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Bijzondere tijd
Het was een heftige tijd, met om ons 
heen alle verontrustende berichten,  
de zorgen om de eigen gezondheid en 
die van dierbaren. Het was ook een hele 
bijzondere tijd. Een tijd waarin we veel 
solidariteit en saamhorigheid hebben 
ervaren en waarin mooie initiatieven tot 
stand zijn gekomen. Een tijd van samen 
leren, samen werken en samen helpen. 
Toen het kabinet op 15 maart besloot 
dat de scholen dicht gingen, hebben we 
er met z’n allen voor gezorgd dat we 
binnen een week een werkende school 
op afstand konden realiseren.  
Helaas betekende het sluiten van de 
school voor onze leerlingen een streep 
door verschillende activiteiten waarop 
zij zich verheugd hadden: een excursie, 
een buitenlandreis, een stage… Voor 
onze examenleerlingen gingen, behalve 
de landelijke Centrale Examens, ook veel 
feestelijkheden niet door.  
Maar het sluiten van de school heeft ook 
voor heel veel creativiteit gezorgd:  
online challenges, quizzen, zang en dans 

op afstand en natuurlijk onze livestream 
van het Schooljournaal waarmee we zelfs 
het landelijke nieuws haalden. Actief 
leren en veel doen bleef ook na 15 maart 
ons devies! 
Gedurende de weken ging het lesgeven 
op afstand ons steeds beter af. En ook de 
leerlingen raakten gewend aan de digita-
le klas. Wel werd duidelijk dat we elkaar 
enorm misten. Zelfs de leerlingen begon-
nen te vragen wanneer zij alsjeblieft weer 
naar school mochten. De vreugde was dan 
ook groot dat we alle leerlingen na 1 juni 
nog een aantal keer op school konden 
zien en lesgeven. Al was het nog een hele 
puzzel om dat voor elkaar te krijgen met 
de anderhalvemeter-regel. 
 
Resultaten
We zijn heel trots op onze leerlingen 
die – ook in deze bijzondere omstandig-
heden – zo goed gepresteerd hebben. 
Trots op de leerlingen die doorstromen 
naar een volgend leerjaar en op de leer-
lingen die met een diploma op zak een 
nieuwe opleiding gaan volgen. En voor 
de leerlingen met een minder goede 
uitslag: volgend jaar gewoon opnieuw er 
tegenaan!
 

Onderwijsontwikkelingen
Ondertussen hebben de onderwijs- 
ontwikkelingen het afgelopen jaar niet 
stil gestaan. In het kader van de subsidie 
Sterk Techniekonderwijs zijn een vijftal 
programmalijnen in voorbereiding waar-
in het techniekonderwijs een nieuwe 
impuls zal krijgen. Dit maakt onder meer 
dat we in ons onderwijs ook nieuwe 
technologie zoals robotica, domotica, 
virtual reality en duurzame techniek  

zoals warmtepompen en zonnepanelen 
aandacht kunnen geven. Verder wordt 
in de breedte van de onderbouw vmbo 
nagedacht over een programma waarin 
we de kernvakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde in een meer uitdagend, 
integratief programma kunnen aanbie-
den. Ook begint het praktijkgerichte 
vak op de mavo steeds meer vorm te 
krijgen. Daarmee wordt onze mavo de 
komende jaren nog meer wat we als 
ONC Clauslaan altijd al belangrijk vinden: 
actief leren en veel doen! Al met al zijn 
dit mooie ontwikkelingen, zowel wat 
betreft de inhoud als de vormgeving van 
ons onderwijs, en daar zijn we trots op.
 
Wijziging managementteam
Sinds 1 januari 2020 is Rik Zwart team- 
leider van de onderbouw. Hij vervangt 
hiermee Jan Willem Hartmann die per  
1 augustus 2020 met pensioen gaat.  
Jan Willem heeft zijn hele werkzame 
carrière in het onderwijs gewerkt. Eerst 
op een basisschool in Den Haag en sinds 
1999 op het Oranje Nassau College. 
Op onze school startte hij als docent 
Nederlands, later werd hij benoemd 
tot teamleider. Deze functie heeft hij 
tot 1 augustus 2020 vervuld. Wij zullen 
de inzet en de kennis van Jan Willem 

