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Weer een roerig jaar
We begonnen in september vol frisse 
moed aan het nieuwe schooljaar. Al 
snel waren we helaas weer in de ban 
van corona: besmettingen, quaran-
taine, testen en opnieuw een (korte) 
lockdown. Activiteiten konden niet 
doorgaan, plannen moesten wijzigen. 
Gepokt en gemazeld schakelden we 
waar nodig over op onderwijs op af-
stand. Leerlingen in quarantaine volg-
den thuis online de lessen of de docent 
verzorgde vanuit huis de les voor de 
leerlingen op school. Daar draaiden we 
ons hand niet meer voor om! Ook dit 
jaar hebben we er met z’n allen veel 
van geleerd: snel schakelen, creatieve 
oplossingen bedenken en alweer het 
besef dat wat ooit zo gewoon was 
(tijd met elkaar doorbrengen, een arm 
om iemand heen slaan) ineens extra 

bijzonder en waardevol bleek te zijn. 
Gelukkig kon veel ook wél doorgaan, 
dat blijkt wel uit deze brochure. Toch 
waren we maar wat blij dat in maart 

alle corona-maatregelen van de baan 
waren. De laatste maanden van het 
schooljaar hebben we dubbel en dwars 
genoten van alle projecten, activiteiten 
en excursies die weer mogelijk waren.

Resultaten
We zijn ontzettend trots op al onze 
leerlingen. In dit inmiddels derde co-
ronajaar hebben zij zich onverminderd 
ingezet. En dat is een prestatie op zich! 
Onze geslaagde leerlingen en de 
leerlingen die doorstromen naar een 
volgend leerjaar zeggen we: van harte 
gefeliciteerd! Voor de leerlingen met 

een minder goede uitslag: jammer, 
maar ga ervoor in het nieuwe school-
jaar. Je kunt het!

Afscheid en welkom
Een aantal van onze collega’s zwaai-
den we dit jaar uit. Onder hen colle-
ga’s die na heel veel dienstjaren met 
pensioen zijn gegaan en anderen die 
elders een werkplek hebben gevon-
den. Hartelijk dank voor jullie inzet, 
zorg en collegialiteit van de afgelopen 
jaren. En vanaf deze plek alvast een 
warm welkom voor onze nieuwe colle-
ga’s! We wensen jullie een hele mooie 
tijd toe op ONC Clauslaan.

Onderwijsontwikkelingen
Ondanks dat we een rare periode ach-
ter ons hebben liggen gaan de ontwik-
kelingen in onze school door.  

Er zijn mooie plannen die ook leiden 
tot geweldige en soms broodnodige 
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan al-
les wat er georganiseerd wordt vanuit 
de NPO-gelden om de achterstanden 
door corona weg te werken. Of aan 
alles wat er gebeurt in het kader van 
Sterk Techniek Onderwijs: er wordt 
veel geïnvesteerd in technisch onder-
wijs en dat merken we, van basisschool 
tot in het mbo, en vooral natuurlijk 
op een beroepsgerichte school als de 
onze. Of aan het programma TOPs! 
wat in steeds meer afdelingen gebruikt 
gaat worden. Samen met mboRijnland 

Aan het begin van een nieuw schooljaar maken we plannen, maar weten 

we niet wat komen gaat. Dat geldt zeker in tijden van corona. Nu de zomer- 

vakantie alweer voor de deur staat, kijken we terug op een schooljaar 

waarin we wederom een beroep moesten doen op ieders improvisatie- 

talent, flexibiliteit, veerkracht en vindingrijkheid. Een jaar waarin we door 

alle coronamaatregelen ‘actief leren en veel doen’ op een andere manier 

moesten vormgeven. Samen hebben we hard gewerkt om iedere leerling 

te helpen het beste uit zichzelf te halen. Ontzettend mooi om te zien hoe 

onze leerlingen stuk voor stuk zijn gegroeid op persoonlijk en educatief 

vlak. Voor al onze leerlingen en medewerkers: bedankt voor jullie enorme 

inzet en enthousiasme. Voor onze ouders en verzorgers: hartelijk dank 

voor uw onophoudelijke steun en betrokkenheid, dat waarderen wij zeer. 
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De pré-examenjaren én het eindexamen-
jaar verliepen voor onze examenkandida-
ten anders dan anders door het corona-
virus. En dat viel niet mee! Toch zijn onze 
leerlingen niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Ze hebben hard gewerkt voor hun 
diploma en prachtige resultaten behaald. 
We zijn ontzettend trots op onze door-
zetters! De examenuitslag staat op  
www.scholenopdekaart.nl. Hierop staat 
nog veel meer informatie over onze 
school zoals de uitslag van de tevreden-
heidsenquête.

