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Privacy en beeldgebruik
In verband met de nieuwe privacy-
wetgeving, treft u in deze ONC 
Contact minder groepsfoto’s aan dan  
u gewend bent. Voor iedereen die 
herkenbaar in beeld komt, is toe-
stemming verleend door de ouders  
of door de leerlingen zelf als zij  
ouder zijn dan 16 jaar.

Hoera, geslaagd!
Wij feliciteren van harte al onze 
geslaagde leerlingen en alle leerlingen 
die bevorderd zijn naar een volgend 
leerjaar. Voor sommigen is het 
resultaat soepel tot stand gekomen, 
anderen hebben hier heel hard voor 

moeten werken. Voor allen: petje af! 
En voor de leerlingen die een minder 
goede uitslag hebben gekregen: kop 
op, volgend jaar gaat het vast beter!

Afscheid en welkom
Aan het eind van het schooljaar 
nemen we afscheid van een aantal 
collega’s, omdat zij met pensioen gaan 
of ergens anders hun loopbaan 
voortzetten. 
Hartelijk dank voor jullie inzet, zorg 
en collegialiteit van de afgelopen 
jaren. En vanaf deze plek alvast een 
warm welkom voor onze nieuwe 
collega’s.

Jubilarissen
Ook dit schooljaar hebben we een 
aantal jubilarissen in het zonnetje 
gezet:
mevrouw S. Dekker: 12,5 jaar Unicoz, 
de heer R. Mulders: 25 jaar ambtelijk 
en mevrouw W. de Jong: 25 jaar 
Unicoz. Gefeliciteerd!

Nieuw schooljaar
Terwijl een grote groep leerlingen ons 
verlaat met een diploma op zak, 
starten er komend schooljaar heel veel 
nieuwe leerlingen in de brugklas. Wij 
hebben dit jaar weer meer 
aanmeldingen gekregen dan vorig 
jaar. De brugklassers hebben op 18 
juni vast kennisgemaakt met hun 
klasgenoten en hun mentor. Na de 
zomervakantie volgen er nog twee 
wendagen zodat zij goed voorbereid 
aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. 
Wij heten onze brugklassers alvast van 
harte welkom en gaan ervan uit dat 

ook zij een hele leuke tijd op het ONC 
Clauslaan zullen hebben. 
Ook voor de overige leerjaren zijn we 
al druk bezig met de voorbereidingen. 
Er staan tal van activiteiten op het 
programma waarvan wij verslag zullen 
doen op de website: clauslaan.onc.nl. 

Goede vakantie!
Maar voordat we beginnen aan het 
nieuwe jaar, gaan we genieten van 

En dan is het ineens juli en is het schooljaar weer voorbij. De rapporten 

en diploma’s zijn uitgereikt, de units zijn leeg en de spullen zijn 

opgeruimd voor de grote zomerschoonmaak. Vol trots kijken we terug 

op een mooi en dynamisch jaar. Ons team heeft weer hard gewerkt 

om iedere leerling te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat was 

nooit gelukt zonder uw betrokkenheid bij uw kind en bovenal uw 

vertrouwen in de school. Dank daarvoor! Ook een hartelijk woord van 

dank aan al onze medewerkers: OP, OOP en vrijwilligers. Met elkaar 

maken wij het ONC Clauslaan tot de school waar we allemaal zo trots 

op zijn. Deze brochure geeft u een indruk van alle activiteiten waarbij 

onze leerlingen hun talenten volop hebben ingezet. Een jaar vol ‘actief 

leren en veel doen’. Wie weet herkent u op een van de vele foto’s de 

lachende, geconcentreerde of enthousiaste blik van uw kind.  