Het jaar zit erop. En wat voor één! Dit schooljaar zullen we met z’n allen 

niet snel vergeten. Toen we in september startten, had niemand kunnen 

vermoeden hoe ons onderwijs er vanaf maart uit zou zien. Maar liefst 

negen weken (de meivakantie niet meegeteld) was de school voor onze 

leerlingen gesloten in verband met de corona-crisis. Alleen de examen-

kandidaten zijn in het gebouw geweest om hun schoolexamens te ma-

ken. Alle andere leerlingen hebben we al die weken op school moeten 

missen. En wat was het stil zonder hun gesprekjes, hun humor, hun lach!
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Wat zijn wij trots op onze examenleer-
lingen! Ga er maar aan staan. Je hele 
schoolcarrière werk je toe naar het 
centraal examen en dat valt dan weg. 
Maar dat niet alleen. Ook de geplande 
examenreizen en examenfeesten gaan 
niet door. De extra lange zomervakan-
tie is toch minder fijn zonder alle af-
spraken met vrienden en vriendinnen. 
En de laatste voorbereidingen voor de 

schoolexamens moesten onze exa-
menkandidaten doen via onderwijs 
op afstand. Maar wat hebben ze zich 
er ontzettend goed doorheen gesla-
gen. Dat blijkt wel uit onze prachtige 
examenresultaten. Petje af!
U kunt de resultaten bekijken op  
www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt 
u nog veel meer gegevens over  
de school.

PETJE AF VOOR ONZE EXAMENLEERLINGEN!

enorm gaan missen. Hij was erg sterk 
in het organiseren van schoolzaken en 
ook heeft hij de laatste jaren een zeer 
belangrijke rol gespeeld in de PR van de 
school. Uiteraard wensen wij Jan Willem 
Hartmann een fijne tijd en hopen wij dat 
hij in goede gezondheid kan genieten 
van zijn pensioen.
 
Afscheid en welkom
Een aantal van onze collega’s zwaaien 
we dit jaar uit. Enkelen gaan met pen-
sioen, anderen verlaten het ONC om 
elders hun loopbaan voort te zetten. 
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 hebben we dit jaar een aantal  
jubilarissen in het zonnetje gezet:
- Jeanne Marie Cijntje; 12,5 jaar ambte-

lijk en Unicoz. 
- Irma Grund; 12,5 jaar ambtelijk 
- Crystal de Jonge; 12,5 jaar Unicoz

- Anneke Ockels; 25 jaar ambtelijk en  
Unicoz 

- Nathalie van Son; 12,5 jaar ambtelijk
- Mieke van der Veldt; 12,5 jaar Unicoz
- Wanda Zytkiewicz; 12,5 jaar ambtelijk 

en Unicoz
Van harte gefeliciteerd!

Op naar het nieuwe schooljaar
Hoe het volgende schooljaar er precies 
uit gaat zien is op het moment van schrij-
ven nog niet bekend. Wat zeker is, is dat 
ook volgend jaar onze leerlingen veel 
zullen leren door te doen.
We zijn heel blij dat zo veel nieuwe 
leerlingen gekozen hebben voor ONC 
Clauslaan. Alle aanstaande brugklassers 
hebben inmiddels hun eerste kennisma-

king met de mentor en hun klasgenoten 
gehad. Na de zomervakantie zijn er wen-
dagen zodat zij hun klasgenoten beter 
leren kennen en goed voorbereid aan 
het schooljaar kunnen beginnen.
Ook voor de overige leerjaren zijn we 
al druk bezig met de voorbereidingen. 

Er staan tal van activiteiten op het pro-
gramma waarvan wij verslag zullen doen 
op de website, social media en in onze 
Schooljournaals. 

Bedankt en een goede vakantie!
Voordat wij beginnen aan het nieuwe 
jaar, gaan we genieten van onze  
vakantie. Even relaxen en nieuwe ener-
gie opdoen. Dat is wel nodig na deze 
enerverende periode. Maar niet voordat 
wij iedereen nogmaals heel hartelijk 
hebben bedankt.
Leerlingen, bedankt voor jullie inzet van-
uit huis voor jullie schoolwerk en jullie 
leuke berichtjes. We hebben jullie enorm 
gemist en zijn blij dat we jullie in ieder 
geval nog een paar keer hebben kunnen 
zien in de laatste schoolweken.
Ouders en verzorgers, bedankt voor jullie 
begrip, de begeleiding van het school-
werk thuis en voor jullie hartverwarmen-
de steunbetuigingen en complimenten 
die wij alle weken hebben mogen ont-
vangen. Dat heeft ons goed gedaan!
Collega’s, bedankt dat jullie met tome-
loze toewijding en enthousiasme ervoor 
hebben gezorgd dat wij binnen een 
week een werkende school op afstand 
waren en nu het fysiek lesgeven en on-
derwijs op afstand kunnen combineren.
Voor nu wensen wij iedereen namens 
het hele team een goede, ontspannen 
zomervakantie toe. Zorg goed voor 
elkaar, houd afstand en tot in het 
nieuwe jaar!