wordt hard gewerkt aan de doorlo-
pende leerlijnen van vmbo naar mbo. 
En samen met de andere Unicoz-scho-
len is er een nieuw strategisch perspec-
tief geformuleerd, wat richting moet 
gaan geven aan alles wat er in onze 
scholen gaat gebeuren de komende  
jaren. Kortom: te veel om op te noe-
men. Het maakt ons trots en dankbaar 
dat dit allemaal kan in onze school. 

Op naar het nieuwe jaar! 
Vooruitkijkend op het nieuwe school-
jaar hopen wij natuurlijk dat we weer 
normaal kunnen starten en dat alle 
activiteiten ten volle beleefd kunnen 
worden. Maar we houden er ook re-
kening mee dat we in het najaar mis-
schien weer geconfronteerd worden 
met aangescherpte maatregelen.  
Ook dan zullen we met alle flexibili- 
teit weer zoeken naar de beste oplos-
singen voor dat moment.  
We zijn ook aan het nadenken over 
wat er de komende jaren nodig is in 

ons gebouw. Op dit moment zijn dit 
vooral plannen en ideeën, maar mo-
gelijk gaan we volgend schooljaar een 
begin maken met een verbouwing 
waarna ons gebouw weer jaren  
meekan.  
In ieder geval staan we nu al te po-
pelen om in september de leerlingen 
weer te ontvangen. De nieuwe brug-
klassers zijn inmiddels een middag op 
school geweest om kennis te maken 
met hun klasgenoten en mentor. Na de 
zomervakantie staan er introductieda-
gen voor hen gepland, zodat ze goed 
voorbereid aan het nieuwe schooljaar 
kunnen beginnen. Ook voor de andere 
leerjaren zijn de voorbereidingen voor 
het nieuwe schooljaar al in volle gang. 
Houd vooral onze website en socials in 
de gaten waarop we verslag doen van 
allerhande activiteiten.

Fijne vakantie!
Maar eerst vakantie! Het was weer 
een druk en hectisch jaar. En ook nu 
werd het toch gewoon weer zomer. 
Een periode van rust staat voor de 
deur. Rust die voor iedereen goed is en 
die we iedereen van harte toewensen. 
We sluiten met een goed gevoel de 
schooldeuren en gaan genieten van 
onze welverdiende vrije tijd. Namens 
het hele team wensen wij iedereen 
een heerlijk ontspannen en zonnige 
zomervakantie toe! Zorg goed voor 
elkaar en tot in het nieuwe schooljaar!

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

PETJE AF voor onze EXAMENKANDIDATEN!



Honderden brugklassers in spe bezoch-
ten donderdag 4 en vrijdag 5 november 
onze school voor de Super8dagen. De 
dagen begonnen voor de achtstegroe-
pers met een spectaculaire openings-
show. De voorbereidingen hiervoor 
waren al weken in volle gang. Zo’n 200 
leerlingen van klas 1 en 2 deden auditie 
om aan de voorstelling mee te mogen 
doen. Zang, dans, muziek, free-run, 
toneel en film; het was allemaal te zien 
tijdens de voorstelling. En ook Otama 
was er weer bij. 
Na de opening volgden de leerlingen 
op de verschillende afdelingen actieve 
lesjes: timmeren, kokkerellen, logo’s 

ontwerpen, wandklimmen, verschillen-
de proefjes doen, wiskundepuzzels en 
nog meer. Na deze actieve kennisma-
king met ONC Clauslaan vertrokken de 
leerlingen weer naar hun basisschool. 
Het waren twee fantastische dagen! 
Omdat de Super8dag van januari niet 
doorging vanwege corona, hebben we 
bij de scholen die op bezoek zouden 
komen de ONC Clauslaan-tasjes ge-
bracht. In het tasje zat informatiemate-
riaal van de school en een uitnodiging 
voor de rondleidingen die later in het 
jaar plaatsvonden. De tasjes werden en-
thousiast ontvangen. (Op de foto staan 
leerlingen van de Prins Florisschool.) 