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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Helemaal naar Curaçao om daar te voet-
ballen en te basketballen, hoe mooi is 
dat! Een aantal leerlingen uit klas 2 en 3 
mocht meedoen met het Koninkrijks- 
toernooi. Samen met andere leerlingen 
van het project Alleen jij bepaalt waren 
ze geselecteerd om Nederland te  
vertegenwoordigen in dit sporttoer-
nooi. Onze leerlingen waren vanwege 
hun inzet, doorzettingsvermogen  
en goede opkomst tijdens de  

trainingen uitgekozen om mee te 
doen. Een geweldige ervaring!
Onze school doet al meerdere jaren 
mee met het project Alleen jij be-
paalt. Met dit project van het Ministe-
rie van Veiligheid en Justitie, worden 
jongeren gestimuleerd om onder 
professionele begeleiding te sporten 
binnen een vereniging. Als leerlingen 
mee willen doen, krijgen zij gratis 
trainingen en een tenue en spelen zij 

toernooien door het hele land. 
Het ONC doet ook mee met honkbal. 
Alle leerlingen van klas 1 en NT2 kregen 
hiervoor een clinic van de beroemde 
honkballers Danny Rombley en Gregory 
Trinidad en Karin Versluis, trainster van 
hokbalvereniging Birds Zoetermeer.  
Ook onze eigen leerlingen Sven en 
Swen, beiden al 2 jaar kampioen met 
het AJB honkbal, boden de nodige  
ondersteuning.

ALLEEN JIJ bepaalt in … CURAÇAO!

MOOIE EXAMENresultaten
Ze hebben hard gewerkt voor hun  
diploma, onze examenkandidaten!  
En wat een prachtige resultaten hebben 
ze behaald.

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u 
de resultaten bekijken. Ook vindt u hier 
nog veel meer gegevens van de school. 
Bijvoorbeeld de mooie uitkomsten van 
onze tevredenheidsenquêtes.

onze vakantie. Even relaxen en 
nieuwe energie opdoen. Na de 
vakantie hopen wij elkaar weer in 
goede gezondheid en uitgerust te 
ontmoeten.
Namens het hele team een hele 
goede, zonnige en ontspannen 
zomervakantie toegewenst!

Jacqueline van Beek,
directeur ONC Clauslaan



Facebook, Instagram, Snapchat!  
Jongeren zijn hier continu mee bezig. 
Maar hoe ga je goed om met social 
media? Het begint in ieder geval met 
bewustwording. Tijdens de interactieve 
voorstelling Shame & Share van  

Theaterhart konden onze brugklas-
sers ervaren wat de gevaren van  
social media kunnen zijn. De mento-
ren gingen vervolgens met hun leer-
lingen in gesprek over online gedrag,  
privacy en cyberpesten. 

Bottle Cap Art, kunst van flesdoppen, 
is én mooi én goed voor het milieu 
omdat het afval wordt hergebruikt. 
De leerlingen van leerjaar 2 werkten 
tijdens de KWT-lessen aan een Bottle 
Cap Art-kunstwerk. 
En er was nog meer kunst.  
Onze derdeklassers gingen op pad 
om graffitikunstwerken in Zoeter-
meer te beoordelen. Wat vind je van 
deze kunst? Spreekt het aan?  
Zou je het zelf ook willen maken?   
De derdeklassers Zorg en Welzijn be-
zochten de beeldentuin van het ge-
meentemuseum. Bij Techniek gingen  
de leerlingen – net als Escher – aan 
de slag met optisch bedrog. Met als 
resultaat onmogelijke driehoeken en 
bijzondere tekeningen.

Onze verzameling is flink aangevuld! 
Zo behaalden zowel de jongens als de 
meisjes de eerste prijs tijdens het  
basketbaltoernooi tegen Kentalis. 
Ons meisjes-voetbalteam mocht met de 
beker voor de eerste plaats naar huis. 
Het interscolair basketbaltoernooi was 
ook een daverend succes voor het ONC 
Clauslaan! Maar liefst vier van de ze-
ven bekers zijn gewonnen door onze 
teams. Waaronder de belangrijkste: de 
sportiviteitsprijs! Ons onderbouwteam 
én ons bovenbouwteam behaalden de 
tweede plaats in het beachvolleybal-
toernooi van de gemeente Zoetermeer. 
En natuurlijk waren er nog bekers en 
medailles voor onze leerlingen tijdens 
onze eigen ONC-sporttoernooien.