Jacqueline van Beek, directeur 
Arjan de Jong, adjunct-directeur



Lekker sporten is goed voor lichaam en 
geest. En er wórdt veel gesport op ONC 
Clauslaan! Natuurlijk tijdens onze gym-
lessen: balsporten, turnen, racketspelen, 
atletiek, zelfverdediging en bewegen 
op muziek bijvoorbeeld. De leerlingen 
werken aan hun conditie en we beste-
den veel aandacht aan vaardigheden 
zoals samenwerking en sportief gedrag. 
Alle leerlingen in leerjaar 4 volgen het 
programma sportoriëntatie: kennisma-
ken met verschillende sporten buiten 

school. Denk aan squash, klimmen,  
golfen, bowlen, karate en fitness.  
En tijdens onze sportweek aan het eind 
van het jaar mogen onze leerlingen uit 
heel veel verschillende sporten en activi-
teiten kiezen.
Naast alle sportlessen doen de leerlingen 
ook mee aan sporttoernooien. Onze ei-
gen toernooien voor voetbal, basketbal, 
volleybal, dart en atletiek én aan toer-
nooien met andere scholen. We hebben 
hiermee al heel wat prijzen gewonnen!

Na een geslaagde pilot, kregen alle 
eerstejaars dit jaar een lessenserie robo-
tica. Aan de hand van een stappenplan 
zetten de leerlingen een robot in elkaar 
en leerden ze hoe je een robot kunt 
programmeren. 
Volgend jaar doen we met onze school 
ook mee aan de Lego League. Met leer-
lingen uit leerjaar 2, die vorig schooljaar 
al aan de robotica-pilot hadden mee-
gedaan, zijn we dit jaar vast een kijkje 
gaan nemen bij de finale op de Haagse 

Hogeschool. Onze leerlingen mochten 
zelf ook nog aan de slag met lego en 
robots en met techniekonderdelen als 
solderen.
Tegenwoordig worden robots niet alleen 
maar toegepast in de techniek, ruimte-
vaart en productiebedrijven, maar ook  
in de beveiliging, in ziekenhuizen en  
zorginstellingen. Robotica houdt zich be-
zig met de praktische toepassingen van 
robots in de ruimste zin van het woord 
en is dus een belangrijk vakgebied.

Donderdag 23 januari opende wethou-
der Jan Iedema het Living Lab Palenstein 
in de voormalige Tango Garage. Leer-
lingen van onze school hebben keihard 
gewerkt om al het schilderwerk af te 
krijgen. Het resultaat is schitterend!
Maar dit is nog maar het begin. Samen 
met gemeente, onderwijspartners en 
bedrijfsleven gaan we, in het kader van 
Sterk Techniekonderwijs, de komende 
tijd heel mooie dingen realiseren in dit 
‘Lab’, voor mbo, vmbo en basisscholen. 

Het was een onvergetelijke week voor 
Jesse, Jamie en Sem. Zij deden in okto-
ber mee aan het Koninkrijkstoernooi 
op Bonaire. Samen met andere leer- 
lingen van het project Alleen jij bepaalt 
wie je bent waren ze geselecteerd om 
Nederland te vertegenwoordigen met 
basketbal in dit sporttoernooi. 
Tijdens het Koninkrijkstoernooi nemen 
jongeren van Nederland, Curaçao,  
Aruba, Bonaire en Sint Maarten het 
tegen elkaar op in drie sporten: voet-
bal, honkbal en basketbal. Het toer-
nooi staat in het teken van het project 
Alleen jij bepaalt wie je bent. Dit pro-
gramma, georganiseerd door Laureus 
Nederland, biedt leerlingen de kans om 

