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Een flexibel jaar
Het afgelopen jaar werd corona onder-
deel van ons dagelijks schoolleven.  
Na een optimistische start in septem-
ber, moesten we helaas in december 
de school weer sluiten. We hadden al 
ervaring met de digitale leeromgeving 
en dit jaar zijn we nóg beter geworden 
in online werken. Pittig was het wel. 

We hebben allemaal continu moeten 
schakelen en improviseren. De leer-
lingen mochten eerst wel naar school, 
dan weer niet, dan toch weer wel. Voor 
de eindexamenleerlingen maakte het 
kabinet tijdens de lockdown een uitzon-
dering. Maar ook zij hebben niet het 
onderwijs genoten zoals ze dat gewend 
waren. We deden wederom een groot 
beroep op ouders en verzorgers om 
hun kind thuis goed te begeleiden. En 
onze docenten wrongen zich in allerlei 
bochten om de lessen boeiend en leuk 
te houden terwijl de leeromgeving deels 
of geheel naar huis was verplaatst. Flexi-
biliteit heeft dit jaar een heel nieuwe 
betekenis gekregen! 
Toch zorgde de sluiting van de school 
ook voor veel moois. We deelden meer 
dan ooit spontaan kennis met elkaar. 
We voelden de betrokkenheid van ou-
ders en verzorgers tot in onze tenen. 
Onze docenten werden steeds creatiever 
met hun online opdrachten en de leer-
lingen overtroffen elkaar met filmpjes, 
werkstukken en presentaties. We kwa-
men weer in het landelijke nieuws,  

het Jeugdjournaal deze keer, en 
Omroep West kwam filmen bij de 
livestream van ons Open Huis, dat een 
geweldig succes bleek. 
Maar wat misten we onze leerlingen 
in de school en wat misten zij elkaar! 
Gelukkig mochten we in maart al onze 
leerlingen – weliswaar in kleinere groe-
pen – weer op school begroeten. En 
eind mei ging tot onze opluchting de 
school weer helemaal open. Zo konden 
de leerlingen nog een aantal weken 
volledig fysiek onderwijs volgen en ge-
zamenlijk met hun klasgenoten naar de 
eindstreep. Daar waren ze wel aan toe.

Resultaten
We zijn heel erg trots op al onze leerlin-
gen. Ondanks de lastige omstandighe-
den hebben zij zich staande gehouden 
en zich onverminderd ingezet.  
Voor al onze geslaagde leerlingen en de 
leerlingen die bevorderd zijn naar het 
volgende leerjaar: van harte gefelici-
teerd! Blijf je nog een jaartje langer op 
ONC Clauslaan of ben je niet over? Kop 
op, volgend jaar lukt het vast!

Onderwijsontwikkelingen
Ondertussen hebben we ook verder 
gebouwd aan ons onderwijs. We zijn 
trots op ons concept en willen ook in 
de toekomst het beste onderwijs aan-
bieden.  
Er zijn een paar mooie ontwikkelingen 
die we willen noemen. Samen met de 
andere scholen binnen Unicoz denken 
we na over hoe ons onderwijs er de 
komende vier jaar uit moet zien. We 
hebben prachtige inspiratiesessies 
gehad waarbij veel mensen – ouders/
verzorgers, leerlingen, partners uit 
het onderwijs, bedrijfsleven, collega’s, 
bestuur, Raad van Toezicht – met ons 
hebben meegedacht. We hopen de 
komende maanden de uitkomsten van 
die bijeenkomsten te vertalen naar 
praktisch uitvoerbare plannen voor 
onze school. 
Ook hebben we een samenwerkings-
overeenkomst getekend met mboRijn-
land voor de doorlopende leerlijnen van 
vmbo naar mbo. Prachtig dat de jaren-
lange samenwerking nu verder verbreed 
en verdiept wordt. 

