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In januari 2016 hebben wij twee dagen 
de Onderwijsinspectie op bezoek gehad.
De inspecteur was zeer tevreden en dit 
heeft er toe geleid dat wij een basis- 
arrangement hebben gekregen. Wij zijn 
hier uiteraard erg blij mee.

Onze website is dit schooljaar volledig 
vernieuwd en wij hopen dat u er regel-
matig naar kijkt. De site wordt gevuld 
met de laatste nieuwtjes al dan niet 
voorzien van foto’s. Heeft u ons school-
journaal al gezien? Enkele leerlingen 
maken samen met een docent iedere 
maand een schooljournaal.

Wij hebben drukbezochte Super8- en 
Super7dagen achter de rug, waarin 

veel leerlingen van groep 8 en van 
groep 7 van de basisscholen hebben 
kennis gemaakt met het Oranje Nassau 
College.

Een aantal leerlingen van onze school 
heeft deelgenomen aan verschillende 
sportactiviteiten. Op onze website ziet  
u de bekers die zij hierbij hebben  
gewonnen. Het project ‘Alleen jij  
bepaalt wie je bent’ is een groot succes. 
Leerlingen kunnen vanuit dit project 
kennis maken met diverse sporten.  
Zij worden hierbij begeleid door mede-
werkers van het ministerie. 

Dit schooljaar zijn er diverse collega’s in 
het zonnetje gezet in verband met hun 
jubileum. 
Dat bevestigt ons in het idee dat we al 
hadden: kennelijk is het fijn om op onze 
school te werken. 
Een hartelijk woord van dank aan u als 
ouder voor uw betrokkenheid bij uw 
kind.
Ook veel dank aan alle medewerkers 
voor hun inzet, begeleiding en  
ondersteuning!

Wij bedanken onze vertrekkende  
collega’s voor hun inzet, zorg en  
collegialiteit:
Rashna Baitali, docent economie,  
Asti Broeksma, docent Mens&Natuur; 
Dick van Casteren, docent rekenen/
wiskunde; Richard Cchung, stagiair en 
vervangend docent Zorg&Welzijn, 

Andries Dijkxhoorn, docent nask, Wilco 
Janssen, docent Handel&Administratie / 
Handel&Verkoop, Glenn Koymans,  
docent sport&bewegen/rekenen,  
Marleen Lindhout, docent Zorg&Welzijn, 
Mariska Robeerst, docent Mens&Maat-
schappij/rekenen en Naomi Verschuur, 
docent Mens&Maatschappij.
Sommige collega’s gaan genieten van 
hun pensioen, anderen hebben een 
nieuwe baan gevonden. Ik wil hen veel 
succes wensen voor de toekomst.

Onze nieuwe collega’s heten wij van 
harte welkom.

Het nieuwe schooljaar
Op 13 juni jl. hebben de nieuwe  
brugklassers kennis gemaakt met hun 
nieuwe klasgenoten en hun mentor. 
Na de zomervakantie is er een  
introductieweek gepland zodat zij  
goed voorbereid aan hun nieuwe school  
kunnen beginnen.

Wij zijn momenteel druk bezig het  
huidige schooljaar af te ronden en de 
start van het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden. Dat betekent altijd veel werk. 
Er staan weer volop plannen op de 
agenda waarvan wij u verslag zullen 
doen via onze website www.onc.nl en in 
de nieuwsbrieven. Bij het laatste rapport 
ontvangt u informatie over de start van 
het nieuwe schooljaar en het bestellen 
van de boeken. 

E-mail
Om u goed op de hoogte te kunnen 
houden is het nodig dat wij over uw 
juiste e-mailadres beschikken. Wilt u uw 
gegevens in de loop van het jaar ook  
up-to-date houden? In het programma 
Magister kunt u uw e-mailadres  
controleren en zo nodig aanpassen.  
Hetzelfde geldt voor uw (mobiele)  
telefoonnummer. Ouders die niet over 
e-mail beschikken, ontvangen de  
berichten nog via de ‘oude’ methode.
 
Goede vakantie!
Wij willen u een hele fijne en prettige 
vakantie toewensen en hopen onze  
leerlingen in het nieuwe schooljaar  
uitgerust, gezond en vol goede moed 
weer terug te zien. 

Dit schooljaar was een mooi jaar; er is weer veel werk verzet door 

zowel leerlingen als medewerkers. De toetsen en examens zitten er 

op en zodra de definitieve uitslag bekend is kunt u die lezen op onze 

website. 