BEWUST op SOCIAL MEDIA
Het is inmiddels traditie. Onze examen-
kandidaten worden onthaald op de 
rode loper. Want of ze nu geslaagd  
zijn of niet, ze verdienen het allemaal 
om eens flink in het zonnetje gezet  
te worden.
De leerlingen meldden zich ook dit jaar 
met zeer uiteenlopende voertuigen. 
Sportwagens, een limousine, motoren 

en zelfs een heuse koets kwamen voor-
bij. Bij de rode loper werden zij onder 
luid applaus opgewacht door hun team-
leider, mentor en docenten.  
Een regenbui deed niets af aan dit 
grootse onthaal. En nadat iedereen was 
gearriveerd, konden de leerlingen  
genieten van de heerlijkste barbecue-
hapjes speciaal voor hen.

BEKERS en MEDAILLES

OP DE RODE LOPER

BOTTLE CAP ART En OPTISCH BEDROG



Na weken oefenen in het water en op de 
fiets, zijn nu de eerste diploma’s binnen! 
In Nederland is het gebruikelijk dat kin-
deren al jong leren zwemmen. Voor kin-
deren van niet-westerse komaf is dit veel 
minder vanzelfsprekend. Behalve leuk, is 
zwemmen ook heel belangrijk in ons 
waterland. Het ONC heeft daarom het 
initiatief genomen om voor de NT2- 
leerlingen zwemles te regelen.  
Wekelijks hebben de leerlingen bij 
zwemschool Fresh geoefend om de vaar-
digheden voor het A-diploma onder de 
knie krijgen. En met resultaat! En dan 
ook nog het verkeersdiploma gehaald! 
Wij zijn dubbel trots!

Niet alleen onze brugklasleerlingen 
zijn het nieuwe jaar op een leuke 
manier gestart. Voor alle leerjaren 
stonden er sportieve activiteiten op 
het programma. Zo gingen onze 
leerlingen van Techniek survivallen bij 
Outdoor Valley. De leerlingen van 3 en 
4 mavo kregen een clinic powerkiten en 
golfsurfen en de lwoo’ers brachten een 

bezoek aan Ayers Rock. De leerlingen 
van Sport en Bewegen hebben grote 
sportieve prestaties geleverd tijdens 
het introductiekamp. Om te beginnen 
moesten zij 30 kilometer fietsen om 
bij de plaats van bestemming aan te 
komen. Ze hebben genoten van het 
zwemmen, een dagje strand en vooral 
van het waterskiën.

Onze leerlingen staan graag klaar voor 
een ander. Dylan en Sven gaven com-
puterles aan ouderen in verpleeghuis 
Morgenster. De iPad werd beschikbaar 
gesteld door het verpleeghuis terwijl 
Sven en Dylan advies gaven hoe je de 
iPad het beste kunt gebruiken en bevei-
ligen. Leerlingen van Techniek werden 
ondertussen ingezet om rolstoelen en 
rollators te repareren. 
De bewoners van verzorgingshuis  
De Lindenhof konden genieten van 
een wellnessdag op onze school. In de 
kapsalon verzorgden onze leerlingen 
de haren van de dames en een enkele 
heer en in de beautysalon gaven zij 
hen een nagel- en gezichtsbehande-

ling. Tussendoor kregen de bewoners 
soep en belegde broodjes, uiteraard 
bereid door onze leerlingen in de  
keuken. 
Leerlingen van Zorg en Welzijn maak-
ten een heerlijke broodjeslunch voor de 
overblijfouders van de Prins Florisschool 
en verzorgden een hight tea voor 
de bewoners van Monteverdi. Onze 
lwoo’ers deden mee aan de schrijf-
marathon van Amnesty International 
om aandacht te vragen voor mensen 
die opgepakt zijn of vervolgd worden 
vanwege hun mening. En ook dit jaar 
verrichtten onze leerlingen allerlei 
hand- en spandiensten op het Unicoz 
Sinterklaasfeest en tijdens Koningsdag.