 
De voorbereidingen 
voor de kerstviering 
waren al in volle 
gang toen we weer 
in lockdown gingen. 
We waren inmiddels 
wat gewend dus 

schakelden we meteen over naar een 
online viering. Thema dit jaar was ‘er 
zijn voor een ander’. Laten wij allemaal 
proberen een lichtpuntje te zijn voor de 
mensen om ons heen. Scan de QR-code 
om de viering te bekijken.

Dit jaar hebben we geld ingezameld 
voor onze zusterschool, Petals Academy, 
in Kenia. Tijdens de Kenia-dag op 25 mei 
volgden de leerlingen van leerjaar 1 en 
2 verschillende workshops van Afrika 
at home. Afrika at home wil mensen 
van diverse culturen in het kader van 
wereldburgerschap op een positieve ma-
nier met elkaar in contact brengen met 
wederzijds begrip en tolerantie als doel. 
Er was keuze uit onder andere: capoeira, 
Afrikaanse dans, djembé drumming,  
Afrikaanse kleimaskers maken, en Henna- 
Arabisch schrift. Op 27 juni renden onze 
leerlingen zoveel mogelijk rondjes tij-
dens de sponsorloop. Ook organiseerden 
we die dag een zomerfair waarop leer-
lingen zelfgemaakte spullen verkoch-
ten voor het goede doel. Kijk op onze 
website clauslaan.onc.nl om te zien welk 
eindbedrag we voor Kenia hebben op-
gehaald. (Tijdens het ter perse gaan van 
deze brochure was dit nog niet bekend.)

Wat een geweldig online Open Huis 
hebben we vrijdagavond 14 januari en 
zaterdagochtend 15 januari beleefd! 
We hadden natuurlijk het liefste alle 
leerlingen van groep 8 en hun ouders/
verzorgers bij ons in het gebouw ont-
vangen. Helaas kon dit niet vanwege 
de coronamaatregelen. Daarom heb-
ben we de leerlingen en hun ouders/
verzorgers via een livestream mee de 
school in genomen.   
De opzet was dit jaar weer anders dan 
vorig jaar. In de studio-huiskamer ont-
ving Rik Zwart, teamleider van de on-
derbouw, leerlingen en docenten. Door 
middel van gesprekken, afgewisseld 

met filmpjes en demonstraties, zagen  
bezoekers hoe ‘actief leren en veel 
doen’ op ONC Clauslaan eruitziet.  
Ondertussen konden zij hun vragen 
stellen via de live-chat of door te bellen 
naar het belteam. De livestreams zijn 
duizenden keren bekeken en inmiddels 
hebben heel veel achtstegroepers er-
voor gekozen om naar ONC Clauslaan 

te gaan. Waar we 
uiteraard ontzet-
tend blij mee zijn!  
Scan de qr-code om 
de livestream van 
vrijdagavond terug 
te zien. 

ER ZIJN voor EEN ANDER

IN ACTIE voor KENIA

Livestreams OPEN HUIS DRUK bekeken  FANTASTISCHE Super8dagen!



Daar is íe weer, onze vaste rubriek! Niet 
voor niets is ons motto: Actief leren en 
veel doen. En veel doen is dan ook wat 
onze leerlingen … eh…. doen!  
Een greep uit de voorbeelden: een knik-
kertegel maken bij BWI, een reis door 
de tijd bij Naturalis, leren strijken en 
was opvouwen als onderdeel van het 
vak Zorg & Welzijn, met de microscoop 
plantcellen en wangslijm bestuderen 
voor biologie, excursies naar het  
Keringhuis, bedrijven en instellingen, 
een bezoek aan de bloedbank, de etala-
gekasten inrichten volgens de seizoenen 
bij Economie en Ondernemen, insec-

tenhotels knutselen als kerstcadeautje 
voor familie, valentijnskaarten maken 
voor eenzame stadsgenoten, kook- en 
zwemlessen voor onze NT2- leerlingen, 
timmeren, zagen, boren en solderen, 
koken en bakken, allerlei proefjes doen, 
robots programmeren, een ‘perfect 
pitch’ houden over je lievelingsboek bij 
Engels, graffiti-kunst maken, wandelen 
door historisch Zoetermeer en Rotter-
dam, ruimtelijke figuren knutselen bij 
wiskunde … 
Meer voorbeelden zien van actief leren 
en veel doen? Kijk op onze website: 
clauslaan.onc.nl.