Van de DIRECTIE

COLOFON

ONC Contact is een uitgave van 

het Oranje Nassau College.

Redactieadres: 

Bredewater 4 

2715 CA  Zoetermeer 

079 320 88 30 

ibousair@unicoz.nl  

 

Redactie: Ingrid Bousair, 

Jan Willem Hartmann e.a. 

Eindredactie: Ingrid Bousair 

 

Ontwerp en opmaak: V&V 

Drukwerk: Idrukker 

Oplage: 2250 exemplaren

Met de beroepenmarkt op de unit 
Zorg en Welzijn kregen onze derde- 
en vierdeklassers een idee uit welke 
opleidingen zij kunnen kiezen als ze 
naar het mbo gaan. Vooral voor de 
vierdejaars belangrijk, want zij  
moesten zich dit jaar inschrijven op 
een mbo. De leerlingen konden kiezen 
uit heel veel verschillende workshops 
zoals: gastheer/gastvrouw, kok,  
verzorgende/verpleegkundige,  

schoonheidsspecialiste, kapper, sport, 
bakker, verkoop, dagbesteding, wel-
zijnswerk. Het bijzondere was dat bijna 
alle workshops werden gegeven door 
oud-leerlingen van de unit. De derde- 
en vierdeklassers konden hun vragen 
stellen en voor hun portfolio moesten 
ze een kort verslagje schrijven. In veel 
workshops werden de leerlingen ook 
nog eens met een praktische opdracht 
aan het werk gezet. 

De vierdeklassers van Sport en  
Bewegen hebben hun scheidsrechter-
certificaat basketbal gehaald. 
De leerlingen hebben zich tijdens de 
cursus, georganiseerd in samenwer-
king met de vereniging Zoebas, voor 
100% ingezet. Nadat het theorie-
gedeelte achter de rug was, moesten 

zij het geleerde in praktijk brengen.  
En dat ging de jongens en meiden 
heel goed af. Sommige leerlingen 
waren zelfs zo goed dat ze mochten 
fluiten op het interscolaire basketbal-
toernooi. Een mooie prestatie. En ook 
alvast mooi meegenomen voor hun 
vervolgopleiding!

Welke OPLEIDING past bij MIJ?

SCHEIDSRECHTERcertficaat

Het ONC Clauslaan werkt voortdurend 
aan de kwaliteit van het onderwijs, o.a. 
door enquêtes te houden onder leerlin-
gen en ouders. De resultaten staan op 

www.scholenopdekaart.nl. 
Hier vindt u nog veel meer 
gegevens over de school, zoals onze 
mooie examenresultaten:

 

 

EXAMENresultaten

Interessante interviews, belangrijke 
weetjes, leuke activiteiten, er komt 
van alles voorbij in ons maandelijkse 
Schooljournaal. Zo mochten onze  
reporters zelfs minister Jet  
Bussemaker, CDA’er Michel Rog en 
wethouder Isabelle Vugs interviewen.  

Het schooljournaal wordt elke  
maand gemaakt door leerlingen van 
verschillende leerjaren. Een mooi 
voorbeeld van de SeeYou workshops 
die de school aanbiedt. 
Bekijk onze schooljournaals op:  
clauslaan.onc.nl.

SCHOOLJOURNAAL voor en door LEERLINGEN

basisberoepsgerichte leerweg: 98,5% 

kaderberoepsgerichte leerweg: 95%

En bij onze mavo zijn 20 van de 22 

leerlingen geslaagd!



Neomi Lotte, docent Nederlands en 
mentor van klas 1, heeft van de  
Stichting Veilig Onderwijs een award 
ontvangen. De Stichting Veilig Onder-
wijs richt zich op het bevorderen van 

een sociaal veilig schoolklimaat voor 
iedereen in het onderwijs. 
Neomi Lotte trok de aandacht van 
de Stichting door o.a. haar blogs en 
verhalen over pubergedrag. 

Na al het harde werken en de stress 
voor het examen, was het tijd om 
de examenkandidaten eens flink in 
het zonnetje te zetten. De leerlingen 
meldden zich met zeer uiteenlopende 
voertuigen bij de rode loper waar zij 
werden opgewacht door hun team-
leider, mentor en docenten. 
Na dit grootse onthaal kregen zij een 
heerlijke barbecue aangeboden.
De rest van de avond hebben zij 
dansend doorgebracht tijdens het 
Lentefeest voor alle leerlingen.Wat is Mens en Maatschappij toch een 

interessant vak. Er komen zoveel ver-
schillende onderwerpen aan de orde.  
De leerlingen van klas 2 hebben bijvoor-
beeld geleerd hoe reclame werkt. En om 
het geleerde in de praktijk te brengen 
hebben zij zelf een reclameposter ont-
worpen. Andere lessen gingen over aard-
bevingen en vulkanen. In de reisfolder 
die de leerlingen vervolgens maakten, 
vertelden ze over het leven in Pompeii. 
In andere lessen werd stilgestaan bij de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log. Onder andere door sporen van de 
oorlog te zoeken in Zoetermeer.