De profielkeuze aan het eind van klas 2 
is lastig maar wel heel belangrijk. Om 
de leerlingen bij de keuze te helpen, 
krijgen zij Praktische Beroepen Oriënta-
tie (PBO). Ook dit jaar gingen de leer- 
lingen van klas 1 en 2 verschillende  
keren op bezoek in de bovenbouw.  
Ze kregen een rondleiding, konden vra-
gen stellen en gingen natuurlijk ook 
zelf aan de slag. Op de Mavo-afde-
ling volgden ze een aantal lesjes, bij 

Economie en Ondernemen mochten ze 
‘creatief’ inpakken en bij Techniek heb-
ben ze een houten tol in elkaar gezet. 
Bij Zorg & Welzijn maakten de leer- 
lingen zelf shampoo en konden zij erva-
ren hoe het is om iemand die blind is te 
begeleiden. De leerlingen krijgen door 
PBO een steeds beter beeld van het  
reilen en zeilen op een bovenbouwunit.  
Dit helpt bij het maken van een  
weloverwogen keuze.

DUBBEL TROTS op 
NT2-leerlingen

Sportieve START

Een WELOVERWOGEN KEUZE

VOOR EEN ANDER



Alle leerlingen die op 25 januari  
hebben deelgenomen aan het  
Anglia-examen zijn geslaagd!  
Vanaf oktober hebben zij hard  
gewerkt aan hun Engelse schrijf-  
en luistervaardigheid. Dit jaar wa-
ren de deelnemers verdeeld over  
vier niveau’s: pre-intermediate,  

intermediate, advanced en masters.  
De examens worden opgesteld en 
nagekeken door medewerkers van 
het Chichester College in Engeland. 
De leerlingen moesten daarom even 
wachten op de uitslag maar mochten 
uiteindelijk allemaal hun certificaat in 
ontvangst nemen. Gefeliciteerd!

Het ONC Clauslaan staat bekend 
om het leren door te doen. Etalages 
inrichten, posters ontwerpen en een 
markt nabootsen bij Economie en 
Ondernemen bijvoorbeeld. Of een 
minibike of turbo-mobiel bouwen bij 
Techniek. Unboxing bij Engels om lezen 
te promoten, een Glazen Huis bouwen 
op het ONC Parkdreef, wandelen door 
historisch Zoetermeer om te weten 
te komen wat er in de oorlogsjaren 
allemaal gebeurd is, een reisfolder 
maken over Pompeii, sportoriëntatie 

om kennis te maken met verschillende 
sporten, de bodem onderzoeken 
door middel van grondboren, de 
omgeving van de school verkennen 
en hier kaarten van maken, meedoen 
aan de Doe-dagen bij Haagbouw, 
moderne architectuur onderzoeken in 
Rotterdam, een kijkje nemen op civiele 
bouwplaatsen, korren op het strand 
van Noordwijk enz. enz. enz. Op onze 
website clauslaan.onc.nl staan nog veel 
meer voorbeelden van actief leren en 
veel doen!

Allemaal geslaagd voor ANGLIA!

De naam zegt het al: de wendagen 
zijn er om te wennen. Wennen aan de 
nieuwe school, de nieuwe klasgenoten 
en de nieuwe docenten. Onze brug-
klassers hebben deze dagen van alles 
geleerd over de school en hun vakken. 
En natuurlijk hebben ze een heleboel 
leuke dingen gedaan. Vlotvaren en 
klimmen bij Ayers Rock bijvoorbeeld. 
We hadden het weer mee dus konden 
we ook de stormbaan op het veld  

achter de school opzetten. Van de  
eerste zenuwen was al snel niets meer 
te merken!