langere tijd te trainen bij een sportclub. 
Lidmaatschap, kleding en materiaal zijn 
gratis. Van de jongeren wordt inzet, 
goed gedrag en respect voor elkaar 
verwacht. ONC Clauslaan doet al voor 
het vijfde jaar mee aan dit project.
Jesse, Jamie en Sem waren vanwege 
hun inzet en goede opkomst tijdens de 
trainingen uitgekozen om mee te gaan 
naar Bonaire. Ze speelden voornamelijk 
tegen oudere en meer ervaren jongens. 
Ze hebben de wedstrijden dan ook niet 
gewonnen. Wel hebben ze vol goede 
moed doorgespeeld tot het eind.  
En, zoals één van de jongens zei:  
‘Wij zijn hier, dus we zijn al winnaars.’ 
Naast de wedstrijden was er ook ruimte 
voor ontspanning. Sport en spel met de 
jongeren uit alle deelnemende landen, 
vissen spotten tijdens het snorkelen, 
kanoën en vooral samen plezier maken. 
Jesse mocht ook nog prins Pieter- 
Christiaan van Oranje-Nassau, bescherm-
heer van Laureus, interviewen en hield 
hier een gesigneerde pet aan over.

LIVING LAB PALENSTEIN GEOPEND 

ROBOTICA

ALLEEN JIJ BEPAALT op BONAIRE 
Actief leren en veel        bewegen! 



De voorbeelden hiervan zijn bij ons op 
school legio, zowel binnen als buiten 
het gebouw. Ruimtelijke figuren knut-
selen van rietjes bij wiskunde, squashen 
en golfen bij sportoriëntatie, een kaart 
van de omgeving tekenen bij Mens en 
Maatschappij, kroonluchters voor school 
ontwerpen én maken bij techniek, een 
escaperoom kraken bij Economie en 
Ondernemen door middel van admini- 
stratieve opdrachten, gezichtsmaskers 
aanbrengen bij Mens en Natuur om te 
leren over de huid, een ondernemer 
interviewen over het starten van een ei-
gen bedrijf, wandelen langs gebouwen 
en monumenten die een rol hebben 

gespeeld in de Tweede Wereldoorlog 
en een bezoek aan het Verzetsmuseum, 
lekkere hapjes bereiden (en opeten) 
tijdens de kooklessen, etalages inrich-
ten bij Economie en Ondernemen, 
Venetiaanse maskers knutselen bij CKV, 
Doe-dagen bij Haagbouw om een beeld 
te krijgen van de beroepen in de bouw, 
de schildersbranche en de metaal- en 
installatietechniek, bloemen ontleden 
bij biologie of een excursie naar muse-
um Micropia om daar opdrachten over 
micro-organismen te maken enzovoort, 
enzovoort. Kijk op clauslaan.onc.nl voor 
nog veel meer voorbeelden van actief 
leren en veel doen!

Heel veel leerlingen werden op  
Valentijnsdag verrast door hun  
(geheime) liefde. Verschillende  
docenten gingen de klassen langs om 
de leerlingen namens hun Valentijn  
een hartjesballon met boodschap te 
overhandigden. Nu maar hopen dat  
de liefde beantwoord is...

Dat waren onze brugklassers wel na 
de wendagen aan het begin van het 
schooljaar. Maar het was wel even 
spannend, de eerste week op de 
middelbare school! Wennen aan een 
nieuw gebouw, nieuwe klasgenoten 
en nieuwe docenten. Om elkaar beter 
te leren kennen waren er voor onze 
bruggers allerlei leuke activiteiten 
waarbij ze flink moesten samenwerken. 
De eerste vriendschappen zijn tijdens 
het vlotbouwen en survivallen bij Ayers 
Rock al ontstaan! Natuurlijk kregen de 
leerlingen ook uitleg over alle schoolse 
zaken, zodat ze aan het eind van de 
wenweek helemaal klaar waren voor 
het eerste jaar op ONC Clauslaan. En 
nu zit het jaar er alweer op en kunnen 
onze tweedejaars de nieuwe club brug-
klassers verwelkomen. 

Van VALENTIJN...LEREN DOOR te DOEN

KLAAR voor de START!



