met de leerlingen, die dit
in schrift en beeld verwerken in ‘periodeschriften’. Bij periodeonderwijs is het uitgangspunt dus ontwikkeling
van de leerling met een bepaald stuk leerstof, in interactie met de docent. Wat de leerling tijdens periodeonderwijs leert, vindt zijn vervolg in de ‘gewone’ vaklessen of keuzewerkuren, waar het geoefend, geuit en
geautomatiseerd kan worden.
Maris Waldorf hecht, geheel volgens het gedachtengoed van het vrijeschoolonderwijs, veel waarde aan
onderwijs dat de creativiteit en “handigheid” van haar leerlingen prikkelt. Naast het periodeonderwijs van de
zaakvakken is er ook veel aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken zoals schilderen,
handenarbeid, textielverwerking, koken en muziek. Het vmbo profiel “Dienstverlening & Producten’ (D&P),
waaronder het maken van een gezonde maaltijd, een eigen onderneming te starten, een app of game te
bouwen of te kappen in de haarstudio, wordt door Maris Waldorf in de praktische- en kunstzinnige lessen
aangeboden.
Het uitgangspunt van het onderwijs volgens het vrijeschoolmodel is dat onderwijzen ook opvoeden is. Naast
het leren is ontwikkeling op sociaal en kunstzinnig vlak van groot belang. Onderwijs met hoofd, hart en handen,
zoals dit binnen het vrijeschoolonderwijs genoemd wordt. Het gaat hierbij om de intellectuele ontwikkeling én
om de sociale en creatieve ontplooiing.
Meer informatie vrijeschoolonderwijs: www.vrijescholen.nl

De mentor
Mentoraat

Zoals je ondertussen weet, heb je op de middelbare school veel verschillende docenten. Toch is er ieder jaar
één docent die net wat belangrijker is voor jou en je klas. Deze docent noemen we de mentor. Je mentor
zorgt voor een heleboel dingen. Zo zorgt de mentor er vooral voor dat het gezellig is in de klas en iedereen
het fijn heeft. De mentor heeft regelmatig contact met je ouders en bespreekt met jou en je ouders je rapport.
Je mentor geeft je ook altijd een bepaald vak. Misschien is het wel de docent Nederlands of geschiedenis. Je
hebt dan naast die lessen ook nog een mentoruur met de mentor en de klas. Je kunt in het mentoruur ook
vragen stellen als je iets niet begrijpt.

Kennismakingsmiddag

Als je bij ons op school komt volgend jaar, dan word je uitgenodigd voor een
kennismakingsmiddag in juli. Je ziet dan voor het eerst je nieuwe klasgenoten en je
ontmoet de mentor. Een spannend, maar ook heel erg leuk moment, want misschien
maak je meteen al wel nieuwe vrienden!

Maris Sport
Maris Moves

Maris Moves is de dansgroep van het Maris College die al sinds 2013 bestaat! Alle leerlingen van het Maris
College mogen meedoen en het is gratis. Je leert dansen in verschillende dansstijlen. Leerlingen van Maris
Moves verzorgen meerdere optredens gedurende een schooljaar. Denk hierbij aan het Your Stage Festival en
misschien zelfs wel een optreden op Parkpop!

Naschoolse sport

Op het Maris College bieden we je de
mogelijkheid om na school te komen sporten. Er
is elke dag wel iets te doen. Als het schooljaar
begonnen is, krijg je te horen wat er allemaal
aangeboden wordt en waar je dus aan mee kunt
doen. Je kunt je dan opgeven bij je gymdocent.

Sportdagen

Elk jaar hebben we sportdagen op school. Voor
elk leerjaar één in het najaar en één in de zomer.
Op deze dagen sport je samen met leerlingen uit
hetzelfde leerjaar en leer je je klasgenoten en
docenten op een andere manier kennen.

Gymles

Lichamelijke opvoeding staat in je rooster als LO en
is gewoon een moeilijk woord voor het vak gym. Dat
vak ken je wel van de basisschool. Je krijgt twee keer
per week een gymles van anderhalf uur. In de gymles
komen verschillende onderdelen aan bod. Zo leer je
volleyballen en de salto, houden we een
basketbaltoernooi en gaan we twee periodes buiten
gymmen!
Tijdens de gymles draag je een shirtje van het Maris
College. Dit is een speciaal sportshirt in de kleur
blauw. Je koopt dit shirtje zelf via de website aan het
begin van het schooljaar. Je mag zelf kiezen of je
een korte of lange broek aan doet. Als hij maar zwart
is en lekker zit tijdens het sporten natuurlijk!