AWARD Stichting Veilig Onderwijs
In november werd het ONC voetbal-
toernooi gehouden. De zes teams uit de 
bovenbouw speelden in de Driesprong, 
de zestien teams uit de onderbouw in 
de eigen gymzalen. In totaal mocht de 
blijde organisatie ruim 200 leerlingen 
verwelkomen die allemaal vol enthou-
siasme hebben deelgenomen. De leer-
lingen konden zich inschrijven met 
teams van vijf tot zeven spelers. Ze 
moesten zelf een leuke naam voor hun 
team verzinnen wat resulteerde in na-
men als: FC Walvissen, Kip met extra Kip 
en de Jaguars. Na een uitstekend toer-
nooi op beide locaties, waren er twee 
winnende teams. Bij de bovenbouw was 
FC Meerzicht de sterkste. Na een zeer 
sfeervolle pot voor volgepakte tribunes 
werd  FC Focus in de onderbouw de win-
naar. Beide teams zijn na afloop gehul-
digd met een traditionele gouden plak.

MENS en MAATSCHAPPIJ

KIP met EXTRA KIP

GROOTS ONTHAAL voor EXAMENkandidaten



Meedoen met wisselende, uitdagende 
workshops, dat is SeeYou! En de keuze 
was dit jaar groot: knutsel en schilder 
je gek, beheers je taal, wat een drama, 
gek met hout, voetbal, basketbal,  
karate, darten, schaken, hiphop, koken 
en nog veel meer. Maar ook vragen 
stellen over het huiswerk, een VCA- 
certificaat halen of achterstanden in 
vakken wegwerken in de hiaten-weg-
werk-workshop behoorden tot de  
mogelijkheden. Op tijd inschrijven was 
wel noodzakelijk! Zo was De coolste 
dj binnen no time volgeboekt.  

De rolstoelvierdaagse van woonzorg-
centra Monteverdi, De Morgenster en 
Domus vond dit jaar voor de tiende 
keer plaats. Reden dus voor een feestje. 
De leerlingen van de unit Zorg 
& Welzijn en de leerlingen van de 
onderbouw (voor hun maatschappe-

lijke stage) hebben bijgedragen aan de 
feestvreugde. Zij hebben de bewoners 
geduwd en tijdens de pauzes voorzien 
van een hapje en een drankje. Onder-
tussen ontstonden er leuke gesprekken 
tussen jong en oud. Op donderdag-
avond werd de rolstoelvierdaagse 

feestelijk afgesloten in het Stadshart, 
waar iedereen een hand kreeg van de 
burgemeester en Harpe Davids zorgde 
voor de muzikale noot. 

Het Oranje Nassau College Clauslaan 
is sinds dit jaar lid van het Anglia 
Network. Dit is een Europees erkend 
netwerk dat tot doel heeft de Engelse 

taal te promoten en te stimuleren.  
Als Anglia-member bieden wij het 
Anglia-examen aan. De leerlingen 
kunnen hiermee officieel erkende 

certificaten behalen. Elke leerling kan 
op zijn eigen niveau examen doen. Onze 
eerste Anglia-groep heeft in januari  
examen gedaan en iedereen is geslaagd!

Het ontwikkelen van sociale vaardig-
heden door middel van sport. Dat is het 
doel van ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. 
In september openden burgemeester 
Charlie Aptroot en ex-profbasketballer 
Chip Jones dit project. Sporten is gezond 
en leuk. Maar sport kan ook het verschil 
maken en het fundament leggen voor 
een mooie toekomst. Trainers van bas-
ketbalvereniging Zoebas gaven basket-
balclinics aan alle eersteklassers van het 
ONC Clauslaan. Vijftien leerlingen 
werden vervolgens uitgekozen om deel 
te nemen aan het project. Zij konden 
gratis trainen bij de basketbalvereniging, 
kregen een tenue, schoenen en een bal 
en deden mee aan wedstrijden.
Met dit project van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, worden jongeren 
gestimuleerd om onder professionele 
begeleiding te sporten binnen een ver-
eniging. De positieve invloed van het 
beoefenen van een teamsport werkt 
door in de schoolprestaties van de leer-
lingen. Vanwege het succes is het pro-
ject inmiddels ook gestart met honkbal. 