Ook dit jaar hebben weer veel leerlingen 
deelgenomen aan het Anglia-examen. 
Twee oud-leerlingen zijn zelfs nog  
teruggekomen om het examen op een 
hoger niveau te maken. 
Met Anglia kunnen de leerlingen een 
internationaal erkend certificaat ha-
len. Doel is om de Engelse taal stap 
voor stap aan te bieden en te toetsen. 
Elke deelnemer doet examen op zijn 
of haar eigen niveau. Het certificaat is 
een mooie toevoeging aan het eind-
examendiploma. 

Leerlingen van Zorg & Welzijn hebben 
zich ook dit jaar weer flink ingezet 
voor bewoners van verschillende 
woonzorgcentra. Ze assisteerden bij 
spelletjes (en speelden zelf gezellig 
mee), bakten lekkernijen en gaven 
schoonheidsbehandelingen. In septem-
ber hebben ze, samen met leerlingen 

van klas 2, geholpen bij de rolstoel-
vierdaagse. Ze moesten wel eerst even 
oefenen met stoepje op en stoepje af. 
Tijdens al deze activiteiten konden de 
leerlingen en de bewoners heerlijk 
met elkaar kletsen en ervaringen de-
len. Voor jong en oud kostbare  
momenten.  

CongratulationsLEREN door veel te DOEN

KOSTBARE momenten



De projectweek voor leerjaar 1 in mei 
stond in het teken van ‘Does lief’.  
In de interactieve theatervoorstelling 
van theater Helder kwamen de do’s  
en don’ts op social media aan bod.  
De gesprekken tijdens de gastles van 
Blootnodig gingen over het aangeven 
van je eigen wensen en grenzen.  
Docenten van Halt gingen met de leer-
lingen in gesprek over wapenbezit en 
de gevolgen hiervan. 
Onze eigen MKC-docenten verzorgden 
een creatieve les. De leerlingen maak-

ten een ‘kindness calender’: op iedere 
dag van de maand schreven zij op wat 
voor liefs ze die dag gingen doen voor 
een ander. In de djembé-les stond sa-
menwerken centraal: tegelijk en in de 
maat trommelen, nog niet zo makkelijk. 
Ook brachten de leerlingen een bezoek 
aan het Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg. Ze namen een kijkje in het 
museum en werden buiten onderwor-
pen aan een heuse bootcamp. Gelukkig 
was het mooi weer... Een leuke en ook 
zeer leerzame week.

Techniek is overal. Dat hebben onze 
leerlingen van klas 1 kunnen ervaren. 
In de ochtend van 4 oktober, vooraf-
gaand aan de bijeenkomst ‘Techniek in 
beweging’ van Sterk Techniekonderwijs 
Zoetermeer, namen zij deel aan work-
shops die door verschillende bedrijven 
en organisaties waren georganiseerd. 

Sommige bedrijven kwamen op het 
ONC, maar de leerlingen gingen vooral 
zelf op bezoek bij bedrijven. 
De workshops varieerden van daadwer-
kelijk iets bouwen of installeren en een 
bezoek aan een bouwplaats tot een ro-
bot programmeren, een CAD-tekening 
maken, VR-lassen en nog veel meer.

Tijdens de Unicoz onderwijsdag werd het 
Unicoz Strategisch Perspectief 2022-2026 
gepresenteerd. Amy en Frederique na-
men plaats aan tafel om met het College 
van Bestuur te praten over een van de 
bouwstenen van het Strategisch Perspec-
tief: kansrijk onderwijs voor leerlingen. 
Amy zit in de leerlingenraad en vertelde 
hoe belangrijk het is dat leerlingen hun 
mening geven. Zij weten immers als geen 
ander wat de leerlingen op school nodig 
hebben. Frederique interviewt voor het 

Schooljournaal regelmatig de leerlingen 
en komt op die manier te weten wat zij 
belangrijk vinden. Na afloop gingen Amy 
en Frederique natuurlijk nog even op de 
foto met dagvoorzitter Diederik Jekel.