Tips voor ouders
Talentworkshops
Voor iedere vakantie organiseren we een talentmiddag
waarbij je zelf mag inschrijven voor een workshop. Ga jij
voor een product maken bij techniek, fitnessen of
kickboksen bij de gym, liever wat bakken in de keuken, aan
de slag met armbandjes maken of spreekt wellness je meer
aan? Of ga je toch liever tekenen, toneelspelen of muziek
maken?
Je kan vast niet kiezen, maar geen probleem! De workshops
worden gedurende het schooljaar herhaald.

Jezelf kunnen zijn
Maris College Waldeck is een openbare school. Dat betekent dat iedere leerling en docent welkom is op onze
school en dat we geen speciale godsdienst of levensovertuiging uitdragen. Wij vinden het op school juist
belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. We geloven dat we veel kunnen leren van elkaar door goed naar
elkaar te luisteren.
We zijn een school met diverse leerlingen en we werken er hard aan iedereen zich thuis te laten voelen.
Aandacht voor elkaars achtergrond en cultuur staat geregeld centraal in de gegeven lessen.

Begeleiding & Coaching

Alle brugklassers moeten wennen aan de hoeveelheid huiswerk en het
plannen van het leerwerk. Tijdens de eerste periode wordt uw kind hierbij
geholpen door de mentor en de vakdocenten. Bovendien kan er thuis
misschien iemand helpen. Soms lukt het niet om je huiswerk thuis goed te
maken, terwijl je daar wel heel erg je best voor doet. Dan kan het zijn dat je
daar wat ondersteuning van school bij nodig hebt.
Op Maris College Bohemen bieden we huiswerkbegeleiding en coaching aan.
Dit gaat altijd in overleg met de mentor, teamleider en Coördinator Passend
Onderwijs. Het starten van huiswerkbegeleiding of coaching start altijd pas na
het eerste rapport, zodat je eerst zelf de kans krijgt om het te proberen.

Werkweek
In september gaan we met alle brugklassen op
werkweek. Drie dagen lang verblijven we in de
groepsaccommodatie "De Roerdomp" in Brabant.
Tijdens deze dagen kun je je klasgenoten en je
mentor goed leren kennen.
We gaan sporten, buiten spelen, een feestje
vieren, een boswandeling maken en veel leren!
Voor jou is het misschien best spannend om een
paar dagen weg te zijn van thuis. Dit geldt vaak
ook voor je ouders. Toch zal je merken dat je het
al snel naar je zin hebt en dat de dagen
omvliegen!

"Schoolkamp is echt leuk. We gaan spelletjes
spelen, sporten, avondspel spelen en we gaan
lekker patatjes eten.Het is heel leuk en
spannend dat je heel de tijd met je
vrienden/vriendinnen bent. Bij de laatste
dag van het kamp is er een disco! Lekker
dansen met je vrienden/vriendinnen!"
Sevde, 2wC

Social Media
Als school zijn we ook actief op de sociale media. Zo plaatsen we officiële berichten op
Facebook, maar de gezellige, grappige en dagelijkse berichten zie je vooral langskomen op
Instagram (@mariscollegewaldeck).
Mochten je ouders dus ook tijdens de werkweek een beetje mee willen kijken? Laat ze dan
eens een bezoekje brengen aan onze Instagrampagina.

Bovenbouw

En dan, na twee jaar Maris Waldeck in de
Toscaninistraat, verhuis je naar ons andere
gebouw: Maris Waldeck op het Cantateplein.
Daar zitten de leerlingen van de bovenbouw.
Op Maris College Waldeck zit je twee jaar in de
onderbouw. Daarna ga je een keuze maken voor
een vakkenpakket in de bovenbouw. Hier wordt
een
splitsing
gemaakt
tussen
de
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte
leerweg.

Stage

Vanaf de derde klas beginnen de stages. Je loopt
wekelijks een dag(deel) stage bij leerwerkbedrijven. Op deze manier bereidt Maris Waldeck
je zo goed mogelijk voor op de toekomst!

Kamp

In klas 3 gaan de leerlingen op kamp; voor
de vierdeklassers organiseren wij een
examenreis.

Examens

De eerste twee jaar ben je er
natuurlijk al heel goed op
voorbereid, maar vanaf
het derde jaar is het echt zover en start je met je
examens. Spannend, maar ook heel leuk!
Uiteindelijk ga je dan in klas 4 met een mooi
diploma op weg naar je volgende stap: het MBO.