Bij ons op school kunnen de leerlingen 
hun speciale talenten ontdekken. In klas 
1 maken de leerlingen een keuze uit 
verschillende workshops die aansluiten 
bij hun talent. Van Italiaans koken tot 
het doen van kleine experimentjes en 
van het maken van nepwonden tot aan 
sporten in de gymzaal. Zo ontwikkelen 
de leerlingen vaardigheden als samen-
werken, communiceren, concentreren, 
zelfstandig werken, reflecteren, omgaan 
met kritiek, voor jezelf opkomen, 
werken met ICT, presenteren en organi-
seren. Allerlei vaardigheden die hard 
nodig zijn voor de vervolgopleiding en 

het verdere leven van onze leerlingen. 
Deze workshops zijn een voorloper op 
My Talent in klas 2. Ieder jaar werken de 
leerlingen van leerjaar 2 aan een grote 
productie. Dit jaar was dat een tentoon-
stelling. De leerlingen hebben in verschil-
lende commissies hard (samen)gewerkt 
om tot dit mooie resultaat te komen. 
Zo hebben de tweedeklassers van de 
commissie koken pindakoekjes gebak-
ken en verkocht om geld in te zamelen.
Met dit geld konden andere commissies, 
zoals mode en techniek, materialen 
kopen voor de tentoonstelling. 
Hoe mooi is dat!

De COOLSTE DJ

FEESTELIJKE ROLSTOELvierdaagse

ANGLIA CERTIFICAAT

Heel veel TALENT 

‘Alleen JIJ bepaalt wie je bent’



In vol ornaat kwam de brandweer met 
twee bedrijfsauto’s de parkeerplaats op 
rijden. Op de unit Techniek stond na-
melijk een workshop knippen gepland.
Toen de meesten van de eerste schrik 
waren bekomen (‘Waar is er brand?’) 
mochten enkele leerlingen, na een 
grondige uitleg, zelf het dak van enke-
le auto’s eraf knippen. Een bijzondere 
workshop waarbij de unit Techniek 
twee cabrio’s rijker is geworden.

Het was een flinke wandeling voor de 
leerlingen van klas 2 lwoo. Voor het 
vak Mens en Maatschappij hebben zij 
een gedeelte van de Brandgrensroute 
in Rotterdam gelopen. Deze route gaat 
door een deel van het centrum wat tij-
dens het bombardement in de oorlog is 
verwoest. Nog steeds is daar heel duide-
lijk te zien hoe groot de invloed van het 
bombardement in mei 1940 is geweest 

op het huidige Rotterdam. Tijdens de-
zelfde excursie hebben de leerlingen 
voor Mens, Kunst en Cultuur de moder-
ne architectuur van Rotterdam onder-
zocht. De combinatie van geschiedenis 
en het ‘ervaren’ van de vele moderne 
gebouwen, zoals de Erasmusbrug, de 
Kubuswoningen, de wolkenkrabbers en 
de Markthal enz., maakten dit tot een 
leerzame en interessante schoolreis.

De leerlingen van Uiterlijke Verzorging 
ontvingen op school een aantal 
bewoners van verzorgingshuis 
Lindenhof. In de kapsalon werden 
de haren gewassen en kregen de 
dames een watergolfje. Na een over-
heerlijke lunch, bereid door onze leer-
lingen in de keuken, mochten de gasten 
in de behandelstoelen in de beautysalon 
gaan liggen voor een ontspannende 
gezichtsmassage en -masker. Ook de 
bewoners van Monteverdi werden 
verwend. Zij kregen een manicure-
behandeling en mooie gelakte nagels. 
Een goede manier om de geleerde 
technieken in praktijk te brengen. 
En ondertussen konden jong en oud 
met elkaar kletsen over wat hen bezig-
houdt. Dus ook een mooie oefening in 
sociale vaardigheden.