DOES LIEF!

De leerlingen van klas 1 konden zich 
creatief en muzikaal uitleven in het 
zangproject. In groepjes moesten ze 
een liedtekst schrijven én deze tekst 
zelf inzingen. De nummers werden 
op ons YouTube-kanaal gezet. Het 

nummer Better without you van C1A2 
kreeg de meeste views en likes en won 
een prijs. 
Benieuwd naar de nummers? Scan de 
qr-code om ze te beluisteren. 

Muzikaal TALENT

TECHNIEK is OVERAL

In GESPREK over KANSRIJK ONDERWIJS

Foto: © AD



Het buitenland durfden we in maart in 
verband met corona nog niet aan. Maar 
onze leerlingen van 3 en 4 mavo zijn wel 
drie dagen op excursie naar Maastricht 
geweest. Zelfs Prins Carnaval kwam 
hen welkom heten. Drie dagen lang 
hebben onze leerlingen van alles onder-
nomen: een bezoek aan het Museum of 
Illusions, met z’n allen naar de bioscoop, 
een stadswandeling langs alle beziens-

waardigheden, puzzelen om uit de 
escaperoom te komen, een wandeling 
in het Geulgebied, grotbiken, naar het 
Drielandenpunt bij Vaals, de klimtoren 
beklimmen, shoppen in het centrum van 
Maastricht, een pubquiz, spelletjes en 
nog veel meer. Onze leerlingen kijken 
terug op drie geweldige dagen genieten 
en lol maken met elkaar. En dat hadden 
ze wel verdiend na al die lockdowns!

Twee jaar geleden waren we op de NOS 
met ons eigen corona-schooljournaal. 
Vorig schooljaar was het Jeugdjournaal 
bij ons op school en ook dit jaar haalden 
we het landelijk nieuws. Onze brug-
klassers Elijah, Elena en Robin vertelden 
in de landelijke uitgave van het AD 
waarom zij voor ONC Clauslaan hebben 
gekozen en gaven tips voor de huidige 
achtstegroepers. Het artikel is te lezen op 
onze website: clauslaan.onc.nl.  
Ook het Jeugdjournaal bracht weer een 
bezoek aan onze school. Deze keer voor 
een item over frisdrank. Onze School-

journaal-filmcrew maakte hier een item 
over, terug te zien in onze uitzending 
van februari. Spoiler: op ONC Clauslaan 
kunnen leerlingen alleen zero-sugar  
frisdrank kopen. Lekker én gezond dus!

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 

 

VEEL LOL in MAASTRICHT

In september vond de kick-off plaats 
van Alleen jij bepaalt wie je bent, basket-
bal. ONC Clauslaan doet hier al heel wat 
jaren aan mee. Ambassadeur Chip Jones 
was aanwezig en onze eigen docent l.o., 
Jos de Frel, maakte op indrukwekkende 
manier duidelijk wat het betekent om 
samen een team te zijn. 
Hij liet eerst één leerling op het podium 
10 push-ups doen. Vervolgens liet hij een 
groepje van 5 leerlingen samen ook 10 
push-ups doen, dus ieder 2.  
Uiteraard had dit groepje het makkelij-
ker dan die ene leerling. Daarna vertelde 
Jos over het overlijden van zijn oma en 
de eerste competitiewedstijd die hij die 
avond speelde. Zijn teamgenoten liepen 
een paar stappen harder en hebben zo 
de wedstrijd voor het team, voor Jos 
en natuurlijk een beetje voor zijn oma, 
gewonnen. Een team ben je samen. Je 
vangt elkaar op en je vult elkaar aan.  

Na de kick-off kregen alle eerstejaars 
tijdens de gymlessen een basketbalclinic 
door ervaren trainers.  
Bij Alleen jij bepaalt wordt elk jaar een 
aantal leerlingen uitgekozen om deel te 
nemen aan het project. Zij kunnen gratis 
trainen bij de sportvereniging, krijgen 
kleding en schoenen en doen mee aan 
verschillende toernooien. Behalve met 
basketbal, deden we dit jaar ook weer 
mee met Alleen jij bepaalt, voetbal.