Wat een jaar! Toen we vorig jaar de zomervakantie in gingen, hadden we 

niet gedacht dat we weer een schooljaar tegemoet zouden gaan waarin 

corona ons onderwijs op z’n kop zou zetten. De verschillende maatrege-

len volgden elkaar in rap tempo op. We hebben ons uiterste best gedaan 

om kwalitatief goed onderwijs op afstand te bieden. En ondanks corona 

bleef ons motto: actief leren en veel doen. Dat dat is gelukt, blijkt wel uit 

deze brochure. Dit had niet gekund zonder de steun en inzet van onze 

leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers. Hartelijk dank daarvoor!
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Het pre-examenjaar verliep voor onze 
examenkandidaten al anders door 
het coronavirus. En door de tijdelijke 
schoolsluiting afgelopen jaar, liep dit 
examenjaar ook niet zoals vooraf  
gedacht. Met minder lessen op school 
en veel lessen online. Maar dit jaar gin-
gen de eindexamens wél door. Om er-

voor te zorgen dat alle leerlingen klaar 
waren voor het examen, organiseerden 
we onder andere de zaterdagschool. 
Zelfs toen de plassen bevroren waren 
trotseerden onze leerlingen gladde 
wegen en lonkend ijs om zich op de 
zaterdagschool extra te laten klaarsto-
men voor hun eindtoetsen.  

Wij zijn enorm trots op onze bikkels! 
Zij hebben zich – ondanks de lastige 
omstandigheden – tot het uiterste  
ingezet. Chapeau! De examenuitslag 
staat op scholenopdekaart.nl. Hierop 
staat nog veel meer informatie over 
onze school, zoals de uitslag van de 
tevredenheidsenquêtes.

TROTS op onze EXAMENKANDIDATEN!

Niet helemaal nieuw meer, maar wel 
heel belangrijk is alles wat er speelt 
rond Sterk Techniek Onderwijs.  
Verschillende projectgroepen zijn druk 
met het ontwerpen van allerlei vormen 
van onderwijs die met techniek te ma-
ken hebben. Dit geeft een geweldige 
dynamiek in de school waarvan ieder-
een de komende jaren zeker heel veel 
zal gaan merken.
Tot slot hebben we van de overheid veel 
geld beschikbaar gekregen in het kader 
van het Nationaal Plan Onderwijs: be-
doeld om ontstane achterstanden door 
corona aan te pakken. We zijn druk 
bezig te bedenken hoe we dit zo goed 
mogelijk kunnen doen. 

Afscheid en welkom
Van een aantal collega’s nemen we af-
scheid. Sommigen gaan met pensioen 
en anderen zetten hun loopbaan elders 
voort. Heel hartelijk dank voor jullie 
inzet en collegialiteit van de afgelopen 
tijd. We zullen jullie missen! 
Ook verwelkomen we vanaf deze plek 
vast een heel aantal nieuwe collega’s. 
We kijken uit naar onze samenwerking 
volgend schooljaar en wensen jullie vast 
veel succes en plezier op ONC Clauslaan.

Het nieuwe schooljaar in zicht
We hopen dat er met het stijgende 
aantal vaccinaties en het dalende aan-
tal besmettingen eindelijk licht aan het 

eind van de coronatunnel zal zijn.  
We gaan er vooralsnog vanuit dat we 
het nieuwe schooljaar starten met alle 
leerlingen op school en dat alle geplan-
de activiteiten door kunnen gaan. We 
zijn in ieder geval vast bezig met alle 
voorbereidingen. 
We zijn ontzettend blij dat zo veel 
nieuwe leerlingen hebben gekozen 
voor ONC Clauslaan. Alle aanstaande 
brugklassers hebben inmiddels ken-
nisgemaakt met hun mentor en klas-
genoten. Na de zomervakantie zijn er 
introductiedagen zodat ze rustig kun-
nen wennen aan de middelbare school. 
Ook voor de overige leerjaren staan er 
weer een hoop activiteiten op de plan-
ning. We zullen hier uiteraard verslag 
van doen op onze website, socials en in 
ONC Contact.