Kleding ontwerpen, behandelingen in de 
beautysalon, timmeren, leren draaien als 
een echte DJ, sporten of je Anglia-diplo-
ma halen? Dat kan allemaal bij SeeYou! 
Tijdens uitdagende workshops na school-
tijd bouwen onze leerlingen aan hun 
talenten. 
Dat doen ze ook met het programma 
My Talent dat voor alle leerlingen van 

de onderbouw op het rooster staat. In 
klas 1 kiezen ze zelf welk talent ze willen 
ontwikkelen: techniek, theater & kunst, 
media & reclame, muziek & dans, sport  
& show of kook & zo. In klas 2 werken de 
leerlingen toe naar een grote productie. 
Een musical, (kerst)markt, theaterdiner, 
optreden, festival of tentoonstelling. 
Hiervoor doen de leerlingen alles zelf. 

Honderden enthousiaste achtstegroepers 
hadden we in huis tijdens onze Super-
8dagen. Jongens en meiden van klas 1 
en 2 verzorgden een spectaculaire ope-
ning met zang, dans, muziek, free-run, 
toneel, film en nog meer.  En... Otama 
was back!
Na de opening kregen de bijna-brug-
klassers een rondleiding door het ge-
bouw. Op de verschillende afdelingen 

volgden ze actieve lesjes:  timmeren, 
proefjes doen, kokkerellen, haren en 
nagels verzorgen, sporten in de gym- 
zalen, wiskundepuzzels oplossen en 
nog veel meer. En natuurlijk konden ze 
al hun vragen stellen, aan de docenten 
én aan de hulpleerlingen. Met een tas 
vol zelfgemaakte werkstukjes gingen ze 
een paar uur later weer terug naar hun 
basisschool. 

Om onze leerlingen en ouders in coro-
natijd op de hoogte te houden van de 
meest recente ontwikkelingen, hebben 
we – eerst dagelijks en later wekelijks –  
livestreams van het Schooljournaal uitge-
zonden. Een extra communicatiekanaal 
naast e-mail, brieven en website. Behalve 
serieuze informatie, zond het journaal 
ook andere items uit: een kookles vanuit 
de schoolkeuken, een sportchallenge, 
de strubbelingen van docenten in een 
school zonder leerlingen… We hebben 
veel aandacht gekregen voor ons jour-
naal, in de bladen, bij Omroep West, in 
het AD, bij RTL en zelfs de NOS.
Al een aantal jaren verschijnt er elke 

maand een Schooljournaal met activitei-
ten, weetjes en interviews. Ze worden 
gemaakt door leerlingen van verschillen-
de leerjaren. Presenteren, interviewen, 
ideeën bedenken, filmen... de leerlingen 
doen het allemaal. Behalve dat het  
ontzettend leuk is, leren de leerlingen  
er ook veel van. Alle journaals kunt u 
bekijken via ons YouTube-kanaal.

BOUWEN aan TALENTEN 

Dit jaar vond de kerstviering voor onze 
leerlingen plaatst in de Oude Kerk. Do-
minee Wesdorp heette iedereen welkom. 
De boodschap van kerst werd overge-
bracht door middel van zang, een tekst-
gedeelte uit de Bijbel en een persoonlijk 
verhaal van een docent. De zang werd 
verzorgd door leerlingen van onze eigen 
zanggroep. De paasviering kon dit jaar 

in verband met de corona-crisis helaas 
niet doorgaan. Onze zanggroep heeft 
daarom speciaal voor Pasen – op afstand 
– het nummer Fighting for me opgeno-
men. En voor iedereen die het deze tijd 
zwaar had, zong onze zanggroep een 
cover van Lauren Daigle: Look up child! 
Beide clips staan op ons YouTube-kanaal: 
https://www.youtube.com/user/ONCcl! 

Inspirerende VIERING

SCHOOLJOURNAAL in het 
LANDELIJKE NIEUWS

ENTHOUSIASTE BIJNA-BRUGKLASSERS  
op SUPER8DAGEN

Foto: © AD



Met vier bussen vertrokken de leerlingen 
van leerjaar 2 naar Summercamp Heino. 
Op naar drie geweldige dagen om elkaar 
– in de nieuwe klassensamenstelling – 
beter te leren kennen. 
De dropping, de spelen op het veld, 
bommetjes maken in het zwembad, 
dansen in de disco, survivallen bij de 
Challenge Run, de wedstrijdjes pingpong 
en basketbal, de achtbanen in Slagharen, 
het grote watergevecht, een potje kaar-
ten na het eten. Drie dagen lang hebben 
we genoten, weinig geslapen maar des 
te meer lol gemaakt. De sfeer was top en 
stiekem hadden we na deze drie dagen 
nog geen zin om naar huis te gaan. We 
hebben in ieder geval samen hele mooie 
herinneringen gemaakt.