HET DAK ERAF

Ook dit jaar heeft het ONC Clauslaan 
de Gezonde Schoolkantineschaal van 
het Voedingscentrum gekregen. 
Om een schaal te bemachtigen, moet 
minstens 75% van het aanbod uit  
basisproducten bestaan, producten die 
je vanuit een gezond eetpatroon vaak 
mag eten. Het ONC voldoet hier ruim-
schoots aan. Een gezond aanbod in 

schoolkantines is erg belangrijk, juist 
omdat jongeren een groot deel van 
hun tijd op school doorbrengen. Hun 
lichamen zijn nog in de groei. Leren 
dat gezond eten de normaalste zaak 
van de wereld is, legt de basis voor 
een gezond eetpatroon waarvan 
ze ook op volwassen leeftijd nog  
profiteren.

De leerlingen van leerjaar 2 zijn drie 
dagen op werkweek geweest naar 
Heino. Drie dagen om elkaar, in de 
nieuwe klassensamenstelling, beter 
te leren kennen. Zo konden de leer-
lingen met een ‘Klassenstrijd’ werken 

aan het groepsgevoel. De stemming 
zat er goed in. De leerlingen hebben 
weinig geslapen maar wel veel geleerd 
en vooral samen veel lol gehad. Een 
goede basis voor een mooi tweede 
leerjaar! 

GEZONDE schoolKANTINE

GroepsGEVOEL in HEINO

Geschiedenis EN Architectuur

In de PRAKTIJK

Dribbelen, passen en schieten op het 
doel. Vrijdag 29 januari kregen de 
meiden van het ONC zaalvoetbalteam 
een clinic van Suzanne Bakker, speelster 
van het Nederlands zaalvoetbalteam en 
promotor van haar eigen meisjes voetbal-
school. De tips van Suzanne werden me-
teen toegepast tijdens de oefenpartijen. 
De volgende maanden hebben de mei-
den fanatiek getraind voor het zaalvoet-
baltoernooi voor meisjes in april. Zes 
teams van de scholen voor voortgezet 
onderwijs Zoetermeer gingen met elkaar 

de strijd aan. Het ONC deed mee met 
twee teams. Er volgden vijf spannende 
wedstrijden. Helaas was de keepster van 
ons eerste team ziek. Maar de meiden 
– allemaal brugklassers – lieten zich niet 
kisten. Ze hebben heel wat mooie acties 
laten zien, maar de tegenstand bleek 
toch te sterk. De uiteindelijke finale ging 
tussen ONC 2 en het Stedelijk College. 
Een goede tweede plaats en een mooie 
beker waren het resultaat. En alle mei-
den hebben weer veel geleerd en zo is 
uiteindelijk iedereen winnaar!

IEDEREEN WINNAAR



In het kader van actief leren en veel 
doen, gingen de leerlingen van leerjaar 
twee grondboren. Bij Mens & Maat-
schappij hebben zij het onderdeel 
Nederlandse landschappen behandeld. 
En wat is er dan leuker dan het geleerde 
meteen in de praktijk brengen? 
Gewapend met grondboren, emmers, 
scheppen en proefjes vertrokken de 
tweede klassen richting het grote gras-
veld achter school. De leerlingen boor-
den zich een weg in de geschiedenis van 
het Zoetermeerse landschap en zochten 
antwoord op de vraag: wat vind ik hier 
in de bodem? Na wat spierkracht en 
hopen zand kwam al snel het verlossen-
de antwoord: we leven in een zeeklei-
landschap. Na de nodige kleur-, geur- 
én smaakproeven konden alle gaten 
weer worden dichtgegooid.

In december vond het jaarlijkse basket-
baltoernooi plaats waaraan alle  
middelbare scholen uit Zoetermeer 
meedoen. Het ONC Clauslaan had zich 
met twee teams ingeschreven, één  
vanuit de onderbouw en één uit de 
bovenbouw. Na alle prijzen van de 
voorgaande jaren, waren ze dit jaar zo 
sportief om ook de andere scholen 
eens te laten winnen. Maar de scholen 
zijn gewaarschuwd… volgend jaar zijn 
de prijzen weer voor ons!

HOE proeft KLEI?

Op de unit economie is etaleren en 
displays inrichten een onderdeel van 
de vakken die je krijgt. De leerlingen 
kunnen lekker creatief aan de slag. 
Op de foto’s een aantal impressies van 
hoe dat eruit ziet.