Goede vakantie
Maar voordat we beginnen aan het 
nieuwe jaar, gaan we eerst genieten van 
de vakantie. Even een adempauze.  
Dat is wel nodig, want nogmaals: wat 
een jaar! Na de zomervakantie hopen 
wij elkaar weer gezond en vol nieuwe 
energie en inspiratie te ontmoeten. 
Voor nu wensen wij iedereen, namens 
het hele team, een ontspannen zomer-
vakantie toe. Blijf naar elkaar omzien. 
Tot in het nieuwe schooljaar!



Bij ons op school kunnen leerlingen 
hun speciale talenten ontdekken.  
De leerling kiest zelf aan welk talent 
hij of zij wil bouwen: techniek, theater 
en kunst, media en reclame, muziek en 
dans, sport en show of kook en zo. In 
leerjaar 1 beginnen de leerlingen hier 
al mee en in leerjaar 2 werken ze toe 
naar een grote productie. Ook door 
mee te doen aan SeeYou, uitdagende 

workshops na schooltijd, bouwen onze 
leerlingen aan hun talenten. In onze 
schooljournaals komen regelmatig  
talenten van ONC Clauslaan voorbij.  
Zoals Luc, onze muzikale drummer, Lars 
de superkok, Emily het presentatie- 
talent, Ruben ons tekenwonder, Jabir 
de profvoetballer, Mirte onze creatieve 
schrijfster. En nog veel en veel meer 
talenten….

Ook dit jaar hebben 
heel wat leerlingen 
deelgenomen aan 
het Anglia-examen. 
Doel van Anglia is 
om de Engelse taal 
stap voor stap aan 

te bieden en te toetsen. Elke deelnemer 
doet examen op zijn of haar eigen 
niveau. De leerlingen konden zich 
van tevoren goed voorbereiden op de 
examens en zijn op spreek-, luister-, 
schrijf- en leesvaardigheid enorm voor-
uit gegaan. Alle leerlingen die hebben 
deelgenomen aan het Anglia-examen 
zijn geslaagd. Het diploma, een inter-
nationaal erkend certificaat, is hiervoor 
een mooie beloning.

Voor leerlingen die nieuw zijn in  
Nederland en het Nederlands nog niet 
beheersen, is een NT2-klas ingericht.  
Doel is de leerlingen in een zo kort mo-
gelijke periode voldoende Nederlands 
te leren, waarna zij kunnen instromen 
in het reguliere onderwijs. De leerlingen 
komen uit verschillende landen zoals  
Syrië, Eritrea, Polen, Thailand en  
Pakistan. Naast het vak Nederlands,  
volgen de leerlingen ook andere vakken: 
rekenen en wiskunde, Engels, Mens en 
Maatschappij, Mens en Natuur, lichame-
lijke oefening en Mens, Kunst en Cultuur. 
Ook krijgen ze zwemlessen en verkeers- 
lessen. Op 27 mei 2021 deden de leer- 
lingen het praktijkverkeersexamen op de 
fiets. Het theorie-examen hadden ze toen 
al binnen.  

Op 25 maart lag de rode loper uit voor 
onze leerlingen van 2 mavo. En hoewel 
er niets gaat boven ontmoetingen op 
het échte Beroepenfeest, konden onze 
leerlingen met Digimatch toch per-
soonlijk contact leggen binnen het Zoe-
termeerse On Stage beroepsnetwerk. 
Wethouder Jan Iedema deed online 
de aftrap van het project. Vervolgens 
hebben onze leerlingen digitaal contact 
gelegd met verschillende bedrijven waar 

ze een korte stage zouden willen lopen. 
Bijvoorbeeld als automonteur, agent,  
video-editor, brandweervrouw, advo-
caat, baan- en game-begeleider, kok, 
bakker, ehbo’er of begeleider van  
mensen met een beperking. De leer- 
lingen namen tijdens de Doe Dagen een 
kijkje in de keuken van het bedrijf of de  
instelling van hun match. Deze werk- 
bezoeken begin juni konden gelukkig 
wel weer fysiek doorgaan.

JOIN our ANGLIA COMMUNITY!

ALLEMAAL GESLAAGD voor het VERKEERSEXAMEN!