Raad eens hoeveel paaseitjes in de pot 
zitten, teken een dier, een personage 
uit een film, een emotie, verzamel 
minstens 50 voorwerpen en maak 
hier een dominobaan van, probeer 
tijdens een handstand je shirt uit te 
doen, jongleer met wc-rollen, wees 
een schakel in de dansketting… Onze 
leerlingen hoefden zich thuis niet te 
vervelen met al deze uitdagende op-
drachten. Bekijk onze Schooljournaals 
en website voor de resultaten.

Dit schooljaar hebben we de Gouden 
Schoolkantine Schaal ontvangen van 
het Voedingscentrum. Onze kantine 
biedt groente en fruit aan en bestaat 
voor minstens 80 procent van het 
aanbod uit betere keuzes. Dit zijn pro-
ducten die in een gezond eetpatroon 

vaak gegeten mogen worden. Onze 
cateraar, Van Leeuwen Catering, maakt 
kiezen voor gezondere producten voor 
de hand liggend, door ze vooraan te 
leggen en aantrekkelijk te presenteren. 
Zo is de makkelijke keuze voor onze 
leerlingen nu vooral gezond. En lekker 

natuurlijk. 
Een gezond 
aanbod in de 
schoolkan-
tine is erg 
belangrijk, 
juist omdat 
jongeren een 
groot deel 

 

MOOIE herinneringen

De leerlingen van groep 8 (en 7) heb-
ben zichtbaar genoten van ons Open 
Huis. En wij ook! Nieuwgierig gingen de 
bijna-brugklassers met hun ouders het 
gebouw door. Overal was wat te zien 
en te doen. Ondertussen kwamen onze 
leerlingen van Zorg & Welzijn langs met 
zelfgemaakte lekkere hapjes. Wij zijn 
uiteraard heel blij dat zo veel enthou- 
siaste achtstegroepers zich inmiddels  
op ONC Clauslaan hebben aangemeld. 

Heel VEEL CHALLENGES

SPORTIEF basketbaltoernooi

OPEN Huis GROOT SUCCES!

Wat een geweldig basketbaltoernooi 
hebben onze tweedejaars in februari 
gespeeld. Alle leerlingen waren inge-
deeld in een team op wedstrijdniveau  
of een team op recreatief niveau.  
‘s Ochtens hebben eerst de 17 (!) teams 
recreatief meiden gespeeld. Zowel in 
de zalen op school als in De Driesprong 

streden de teams om de eerste plaats. 
Op school won team C2D en in De 
Driesprong C2K. Gefeliciteerd meiden!
In de middag was het op school de 
beurt aan de wedstrijdteams jongens en 
in de Driesprong de wedstrijdteams mei-
den en de recreatieve spelers jongens. 
De jongens op school maakten het wel 

heel spannend! Met bloed, veel zweet 
en op het eind een traan heeft C2L de 
titel weten te pakken. In De Driesprong 
werd de finale gespeeld tussen het  
Mix- team van C2K tegen het jongens-
team van C2D. C2D trok hierbij aan  
het langste eind. Een mooi en sportief 
toernooi, volgend jaar weer!



   

Wethouder Marc Rosier opende bij ons 
op school, in samenwerking met jonge-
renorganisatie TeamAlert, de campagne 
Zoetermeer rijdt MONO. Boodschap van 
de campagne: gebruik geen smartphone 
als je deelneemt aan het verkeer.  
Samen met leerlingen zette hij zijn 
handtekening op een grote poster. De 
actie sloot aan op de MONO-campagne 
die landelijk is gelanceerd om fietsers 
en automobilisten op te roepen hun tele-

foon weg te leggen tijdens het rijden.
Ook hebben we dit jaar weer aandacht 
besteed aan veiligheid op het internet. 
Jongeren gebruiken internet voor van 
alles: ontspanning, contact hebben met 
elkaar en voor hun schoolwerk. Om 
ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt, 
kregen onze leerlingen voorlichting 
over online veiligheid en online pesten. 
Hoe kun je veilig internetten? Wat mag 
wel, wat mag niet? Hoe voorkom je dat 
je in een nare situatie terecht komt en 
wat kun je doen als dat wel gebeurt? 
Belangrijk is om hier op school en thuis 
over in gesprek te blijven.