Als echte VIP’s werden de leerlingen  
onder tromgeroffel en luid applaus 
binnengehaald. Op 8 maart vond 
het beroepenfeest VMBO on Stage 
plaats. Alle leerlingen van leerjaar 2, 
de leerlingen van 3 mavo én enkele 
NT2-leerlingen hebben dit beroepen-
feest bezocht. Zo’n 200 beroepsbeoefe-
naars waren speciaal voor de vmbo’ers 
aanwezig. In korte gesprekjes maakten 

de leerlingen kennis met de professio-
nals van hun keuze. Op de Doe Dag op 
22 maart mochten zij een kijkje in de 
keuken nemen van het bedrijf of de 
instelling van hun match.
Arie Slob, Minister voor Basis- en Voort-
gezet onderwijs en Media opende het 
beroepenfeest. Yousra uit klas 1 mocht 
hem interviewen en Jeffrey filmde alles 
voor het schooljournaal.

EEN GOED BEGIN…

In gesprek met MINISTER SLOB 
TIJDENS VMBO ON STAGE

LEREN door te DOEN!

Drie Super8dagen hadden we dit jaar. 
Heel veel bijna-brugklassers hebben 
onze school bezocht. Na een gewel- 
dige show in de aula hebben de leer- 
lingen allerlei lesjes gevolgd op de ver-
schillende afdelingen. Ze kregen een 
rondleiding door de school en mochten 
alles vragen wat ze wilden weten. Bij-
voorbeeld over de Masterclass Kader, 

Talent TOTAAL, SeeYOU, en het Reken 
en Taal TOTAAL-programma. 
Tijdens het Open Huis kwamen de acht-
stegroepers met hun ouders een kijkje 
nemen. We hebben veel enthousiaste 
reacties gehoord van de toekomstige 
bruggers. En in september zullen we 
velen van hen als brugklasser van het 
ONC Clauslaan verwelkomen. 

Enthousiaste achtstegroepers op SUPER8DAGEN!



Bij ons op school kunnen de leerlingen 
hun speciale talenten ontdekken. De 
leerlingen van klas 1 en 2 konden dit 
jaar kiezen uit een breed aanbod aan 
leuke en leerzame workshops: decor en 
techniek, survivallen, een speelfilm ma-
ken, sing and songwriter, lotuswonden 
maken, een bezoek aan de brandweer, 
cartoons tekenen, sport en bewegen en 
ga zo maar door. De docenten presen-
teerden zelf met een pitch ‘hun’ work-
shop waarna de leerlingen zich konden 
inschrijven. 
Behalve dat onze leerlingen zo ontdek-
ken wat zij leuk vinden om te doen en 
wat zij goed kunnen, ontwikkelen zij 
tegelijkertijd allerlei vaardigheden.  
Samenwerken, communiceren,  
geconcentreerd werken, presenteren en 
organiseren bijvoorbeeld. Allerlei  
vaardigheden die hard nodig zijn voor 
de vervolgopleiding en het verdere  
leven van onze leerlingen.

Lezen is belangrijk! Je vergroot je woor-
denschat, gaat beter spellen, krijgt meer 
inlevingsvermogen, verbetert je geheu-
gen en concentratie en je wordt er slim-
mer van. Daarom hebben we op de unit 
Talen een Leesplein geopend.  
Hier kunnen onze leerlingen dagelijks 
lezen als zij klaar zijn met hun werk of 
na schooltijd als zij daar zin in hebben. 
De kast staat vol met boeken die aan-

sluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen. Niet alleen literatuur, maar 
bijvoorbeeld ook strips, kookboeken en 
encyclopedieën. De leerlingen mogen 
zelf kiezen wat ze willen lezen, het ple-
zier staat voorop. Want leerlingen die 
graag lezen, gaan vanzelf meer lezen.

TALENTEN ONTDEKKEN

Wat hebben we toch een geweldige 
leerlingen op onze school! Om er een 
paar uit te lichten: Amber heeft, samen 
met l.o.-docent meneer De Frel, mee- 
gedaan met de Amsterdam City Swim. 
Zij heeft de tocht met succes afgelegd 
en hiermee geld ingezameld voor de  
Stichting ALS Nederland. Vanwege  
haar moedige actie, werd zij zelfs  
op het podium met Pieter van den  
Hoogenband geroepen. Jeremy werd 
Nederlands kampioen Karate Tanto. 
Jeffrey Doornbos was Nederlands  
kampioen trompetspelen en Julica werd 
bij het Alleen jij bepaalt basketbal- 
toernooi uitgeroepen tot Most Valuable 
Player. Uiteraard zijn wij heel erg trots 
op onze toppers!