DIGIMATCH Zoetermeer on STAGE 
 Zo veel talent!



We begonnen dit schooljaar optimis-
tisch gestemd met alle leerlingen op 
school. Precies zoals we het het liefste 
zien. Helaas moesten we in december 
weer de deuren sluiten in verband met 
corona. Inmiddels waren onze docenten 
door ervaringen vorig jaar behoorlijk 
bedreven in het online lesgeven. En ook 
de leerlingen pakten de digitale draad 
weer snel op. Het leren door te doen 
ging op afstand dus gewoon door: een 
cartoon tekenen in PowerPoint voor 
MKC, een kamer inrichten voor het 

hoofdstuk ‘meten’ bij wiskunde,  
presentaties via Teams… En zeker met 
alle online lessen was het belangrijk om 
in beweging te blijven. De l.o.-sectie liet 
de leerlingen dan ook door middel van 
creatieve opdrachten regelmatig van 
hun stoel afkomen. Bouw een hinder-
nisbaan in en rond je huis, bijvoorbeeld. 
In februari werd er dankbaar gebruik 
gemaakt van de sneeuw. De leerlingen 
kregen de opdracht om een ludieke 
sneeuwpop te maken. Lekker naar  
buiten en even weg van de laptop.

Gelukkig kon het grote ONC zaalvoet-
baltoernooi voor de onderbouw in  
november nog net doorgaan. Een spor-
tief toernooi met een bloedstollende  
finale. Maar liefst 14 teams durfden met 
elkaar de strijd aan te gaan. De vonken 
spatten van de wedstrijden af en de 
toeschouwers werden getrakteerd op 
een ware voetbalshow. De uiteindelijke 
winnaar is geworden: het tweedejaars 
team van het lwoo. Het team van C1c 
(met daarbij Max uit C1d) kreeg de prijs 
voor het meest sportieve team.  

Leerlingen van leerjaar 3 Zorg en  
Welzijn die door corona geen stage-
plaats konden vinden, werden voor 
een periode van zo’n zeven weken ge-
koppeld aan eenzame ouderen in hun 
buurt. Wekelijks brachten de leerlingen 
‘hun’ maatje een ‘lichtpuntje’: een  
attentie, een lekkernij of een praatje. 
Bianca en Fenna bezochten mevrouw 
Buurman in het dienstencentrum Zoe-
termeer. De leerlingen namen onder 
andere een bakje met toffees, een sleu-
telhanger van kralen en cupcakes voor 
haar mee. Elke week iets anders. Fenna: 
“Mevrouw Buurman deed eerst altijd 
mee aan activiteiten. Maar door corona 
zat ze alleen op haar kamer. Ze vond 
het gezellig dat we elke maandag langs 
kwamen.” Gesprekken ontstonden aan 

de hand van ‘praatkaartjes’. Bianca: 
“Dat zijn kaartjes met vragen die je aan 
elkaar kunt stellen om een gesprek te 
beginnen. Bijvoorbeeld: wat is je lieve-
lingsgerecht of wat zijn je hobby’s?”
Elly Smit, onze docent Zorg en Welzijn, 
bedacht in samenwerking met Stichting 
Present dit project. “Door een kwetsba-
re groep in de samenleving te onder-
steunen, ervaren onze leerlingen hoe 
zij op een positieve manier hun steentje 
kunnen bijdragen aan deze samenle-
ving. Doordat de ouderen uit hun eigen 
wijk kwamen, is de kans groot dat de 
leerlingen ook na de stageperiode hun 
maatje nog ontmoeten of af en toe 
bij hem of haar op bezoek gaan.” Een 
mooi voorbeeld van burgerschap in de 
praktijk.