De kinderen van de basisscholen 
komen geregeld naar het ONC voor 
allerhande activiteiten die op de basis-
school zelf wat moeilijker te realiseren 
zijn. Zo hebben de kinderen van de 
Koningin Wilhelminaschool, onder 
vakkundige leiding van de ONC’ers, op 
de afdelingen Zorg en Welzijn lekkere 
appelhapjes gemaakt en bij Techniek 
voederplankjes getimmerd. De zesde-
groepers van de Oranjerie hebben een 
sleutelhuisje in elkaar gezet en de 

‘wetenschappers’ van de Floriant 
hebben allerlei proefjes gedaan. 
Ook bieden onze leerlingen graag de 
helpende hand op de basisscholen. 
Tijdens het lustrum van het Noorder-
licht mochten zij bijvoorbeeld helpen 
bij de feestelijke activiteiten. 
En ruim honderd leerlingen hebben 
op Koningsdag op verschillende basis-
scholen geassisteerd bij de spellen en 
sportactiviteiten. Allemaal gelegen-
heden om veel van elkaar te leren.

In de ETALAGE

LEREN van ELKAAR

INTERSCOLAIR BASKETBALtoernooi



Onze Streetwatchers hebben onder 
leiding van twee experts van FirstHelp 
de cursus AED (Automatische Externe 
Defibrillator) gevolgd.
Doel van de cursus was om de Street-
watchers, die in de pauzes door de 
wijk en in het winkelcentrum patrouil-
leren, meer bekend te maken met 
het gebruik van AED-apparatuur in 
geval van een calamiteit. Het is niet 
de bedoeling dat de Streetwatchers 
daadwerkelijk een AED-apparaat gaan 
bedienen, maar wel dat ze weten hoe 
het systeem werkt en wat wel en wat 
niet moet worden gedaan.
Daarnaast hebben de leerlingen 
de technieken van reanimeren en 
wonden verzorgen geleerd tijdens 
de EHBO-lessen.

Een grote verrassing voor onze trotse 
directeur, Jacqueline van Beek. Leer-
lingen uit klas L2B hebben in het be-
gin van het jaar vier mozaïeken aan 
haar overhandigd. De panelen met het 
thema Boom in vier seizoenen zijn nu 
blikvanger in de centrale hal van de 
school. Toen de leerlingen hadden 

vernomen dat de school een nieuwe 
directeur zou krijgen, hebben zij, 
samen met docent Anne-Gé Bakker, 
gewerkt aan een welkomstgeschenk. 
Christl Mulder van Atelier Tesserae uit 
Voorburg heeft de leerlingen begeleid 
in het scheppingsproces van ontwerp 
tot prachtig eindresultaat. 

Klas C2c kreeg de Amerikaanse Sarah 
uit Florida op bezoek in de Engelse 
les. Sarah gaf een presentatie over de 
stad waar ze vandaan komt, Daytona 
Beach. De leerlingen mochten haar, 
uiteraard in het Engels, interviewen 
over haar hobby’s, familie, het leven 

in Florida en wat ze van Nederland 
vindt. Sarah vond het ONC Clauslaan 
een zeer bijzondere en mooie  
school. Ze denkt dat Amerika nog  
veel kan leren op het gebied van  
vernieuwend leren, praktisch 
onderwijs en ICT.

Oude mannen uit de Tweede Wereld-
oorlog en gevechten. Hieraan denken 
veel scholieren als je vraagt naar vete-
ranen. Dankzij de gastlessen van de 
veteranen zelf is dit beeld veranderd. 
Uit de persoonlijke verhalen bleek dat 
de praktijk toch anders is dan in films en 
games. Alle veteranen maakten indruk, 

ongeacht om welke missie het ging. 
Door eerlijk en open te zijn. Door het 
verhaal te vertellen zoals het is. Voor 
welke dilemma’s kom je te staan? Wan-
neer heb je een goede keuze gemaakt? 
En wat is het verschil tussen een vredes-
missie en een oorlogsmissie? En... wat 
zou je zelf over hebben voor vrede?

Dit jaar was FMG onze special guest 
op het traditionele kerstbal. Het 
werd een knallende avond met een 
professionele disco in de aula. Voor 
wie niet van dansen hield, was er 
een ruimte om te gamen, film te 
kijken of (bord)spelletjes te spelen. 
En natuurlijk ontbrak ook dit jaar de 
karaoke niet. De opbrengst van het 
kerstbal gaat onder andere naar onze 
partnerschool in Jinotega (Nicaragua).