Survivallen, je weg vinden na de 
dropping, pingpongen, dansen in de 
disco, een potje kaarten, bommetjes in 
het zwembad, gillen in de achtbanen 
van Slagharen en nog veel meer. De 
leerlingen van leerjaar 2 hebben drie 
dagen lang genoten tijdens de 
werkweek in Heino.  

Van alle activiteiten, van het mooie 
weer en van elkaar.
Van slapen kwam niet veel terecht  
(het was opvallend stil in de bus op de 
terugweg) maar de leerlingen hebben 
ontzettend veel lol gehad. Een on-
vergetelijke start van en een stevige 
basis voor het nieuwe schooljaar!

TOPPERS!

STEVIGE BASIS door WERKWEEK

LEZEN MET PLEZIER op het LEESPLEIN



De vrijdag voor de meivakantie vond 
het Nederlands Kampioenschap  
scholenbasketbal plaats in Sportcampus 
Zuiderpark in Den Haag. De dames van 
het ONC (zowel Clauslaan als Parkdreef) 
mochten Zoetermeer vertegen-
woordigen! Uiteindelijk speelde ons 
team een bloedstollende wedstrijd om 

de derde plek tegen het LIFE College  
uit Schiedam. De teams waren aan 
elkaar gewaagd en in de laatste minuut 
scoorde ons team het winnende punt! 
Ons jongensteam behaalde de 5e plek 
én kreeg – vanwege het goede team- 
spel – de sportiviteitsprijs. Twee hele 
mooie prestaties!

Een zeer bijzondere paasviering dit 
jaar met de BEAM Scholentour!  
De Engelse formatie LZ7 verzorgde drie 
geweldige shows. En frontman Lindz 
West wist de leerlingen te raken met 
zijn persoonlijke verhaal. Doel van deze 

alternatieve paasviering: leerlingen op 
een laagdrempelige manier vertellen 
waar Pasen over gaat en ze aan te 
moedigen respectvol met elkaar om  
te gaan.
Foto’s: © Zoetermeer Actief

In mei hebben we honderden leerlingen 
van groep 7 op school ontvangen voor 
de Super7dagen. De leerlingen mochten 
zelf kiezen welke workshops ze wilden 
volgen. En de keuze was enorm: kistje 
timmeren, 3D tekenen op de computer, 
VR-bril maken, freerunnen en tumbling, 
de coolste DJ, hiphop, haarverzorging, 
sieraden maken, electro magic, pizza 
bakken en nog veel en veel meer.  
Wat een enthousiasme en wat een  
talent hebben we gezien. Het waren 
twee hele drukke én hele vrolijke  
dagen. Volgend jaar weer!

BIJZONDERE PASEN met BEAM!

PRIJZEN op NK BASKETBAL

SPETTEREND KERSTGALA!

VROLIJKE SUPER7DAGEN

Het kerstbal in Snowworld was een 
groot succes! Prachtig aangeklede  
leerlingen en docenten hebben  

genoten van muziek, dans, spel, film, 
chillen en nog meer. Een mooie avond 
met een fantastische sfeer!



Tachtig zelfbedrukte T-shirts en 4 schil-
derijen. Dat was het resultaat van een 
dag hard werken, goede samenwerking 
en een flinke dosis enthousiasme en 
creativiteit. De derdeklassers Zorg & 
Welzijn hebben, in samenwerking met 
de Stichting voor Inclusie & discrimina-
tiebestrijding (iDb) en kunstenaar Felix 
Heijnen, T-shirts bedrukt en panelen 

beschilderd met afbeeldingen over 
respect. Vooraf ging een gastdocent 
van iDb met de leerlingen in gesprek 
over vragen als: Wat is respect? 
Is respect voor iedereen hetzelfde? 
en Kun je respect leren? 