Een ware voetbalshowEn WEER SCHOOL op AFSTAND… 

LICHTpuntjes



Een heleboel vrolijke achtstegroepers 
liepen er in november door ons gebouw. 
Gelukkig konden twee van de drie ge-
plande Super8dagen dit schooljaar nog 
fysiek doorgaan. Wel een beetje anders 
dan anders in verband met de corona-
maatregelen maar een even groot 
succes.
Al weken waren onze leerlingen van klas 
1 en 2  bezig met de voorbereidingen 
voor de spectaculaire openingsshow.  
En ja… ook Otama was voor het derde 
jaar op rij weer van de partij! 
De bijna-brugklassers zaten met hun 
klasgenoten bij elkaar. Voor de begelei-
dende leerkrachten waren aparte plek-

ken op afstand van de kinderen  
en van elkaar gereserveerd. Tijdens de 
voorstelling ontdekten de achtstegroe-
pers al welke talenten je op ONC Clau-
slaan allemaal kunt ontwikkelen: zang, 
dans, muziek, free-run, toneel, film en 
nog meer.
Enthousiast volgden de leerlingen daar-
na op alle afdelingen lesjes: timmeren, 
wiskundepuzzels, 
verschillende proefjes, 
koken en bakken, na-
gels verzorgen en nog 
veel meer. Een leuke, 
actieve kennismaking 
met ONC Clauslaan!

Onze leerlingen leren door actief bezig 
te zijn. Zo blijft de theorie het beste  
hangen. Niet voor niets is ons motto  
‘Actief leren en veel doen’. De voorbeel-
den zijn legio. Een plattegrond maken 
van de omgeving om te leren over kaar-
ten en de atlas bij Mens & Maatschappij. 
Ruimtelijke figuren knutselen van rietjes 
bij wiskunde. Levend memory spelen 
om de begrippen van economie beter te 
leren kennen. Kaarten maken voor hulp-
behoevenden bij Zorg & Welzijn. Het 
bestraten van een nieuwe zijingang of 

straatbibliotheken bouwen bij techniek. 
De aangeleerde klimtechnieken bij Ayers 
Rock in praktijk brengen. Chips, cola 
en chocola in de les? Wel bij het verge-
lijkend warenonderzoek bij economie. 
Golfen en bewegen op muziek bij l.o. 
Tijdens de godsdienstles de architectuur 
van een kerk digitaal bewonderen door 
middel van een VR-bril. Minecraft om de 
lessen duidelijker en beeldend te maken. 
Etalages inrichten, koken en bakken, 
zagen, timmeren en solderen op de ver-
schillende units. Enzovoort, enzovoort…

VROLIJKE achtstegroepers op SUPER8DAG

Ons Schooljournaal bestond dit jaar 
alweer vijf jaar! Inmiddels hebben we 
meer dan duizend abonnees. Elke maand 
verschijnt er een nieuw Schooljournaal 
met activiteiten, weetjes en interviews. 
Ze worden gemaakt door leerlingen van 
verschillende leerjaren. Presenteren,  

interviewen, ideeën bedenken, filmen;  
de leerlingen doen het allemaal.  
Behalve dat het ontzettend leuk is, leren 
de leerlingen er ook heel veel van. Alle 
journaals staan op ons YouTube-kanaal. 
Ook de extra lange uitzending met een 
terugblik op vijf jaar Schooljournaal! 

Vijf jaar Schooljournaal!

ACTIEF LEREN en veel DOEN! 

Foto: © AD



Voor het zesde jaar deed ONC Clauslaan 
mee aan het project Alleen jij bepaalt 
wie je bent. Dit project, 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. 
In september vond de kick-off plaats 
van Alleen jij bepaalt-basketbal met een 
freestyle demonstratie van Showcase 

Basketball en Adje El Jackson. Alle eer-
stejaars kregen vervolgens een basket-
balclinic van ervaren trainers. Een aantal 
leerlingen werd uitgekozen om deel te 
nemen aan het project. Ook deden we 
weer mee met Alleen jij bepaalt-voetbal.
Helaas gingen de toernooien tegen 
andere verenigingen niet door dit jaar, 
maar we hebben wel veel gesport.  
Behalve basketbal en voetbal ook moun-
tainbike, archery tag, bootcamp en bub-
ble voetbal bijvoorbeeld.