Tijdens de Praktische Beroepen 
Oriëntatie (PBO) hebben de leerlingen 
van klas 1 een kijkje genomen bij de 
bovenbouwunits Economie, Zorg en 
Welzijn, Techniek en Mavo. Ze werden 
ontvangen door leerlingen van de bo-
venbouw. De bovenbouwleerlingen had-
den gewoon les, dus de eersteklassers 
konden de units meteen in actie zien. Na 
een korte rondleiding en de nodige vra-
gen, mochten ze zelf natuurlijk ook wat 
doen. Zo leerden ze op de unit Econo-

mie hoe ze mooi kunnen inpakken. 
Bij Zorg en Welzijn werd uitgelegd hoe 
je met kleine kinderen een leuk werkje 
kan knutselen en hoe je mooie nagels 
kunt maken. Op de unit Mavo kregen ze 
een lesje Duitse taal en biologie en bij 
Techniek mochten de leerlingen aan de 
slag met hamer en spijkers. Met de 
PBO-dagen kunnen de leerlingen zich 
een beeld vormen van het reilen en zei-
len op een bovenbouwunit om uiteinde-
lijk een goede keuze te maken!

LES van een NATIVE SPEAKER

MOZAÏEK voor de DIRECTEUR

Op ONTDEKKINGSTOCHT in de BOVENBOUW

Wat heb je over voor VREDE?

KERSTBAL 
MET FMG

Cursus AED en EHBO voor STREETWATCHERS



Vier keer hebben we een Super8dag 
gehouden voor achtstegroepers van 
de basisscholen uit Zoetermeer en 
omgeving. Dagen vol gezellige drukte 
op school. Na de opening in de aula, 
hebben de leerlingen allerlei lesjes ge-
volgd op de verschillende afdelingen. Ze 
kregen een rondleiding door de school 

en konden al hun vragen stellen. Tijdens 
het Open Huis kwamen de leerlingen sa-
men met hun ouders een kijkje nemen. 
We hebben veel enthousiaste reacties 
gehoord van de toekomstige bruggers. 
En we zijn heel blij dat we veel van hen 
in september als brugklasser van het 
ONC Clauslaan mogen verwelkomen.

Onze lwoo-leerlingen ‘bezoeken’ al 
enkele jaren het taaldorp Engels. Dit is 
zo’n succes, dat we dit jaar ook zijn  
gestart met een taaldorp Engels voor 
alle reguliere tweede klassen. De leer-
lingen moesten vijf verschillende ge-
sprekjes voeren met bijvoorbeeld een 
politieagent of medewerker van een 
reisbureau, rollen vertolkt door de 

derdeklassers. Na elk gesprek kregen zij 
een cijfer en schoven dan weer door 
naar het volgende rollenspel. Het taal-
dorp is een goede oefening voor beide 
leerjaren want uiteindelijk moeten de 
leerlingen in de vierde allemaal zelf 
mondeling examen doen in een taal-
dorp. Win-win dus en duidelijk voor 
herhaling vatbaar.

Vol huis tijdens SUPER8DAG en OPEN HUIS

Wat was het spannend voor onze brug-
klassers, de eerste week op de middel-
bare school! Gelukkig waren er allerlei 
leuke activiteiten om elkaar en de school 
beter te leren kennen. Hoogtepunt was 
de donderdag: de hele dag naar Ayers 
Rock voor een pittige survival. Een paar 

flinke regenbuien konden de sfeer en 
stemming niet bederven. De andere 
dagen vonden in en rond de school 
plaats. Er was een dans-workshop van 
Styles Dance Academy en natuurlijk 
kregen de leerlingen ook de nodige 
uitleg over alle schoolse zaken.

Alle leerlingen van 2 en 3 mavo heb-
ben het beroepenfeest Zoetermeer on 
stage bezocht. Dit beroepenfeest vond 
dit jaar plaats op 17 maart. Tijdens een 
beursvloer konden de leerlingen in 
korte gesprekjes kennismaken met zo’n 
200 beroepsbeoefenaren. Twee weken 
later, op de Doe Dag, mochten zij in de 
praktijk proeven aan de werkdag van 
de beroepsbeoefenaren met wie zij een 

‘match’ hadden gemaakt. Vooraf kregen 
de leerlingen een netwerktraining waar-
door zij vol zelfvertrouwen de gesprek-
ken aangingen. Veel leerlingen konden 
twee matches maken en sommigen zelfs 
drie. Zowel tijdens de beursvloer als 
tijdens de praktijkdagen hebben zij veel 
ervaring opgedaan. Zo hebben zij weer 
een beetje meer inzicht gekregen in 
welke richting zij uiteindelijk op willen.

Jan Willem Hartmann, teamleider 
onderbouw, heeft tijdens een reis 
met zijn vrouw door Tibet en 
Nepal onder andere een bezoek 
gebracht aan twee kinderhuizen in 
Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. 