De hele maand november stond voor 
de leerlingen van de onderbouw in het 
teken van respect. Respect voor jezelf, 
elkaar en de omgeving waarin je leeft. 
Burgemeester Aptroot gaf het startschot 
door met de leerlingen in gesprek te 
gaan over respectvol samenleven. 
De leerlingen maakten vervolgens pos-
ters en andere werkstukken en veel 
lessen gingen over het onderwerp. 
Verschillende gastsprekers, zoals een 
ambulancebroeder en een politieagent 
kwamen langs om te vertellen over er-
varingen op hun werk. Dit zette de leer-
lingen aan het denken over hoe zij zélf 
kunnen bijdragen aan een samenleving 

waarin iedereen zich thuis voelt:  
‘elkaar accepteren zoals je bent’ en 
‘elkaar behandelen zoals je zelf behan-
deld wilt worden’. Er is aandacht besteed 
aan respectvol taalgebruik want ‘kanker 
verziekt je taal’. En aan je respectvol en 
belangeloos inzetten voor een ander. En 
dát hebben onze leerlingen geweldig 
gedaan. Tijdens deze zelfbenoemde 
‘maand van respect’ hebben de leerlin-
gen meer dan 6000 euro opgehaald voor 
Stichting Kinderen Kankervrij. Bijvoor-
beeld door middel van een sponsorloop 
waarmee de maand werd afgesloten.

Foto’s:  © Henriëtte Guest (groepje) en  

Peter Franken (hardlopen)

En hoe ging dat dan, die school op  
afstand? Nou, eigenlijk heel goed!  
In Magister konden de leerlingen hun 
rooster, studiewijzers, planners en andere 
lesbenodigdheden vinden. Ze kregen les 
via Teams en in de Teams-app konden ze 
met docenten chatten of videobellen. En 
naarmate de weken vorderden, ging het 
lesgeven op afstand ons steeds beter af. 
En ook onze leerlingen raakten gewend 
aan de digitale klas. Ze pakten de lessen 
goed op, maakten hun huiswerk, deden 
actief mee met de challenges en gaven 
zelfs presentaties via Teams. We moesten 

natuurlijk wel creatief zijn. Sommige 
praktische onderdelen, zoals kooklessen, 
hebben we in instructiefilmpjes uitge-
legd. Leerlingen gingen thuis aan de slag 
met de les en stuurden op hun beurt 
weer een filmpje van hun resultaat terug 
naar de docent. Voorbeelden zijn te zien 
in de livestreams van het Schooljournaal 
die op ons YouTube-kanaal staan.
En hoewel we elkaar enorm hebben 
gemist, zaten er ook wel voordelen aan 
de school op afstand: de hele dag met je 
kat knuffelen bijvoorbeeld. Of les volgen 
in je flamingo-pak...

Zoek een schilderij dat je aanspreekt en 
maak deze na met spullen die je in huis 
hebt liggen. Let hierbij op de kleuren, 
de voorwerpen, de mimiek van eventu-
ele personen enz. Onze leerlingen heb-
ben tijdens hun ‘quarantaine-tijd’ thuis 
massaal gehoor gegeven aan de oproep 
van hun MKC-docent. Met verrassend 
mooie resultaten. 

School OP AFSTAND

VEILIG op de FIETS en op het INTERNET

Tussen KUNST en QUARANTAINE

Ruim 6000 EURO voor KIKA in maand van RESPECT



Sinds januari 2020 zijn wij in de onder-
bouw van het lwoo gestart met TOPs! 
Een lesprogramma dat leerlingen leert 
dat zij in iedere situatie kunnen kiezen 
voor een positieve oplossing. TOPs! 
maakt leerlingen bewust van hun ei-
gen denken en doen en leert hen hier 
verantwoordelijkheid voor nemen. In 
TOPs!-lessen leren zij omgaan met emo-
ties, oefenen zij hun sociale vaardig- 
heden en gaan ze met elkaar in discussie 
over belangrijke thema’s als vriendschap 

en pesten. TOPs! voorziet zowel onze 
leerlingen als medewerkers van een 
gemeenschappelijke TOPs!-taal: posi-
tieve termen voor helpende gedachten 
(TOP-gedachten) en gewenst, pro-sociaal 

gedrag (TOP-gedrag). Met TOPs! werken 
we aan een klimaat waarin leerlingen 
zich veilig en geaccepteerd voelen.  
Leerlingen worden sociaal vaardiger, 
laten meer verantwoordelijkheid zien en 
krijgen betere relaties met klasgenoten 
en docenten. Zo zijn ze straks goed voor-
bereid op hun toekomst en een  
succesvolle participatie in de maatschap-
pij. We hebben de ambitie om TOPs!  
in de toekomst in alle afdelingen op het 
lesrooster te hebben staan.