Vorig schooljaar waren we op de NOS 
met ons eigen corona-schooljournaal. 
En ook dit schooljaar haalden we het 
landelijke nieuws. Het Jeugdjournaal 
kwam bij ons op school om een item 
te filmen over het dragen van mond-
kapjes. Op hun beurt was ons eigen 
Schooljournaal weer aanwezig om dát 
dan weer vast te leggen. 

Dit school-
jaar heb-
ben we de 
Gouden 
Schoolkan-
tine Schaal 
ontvangen 
van het 
Voedingscen-
trum. Onze 
kantine biedt 
groente en 
fruit aan en 
bestaat voor 
minstens 80 
procent van 

 

ALLEEN JIJ bepaalt

Baneen, onze examenleerling van Zorg 
& Welzijn, was een van de zes jongeren 
die in mei op gesprek ging bij informa-
teur Mariëtte Hamer. Het was voor het 
eerst in de formatiegeschiedenis dat 
jongeren op deze manier konden mee-
praten over het kabinetsbeleid voor de 
komende jaren. En wat Baneen betreft 
zeker niet de laatste keer. Zij is door het 
Ministerie van VWS gevraagd als vaste 
ambassadeur! Een rol die haar op het lijf 
is geschreven. Baneen is een verbinden-
de factor op de Unit Zorg en Welzijn.  
Zij kent alle leerlingen en bemiddelt als 
dat nodig is tussen de jongeren.
Hamer sprak met Baneen en de andere 

jongeren onder andere over de basis-
beurs, de onzekere arbeidsmarkt en het 
gebrek aan betaalbare woonruimte. 
En natuurlijk over hoe zij het online 
onderwijs in de corona-periode hebben 
ervaren. We zijn ontzettend trots op 
onze kanjer.

JEUGDJOURNAAL BIJ ONS op school

SPORTIEF basketbaltoernooi

IN GESPREK MET DE INFORMATEUR

Gewoonlijk gaan leerlingen in leerjaar 
3 Zorg en Welzijn bij bedrijven en in-
stellingen stage lopen. Dat ging door 
corona nu niet. Met het project The Real 
Social Next Level konden de leerlingen 
toch op een leuke manier en onder be-
geleiding van professionele coaches hun 
competenties versterken en ervaringen 
opdoen die zij anders via hun stage 
krijgen.
Gedurende 7 weken gingen de leerlin-
gen één dag per week onder schooltijd 
aan de slag op basis van vier thema’s: 

The Real Social, Creatief, Horeca en 
Maatschappelijke Dienst Tijd. The-
ma’s die allemaal bijdragen aan loop-
baan-oriëntatie, burgerschap, talentont-
wikkeling en actief leren. Ze konden 
kiezen uit een enorm aanbod van work-
shops zoals: pitchen en presenteren, 
start up your business, challenge your  
future, mind mapping, gezonde leefstijl, 
sporten, korte verhalen schrijven, een 
boekomslag ontwerpen, maaltijden 
bereiden voor senioren, heel ONC bakt 
en nog meer.

De horeca-activiteiten werden gevolgd 
en uitgevoerd bij Stichting Iedereen Een 
Maaltijd (IEM). Een stichting ontstaan 
uit noodzaak voor mensen die geen 
eten hebben. Bij het thema MDT orga-
niseerden de leerlingen corona-proof 
maatschappelijke activiteiten, zoals een 
digitale disco voor ouderen. 
Aan het eind van het project hebben de 
leerlingen een certificaat ontvangen. 
Volgend schooljaar starten de nieuwe 
derdejaars tijdens de introductieweek 
met het project tot aan de kerstvakantie.