Voor het vak Sport en Cultuur onderzoe-
ken de leerlingen van 3 mavo steeds een 
ander land. De leerlingen leren alles over 
de cultuur van het land, beoefenen de 
populaire sporten die bij het land horen 
en leren de keuken van het land kennen. 
Bij het bestuderen van de Verenigde Sta-

ten, hebben de derdeklassers zich in het 
zweet gewerkt op de fitnessapparaten 
en hamburgers gebakken. En natuurlijk 
weten ze nu alles over de geschiedenis 
van de Verenigde Staten, de Amerikaan-
se levensstijl, de muziek, de politiek en 
nog meer.

Alle eerste- en tweedeklassers hebben 
meegedaan aan het grote Futsal Fissa 
feest. In de sporthal aan het Willem 
Alexander plantsoen streden zij tegen 
elkaar in een zaalvoetbalcompetitie. 
Wereldkampioenen groundmoves en 
freestylers Nasser el Jackson, Tom  
Vegter en Jeand Doest (oud-leerling van 
het ONC) verzorgden tijdens dit feest 
een geweldig optreden. De competitie 
werd gecombineerd met een black light 
party met dj. Futsal Fissa is een landelijk 

project vanuit de KNVB. Het combineert 
competitie met vakoverstijgend onder-
wijs. De leerlingen hebben dan ook niet 
alleen gevoetbald, maar zijn ook bij de 
andere vakken beziggeweest met Futsal 
Fissa. Bijvoorbeeld door het pimpen van 
T-shirts bij kunst en cultuur, het maken 
van wedstrijdschema’s bij wiskunde, 
discussiëren over respect bij Mens  
en Maatschappij, vloggen bij de talen  
en natuurlijk het trainen van voet- 
balskills bij l.o. 

Een compleet uitgeruste unit Techniek 
en een grote keuken met alles erop en 
eraan. De perfecte locaties voor work-
shops voor de basisscholen. Dat vonden 
de jongens en meiden van de Koningin 
Wilhelminaschool ook. Zij gingen als 
ware meesterbakkers aan de slag met 
deeg en appels. Op de afdeling Tech-
niek mochten zij kiezen uit metaal- en 
houtbewerking. Leerlingen van het 
Palet maakten de mooiste kerstcreaties 

en de kinderen van Stella Nova tim-
merden sleutelhuisjes. Op de Floriant 
behandelden de leerlingen van groep 
5 en 6 het onderwerp ‘de actieve pla-
neet’. Op onze afdeling mavo mochten 
zij daarom zelf een tornado, vulkaan-
uitbarsting, wolken en lava nabootsen. 
Natuurlijk werden de kinderen weer 
begeleid door onze eigen ONC’ers die 
hierdoor ook weer veel hebben opge-
stoken. Kortom: volgend jaar weer!

SPORT EN CULTUUR
Meesterbakkers en onderzoekers

WERELDKAMPIOENEN op GROOT 
FUTSAL FISSA FEEST

RESPECT in BEELD



        
Herfstvakantie  22-10-2018  t/m  26-10-2018
Kerstvakantie  24-12-2018  t/m  04-01-2019
Voorjaarsvakantie   25-02-2019  t/m  01-03-2019
Goede Vrijdag en Pasen  19-04-2019  t/m  22-04-2019
Meivakantie  23-04-2019  t/m  03-05-2019
Hemelvaart  30-05-2019  t/m  31-05-2019
Pinksteren  10-06-2019  
Zomervakantie  22-07-2019  t/m  30-08-2019

De ouderbijdrage die we in 2017 hebben ontvangen,  

is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling 37%

Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren 20%

Mediatheek 6%

ONC Contact 6%

Collectieve ongevallenverzekering 1%

Beveiliging ICT-netwerk 20%

Vieringen en sportdagen 8%

Overige activiteiten 2%

Vakantierooster 2018-2019

Besteding ouderbijdrage