De Nederlandse Lies Vink beheert 
deze kinderhuizen. Namens het 
ONC Clauslaan heeft de heer 
Hartmann rugzakjes, pennen en 
ballonnen aan de leerlingen 
uitgedeeld. 

SPANNENDE week

RUGZAKJES voor kinderen NEPAL

Zoetermeer ON STAGE

TAALDORP ENGELS voor klas 2



                                 

AGENDA AUGUSTUS en SEPTEMBER 2016 
(onder voorbehoud)

Augustus 2016

week dag activiteit

34 ma 24 19.00-19.30 voorlichting ouders leerjaar 2 vmbo over de werkweek
 di 23  leerlingen op school
  08.30 start lessen leerjaar 1 en 2 lwoo
  09.00 start lessen NT2 en start lessen leerjaar 1 vmbo
  09.30 start lessen leerjaar 2 vmbo
  10.00 start lessen leerjaar 3 en 4 Mavo
  11.00 start lessen leerjaar 3, 4 en 5 sector Techniek, Economie   
  11.00 start lessen leerjaar 3 sector Zorg & Welzijn
  13.15 start lessen leerjaar 4 en 5 sector Zorg & Welzijn 
 wo 24  start 3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo Heino            
   start 3 daags survivalkamp klas sport & bewegen  
   Scouting Paulus - Delft
   introductieprogramma leerjaar 1 vmbo en NT2
   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
   introductieprogramma’s sectoren Z&W en TL
   introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4
  10.00-14.00 Introductiedag sectie Economie Aa-zicht
 do 25  3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo Heino
   3 daags survivalkamp klas sport & bewegen  
   Scouting Paulus - Delft
   introductielessen leerjaar 1 vmbo + NT2: Ayers Rock
   Buytenpark
   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
   introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4
 vr 26  laatste dag 3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo Heino
   laatste dag survivalkamp klas sport & bewegen 
   Scouting Paulus - Delft
   introductieprogramma leerjaar 1 vmbo en NT2
   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo 
   introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4
   Beroepenmarkt Techniek leerjaar 3 en 4

September 2016

week dag activiteit

37 ma 12 19.30-21.30 kennismakingavond 
   leerjaar 1 en 2 lwoo
   19.30-21.30 kennismakingsavond
   Techniek leerjaar 3 en NT2
 di 13 08.30 schoolfotograaf lln. 
  19.30-21.30 kennismakingsavond  
   ouders Z&W leerjaar 3, 4, 5
  19.30-21.30 kennismakingsavond  
   ouders Economie 
   leerjaar 3, 4, 5
  19.30-21.30 kennismakingsavond  
   ouders Mavo
  19.30-21.30 kennismakingsavond  
   Techniek leerjaar 4 KBL
 wo 14 19.30-21.30 voorlichtingsavond 
   leerjaar 1 vmbo
  19.30-21.30 kennismakingsavond  
   Techniek leerjaar 4 en 5  
   BBL
 vr 16 8.45-10.00 PBO leerjaar 2 
  19.30-21.30 voorlichtingsavond 
   leerjaar 2 vmbo 
   aula + unit
38 di 20  PBO leerjaar 2 
 wo 21  PBO leerjaar 2 
 do 22  PBO leerjaar 2 
 vr 23  PBO leerjaar 2 
39 ma 26  VAS 0, 1, 2 (+ lln. NT2  
   vorig schooljaar)
 di 27  VAS 0, 1, 2 (+lln. NT2  
   vorig schooljaar)
 wo 28  VAS 0, 1, 2 (+ lln.NT2  
   vorig schooljaar)
  13.00 inhaal/reservedag 
   schoolfotograaf voor  
   leerlingen

        
Herfstvakantie 17-10-2016   t/m   21-10-2016
Kerstvakantie 26-12-2016   t/m   06-01-2017
Voorjaarsvakantie 27-02-2017   t/m   03-03-2017
Pasen 17-04-2017
Meivakantie 24-04-2017   t/m   05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017   t/m   26-05-2017
Pinksteren 05-06-2017
Zomervakantie 10-07-2017   t/m   18-08-2017

In 2015 is € 52.811,- ouderbijdrage ontvangen. 

Dit bedrag is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling   33%

Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren 31%

Mediatheek    6%

Collectieve ongevallenverzekering  1%

Beveiliging ICT-netwerk   28%

Overige activiteiten   1%

Vakantierooster 2015-2016

Besteding ouderbijdrage