   

Op dinsdag 18 mei vond de kick-off 
plaats van het project doorlopende 
leerlijnen van het ONC en mboRijn-
land. In oktober 2020 zijn we een  
samenwerking gestart om de over-
gang van vmbo en mavo naar mbo te 
optimaliseren. Samen met het mbo 
bieden we een onderwijsprogramma 
aan vanaf de bovenbouw van het 
vmbo en de mavo tot en met het 
mbo-diploma.  
De leerlingen raken al vanaf klas 3  
gewend aan de eisen die het mbo stelt. 
Daarnaast kunnen leerlingen door 
vroegtijdige beroepsoriëntatie een wel-
overwogen studiekeuze maken. Hier-
door vallen minder leerlingen onderweg 
uit, wordt doorstromen naar een hoger 
niveau makkelijker en worden leerlingen 

en studenten succesvol begeleid naar 
een diploma en aansluitend naar pas-
send werk. We hebben vijf doorlopende 
leerlijnen ontwikkeld op het gebied van: 
de nieuwe leerweg met praktijk, zorg en 
welzijn, service, economie en onderne-
men en dienstverlening. De eerste drie 
zijn inmiddels van start gegaan, de an-
dere twee volgen in de komende jaren. 
We hebben al gezamenlijk opdrachten 
uitgewerkt waarmee de leerlingen zich 
oriënteren op verschillende opleidingen 
op het mbo. Studenten van het mbo 
hebben op het ONC voorlichtingen ge-
geven, docenten gaan bij elkaar stage 
lopen en er komt een proeflokaal waar 
leerlingen van het ONC kunnen proef-
draaien met praktische vaardigheden die 
bij de diverse mbo-opleidingen horen.

Dit stond centraal tijdens de intermez-
zo’s met leerlingen in het traject Strate-
gie in Beweging van de Unicoz Onder-
wijsgroep. In dit traject bepaalt Unicoz 
samen met leerlingen uit het basis- en 
voortgezet onderwijs, leerkrachten, 
docenten, schoolleiders, medewerkers 
en externe partners de nieuwe koers 
voor de Unicoz Onderwijsgroep voor de 
komende jaren.
De leerlingen discussieerden over ver-
schillende vragen: Wat leer ik, met wie 
leer ik en hoe leer ik het beste? Wat zou 

ik als eerste veranderen in de school 
als ik dit zou mogen doen? Wat vind ik 
heel belangrijk en wat juist niet?  
Er ontstonden geanimeerde en eerlijke 
gesprekken.
Tijdens een co-creatiesessie gingen 
medewerkers, ouders en partners met 
elkaar in gesprek over de Unicoz-strate-
gie. Onze eigen leerling Menzo, bekend 
van het Schooljournaal, ging op het 
Unicozbureau langs om de deelnemers 
te interviewen over hoe het onderwijs 
op onze scholen eruit gaat zien.

Creatief tekenen in PowerPoint, een 
portret met een twist op papier, een 
tekening waarbij een deel vervangen  
is door een voorwerp, foto-opdrachten 
zoals een illusie-foto. Tijdens MKC 
hebben de leerlingen van de eerste en 
tweede klas de mooiste kunstwerken 
gemaakt. 

WIE het WEET MAG het ZEGGEN

DREMPELLOOS naar het MBO

ALLEMAAL KUNST



Het Open Huis moest dit jaar vanwege 
corona helemaal online plaatsvinden.  
En dat was best bijzonder. Met meerdere 
camera’s, twee studio’s, een regisseur en 
een professioneel schakelbord, waren 
we er helemaal klaar voor. Op vrijdag-

avond 15 januari en 
zaterdagochtend 16 
januari gingen we 
met een compleet 
programma live. 
En wat was het een 
geweldig succes! Rik 

Zwart, teamleider van de onderbouw, 
presenteerde de Open Huis-talkshow ter-
wijl bezoekers deze konden volgen via 
de livestream op ons YouTube-kanaal.
Kijkers werden getrakteerd op een geva-
rieerd programma: gesprekken aan tafel 
met docenten en leerlingen, aangevuld 
met vooraf opgenomen filmpjes en de-
monstraties van praktijkvakken. Allerlei 
onderwerpen kwamen aan bod: de on-
derbouw, ondersteuning, de afdelingen 
Mavo, Techniek, Economie & Onderne-
men en Zorg & Welzijn, het gebruik van 

de laptop en keuzewerktijd. Ook de  
grote Super8dag-film werd vertoond. 
Ondertussen konden leerlingen en ou-
ders vragen stellen via de live-chat of 
door te bellen naar het belteam. Omroep 
West kwam zelfs nog langs om een re-
portage te maken. Waren we weer in het 
nieuws! De livestreams zijn duizenden 
keren bekeken. Alle inspanningen heb-
ben ons geen windeieren gelegd. Heel 
veel achtstegroepers hebben gekozen 
om hun middelbare schoolcarrière vol-
gend schooljaar bij ons te starten.