Wist je dat...
…Wanneer een leerling
aan het einde van klas 2
een TL-niveau bereikt,
deze gegarandeerd drempelloos
kan doorstromen naar Maris
Bohemen?

Beroepsgerichte Leerweg
Dienstverlening & Producten
Weet jij al wat je wil worden?
Bij D&P kun je verschillende
richtingen op.
Je krijgt bijvoorbeeld les in het maken en
verbeteren van een product en maakt zo kennis
met techniek.
Je leert activiteiten organiseren voor diverse
doelgroepen en je leert koken; nuttig als je verder
wilt in de horeca, sport, recreatie of veiligheid.
Je leert jezelf te presenteren, producten te
promoten en te verkopen; interessant als je een
economische richting op wilt gaan.
Daarnaast ga je aan de slag met multimediaproducten: website, app, trailer enz. Zo kom
je in aanraking met media en ICT.

Zorg

Wij streven ernaar dat jij de school met een diploma verlaat. Wij doen er alles aan dat samen met jou en je
ouders te bereiken. Het kan zijn dat je toch wat problemen ervaart op school. Gelukkig zijn er veel mensen
om je te helpen. Allereerst natuurlijk je mentor. De remedial teacher kan je helpen bij problemen met taal
en/of rekenen en bij emotionele problemen kun je naast je mentor ook terecht bij de coördinator passend
onderwijs, vertrouwenspersoon of teamleider.

Schoolfeesten

Soms is het tijd voor een feestje! Een moment om
samen met je klasgenoten even niet aan je
huiswerk te denken. Elk jaar vieren we een
winterfeest, een feest in februari en sluiten we het
jaar af met het grote zomerfeest. Ben jij er bij
volgend jaar?
Halloweenfeest

Tijdens de les D&P

Lekker shoppen!
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Alle Maris kleding is te krijgen via de website.

Wist je dat je ook zo’n mooie trui cadeau krijgt als je
op onze school wordt aangenomen?

Tips van onze leerlingen
'Bestel je boeken
op tijd!'

'Ga op je gevoel af!'

'Probeer altijd door
te zetten, dan komt
het goed'

'Wees jezelf en ga
je alsjeblieft niet
veranderen voor
anderen'

'Ga eens bij de
bovenbouwlocatie
kijken'

'Je hoeft niet bang te
zijn! Doe gewoon wat
er gevraagd wordt en
het komt allemaal
goed!'

'Probeer met iedereen
te praten bij de
ontmoetingsdag'

'Koop een goede/
sterke rugzak'

'Neem af en toe geld mee
voor een lekker broodje op
school!'

Wij verbinden ons aan jouw toekomst!

Wij zijn het Maris College
Maris College Waldeck maakt deel uit van het Maris College; een school met zes locaties langs de kust van
Den Haag. Kleinschalige locaties met ieder een eigen specifiek onderwijsprogramma van hoge kwaliteit.
Op Maris College Waldeck worden de Basisgerichte leerweg (BL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
aangeboden. Leerlingen die uitzonderlijk goed scoren kunnen doorstromen in klas 3TL op Maris Bohemen,

Het Maris College heeft gezellige
gebouwen waar je elkaar tegenkomt en
elkaar leert kennen. Duidelijke regels
zorgen voor een plezierige sfeer op school.
De school is goed bereikbaar met de fiets
en het openbaar vervoer. Je fiets staat op
het schoolplein in een fietsenstalling. Maris
Waldeck staat midden in een woonwijk,
maar is het toch lekker groen. Onze
leerlingen krijgen alle mogelijkheden om
hun talenten te ontdekken tijdens de lessen
D&P en tijdens de talentenworkshops . Op
onze school heerst een prettige sfeer en
een fijn leerklimaat.

Tijdens de lessen maken we volop gebruik van digitale schoolborden en computers. In
de pauzes zit je in de aula of ben je lekker buiten, zit je in de overkapping, op een
bankje, of speel je 'rond de tafel' bij de tafeltennistafel.
Wij hebben oog voor ieder kind als individu. We bieden kansrijk onderwijs, gericht op de
toekomst.

Samen in beweging voor kansrijk onderwijs

Wij verbinden ons aan jouw toekomst!
Email
Waldeck
m.veyk
@mariscollege.nl

Email
Waldorf
d.duijmelick
@mariscollege.nl

Instagram
@mariscollegewaldeck

Maris College Bohemen | Toscaninistraat 187 | 070-327119694

Whatsapp service
06-34430615