Taaldorp was executed in the same re-
markable and utterly surprising man-
ner as we might expect from a unit as 
colourful and kicking as the LWOO. 
The MAVO students made sure the 
LWOO children produced the best of 
spoken English as ever was heard on 
the ONC.
Although the children had to deal 
with more difficult items requiring 

improved skills and knowledge of the 
English language, they performed 
quite well. There were quite a few 
high marks this time and the results 
were satisfactory, to say the least.
The settings were brilliant though... 
Both atmosphere and educational 
climate twined up into a two-day 
frolicsome Englishness in an urban 
Londoner spirit.

ONC Clauslaan heeft met het project 
Sport verbindt de derde prijs gewonnen 
tijdens de uitreiking van de Unicoz  
Innovatieprijs! 
Sport verbindt is een uniek en verbin-
dend project. Het ONC werkt samen 

met het basisonderwijs én de leerlingen 
leren meteen sociaal-emotionele vaar-
digheden. Zo helpen onze leerlingen 
mee op de basisscholen bij sportdagen 
en toernooien. Voor de Koningsspelen 
van 2019 bedachten en ontwikkelden zij 
samen met de docenten het programma. 
Ook dachten de leerlingen mee over de 
inrichting van het nieuwe Beweegpark in 
het Willem Alexanderplantsoen en had-
den zij een groot aandeel in de opening 
hiervan. De jongens en meiden leren met 
Sport verbindt vaardigheden als plannen, 
samenwerken en coachen en de kinde-
ren van de basisscholen komen makkelijk 
in contact met de middelbare school.

Het kerstbal in Snowworld was een 
groot succes! Leerlingen en collega’s 
hebben genoten van muziek, dans, 
spel, film, chillen en nog meer. Chavan-
té, bekend van The Voice, gaf een 
concert, er was een meet-and-greet en 
de queen en king van het bal werden 
gekozen. Iedereen zag er op zijn best 
uit en dat moest natuurlijk vastgelegd 
worden in de photobooth!

TAALDORP Engels LWOO: 

a PHENOMENON to STAY!
 

UNICOZ innovatieprijs voor Sport VERBINDT

TOPs!

KLEREN MAKEN de MAN … OF VROUW...

Ook dit schooljaar hebben wij de  
Gouden Schoolkantine Schaal van het 
Voedingscentrum verdiend. Dit betekent 
dat tenminste 80% van ons kantine- 
aanbod bestaat uit gezondere broodjes, 
fruit, salades en andere gezondere pro-
ducten. De gezonde producten liggen in 
de kantine vooraan en worden aantrek-
kelijk gepresenteerd. Vers drinkwater is 
altijd gratis beschikbaar. Zo wordt de ge-

zonde keuze voor onze leerlingen extra 
makkelijk gemaakt. De kantine voldoet 
hiermee aan de Richtlijnen Gezondere 
Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld 
door het Voedingscentrum, in opdracht 
van het Ministerie van VWS. Een gezon-
de en bewuste leefstijl is belangrijk voor 
leerlingen. De gezonde gewoontes die 
ze nu aanleren, nemen ze een leven  
lang mee. 

Opnieuw GOUDEN SCHOOLKANTINE Schaal 



Herfstvakantie    19-10-2020  t/m 23-10-2020 
Kerstvakantie  21-12-2020  t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie   22-02-2021  t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen  02-04-2021  t/m 05-04-2021
Meivakantie  26-04-2021  t/m 07-05-2021
Hemelvaart  13-05-2021  t/m 14-05-2021
Pinksteren  24-05-2021    
Zomervakantie  19-07-2021  t/m 27-08-2021

De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2019-2020  

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 2020-2021

Besteding ouderbijdrage