De leerlingen van de hogere leerjaren 
zijn zoals gebruikelijk het schooljaar 
gestart met de introductiedagen.  
Zo hadden de leerlingen van 3 mavo 
begin september een heerlijke dag  
in Scheveningen. Ze mochten kiezen 
of ze wilden golfsurfen of powerkiten. 
Golven en wind waren volop aan- 
wezig dus beide activiteiten waren 
een succes. 
De leerlingen van 4 mavo hielden in 
Scheveningen een zeskamp. Teams 

Kikkers, Naamloos, Pizzapunten, VIP’s 
en No Names waren er helemaal klaar 
voor. Vol enthousiasme stortten ze zich 
op de onderdelen van de wedstrijd: 
mega-twister, lacrosse, hindernisbaan 
met vuur maken, skippyrace, mind 
games en de toren van Hanoi. De ware 
teamleiders motiveerden en stimuleer-
den, de sterke jongens en meiden stuw-
den hun teams naar grotere hoogte en 
de tactisch denkenden bepaalden de 
strategie. Inzet, doorzettingsvermogen 
en lol maken, alles was aanwezig. Deze 
kwaliteiten hebben we allemaal dit jaar 
terug gezien op de mavo-unit!

Sommigen kijken er al maanden naar 
uit, anderen zien er als een berg  
tegenop. Maar voor alle brugklassers is 
het spannend, die eerste dag naar de 
middelbare! Om de overstap iets min-
der groot te maken, kwamen de acht-
stegroepers al voor de zomervakantie 
een middag op school voor een eerste 
kennismaking met de toekomstige klas-
genoten en de mentor. In september 
volgden de wendagen vol leuke acti-
viteiten om elkaar en de school beter 
te leren kennen. Ook dit jaar lukte dat 
weer goed. Geen betere manier om het 
ijs te breken dan door flink samen te 
moeten werken. Bijvoorbeeld tijdens 
het kano varen, vlotbouwen en vuur 
maken bij Ayers Rock. De sfeer zat er 
goed in en de eerste vriendschappen 
werden gesloten. En nu lijken die eer-
ste dagen alweer heel lang geleden. 
Onze brugpiepers zijn niet meer piep 
maar zelfverzekerde ONC’ers. En wij 
zijn klaar om de nieuwe lichting brug-
klassers te ontvangen.

LIVESTREAM OPEN HUIS ongekend SUCCES! 

SPORTIEVE START

NIET meer PIEP

Zowel de kerstviering als de paas- 
viering vonden dit jaar online plaats. 
Op afstand maar toch verbonden met 
elkaar, hebben we de boodschap van 
hoop, geloof en liefde gevierd.  
Tijdens de kerstviering zong onze eigen 
ONC zanggroep het prachtige nummer 
Mary, did you know? en de paasviering 
werd afgesloten met het indrukwek-
kende lied Wat een liefde. 

Boodschap van HOOP, GELOOF EN LIEFDE



Herfstvakantie  18-10-2021  t/m  22-10-2021
Kerstvakantie  27-12-2021  t/m  07-01-2022
Voorjaarsvakantie  28-02-2022  t/m  04-03-2022
Goede vrijdag en Pasen 15-04-2022  t/m  18-04-2022
Meivakantie  25-04-2022  t/m  06-05-2022
Hemelvaart  26-05-2022  t/m  27-05-2022
Pinksteren  06-06-2022
Zomervakantie  11-07-2022  t/m  19-08-2022

De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2020-2021  

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 2021-2022

Besteding ouderbijdrage