OPNIEUW in het LANDELIJK NIEUWS

GOED voor LICHAAM en GEEST

EEN TEAM BEN JE SAMEN

Sporten is gezond. Lichaam en geest 
worden er beter van. Het maakt niet 
uit of je er goed in bent, als je maar 
lekker beweegt. En dat doen onze 
leerlingen veel. Natuurlijk tijdens de 
gymlessen, maar ook daarnaast. Alle 
leerlingen volgen in leerjaar 4 het 
programma sportoriëntatie waarin ze 
kennismaken met verschillende spor-

ten zoals golfen, bowlen, karate en 
fitness. Aan het eind van het school-
jaar organiseren we de eindejaars-
sportweken. De leerlingen kunnen dan 
kiezen uit maar liefst 30 verschillende 
sporten. 
Tijdens de gymlessen blijven we trou-
wens ook niet altijd in de gymzalen. 
Zo gingen we naar een circusschool, 

drakenboot varen, freerunnen, tennis-
sen en padel spelen, dansen in het CKC 
en schaatsen.  En natuurlijk doen de 
leerlingen mee aan onze eigen sport-
toernooien en toernooien met andere 
scholen, bijvoorbeeld voor voetbal, 
basketbal en volleybal. Met het inter- 
scolaire basketbaltoernooi én voetbal-
toernooi zijn we kampioen geworden!



   

In de derde klas kiezen de leerlingen 
Techniek hun keuzevakken die in leerjaar 
vier worden afgesloten. Om ze bij hun 
keuze te helpen, lieten we leerlingen van 
het profiel BWI (bouwen, wonen en in-
terieur) kennismaken met vakken uit het 
profiel PIE (produceren, installeren en 
energie) en andersom.  
Leerlingen van BWI gingen langs bij 
IW Zuid-Holland, opleidingsbedrijf in de 
elektro- en installatietechniek. Koperen 
buizen buigen en koppelingen pressen 
of solderen, het was allemaal nieuw 
voor onze leerlingen. Maar ze vonden 
het geweldig. De metaalbewerkers  
gingen naar de Schildersvakschool in 
Rijswijk. Ze mochten behangen en deu-
ren, ramen en een T-shirt beschilderen.  
Onze elektriciens gingen bij Bouwmen-
sen Delft met hout aan de slag: tuin-
huizen in elkaar zetten en een stoeltje 
timmeren voor de gsm. 

De vierdeklassers Techniek waren te gast 
op mboRijnland in Gouda waar zij les 
kregen in vier disciplines. Bij autotech-
niek moesten de leerlingen onderdelen 
van de carrosserie en motor van een auto 
herkennen. Voor bouwkunde maakten 
ze een technische tekening van een huis 
met schuine kap. De leerlingen bestu-
deerden de diverse leidingen die door 
het gebouw liepen bij elektro- en instal-
latietechniek en zagen bij mechatronica 
een robotarm aan het werk. 
Wat een mooie samenwerkingen met 
deze opleidingsbedrijven en vervolg-
opleidingen. Samen zorgen we zo voor 
Sterk Techniek Onderwijs in de regio!

Pre-vmbo is voor leerlingen uit groep  
8 van de basisschool die graag prak-
tisch bezig zijn en leren door te doen.  
De leerlingen komen voor verschillende 
lessen naar ONC Clauslaan. Bij Pre- 
vmbo techniek en robotica gaan ze aan 
de slag met techniek zoals hout- en 
metaalbewerken, robotica en program-
meren. Ze leren logisch nadenken en 
ontwerpen en bouwen bijvoorbeeld 
zelf een eenvoudige robot. Bij Pre- 
vmbo Zorg en Welzijn staan onder  
andere nagelstyling, haarverzorging en 
kokkerellen op het programma. 
Pre-vmbo is onderdeel van Unicoz  
10-14, een samenwerking tussen de 
Unicoz basisscholen en het Oranje 

Nassau College. Het speelt met verschil-
lende programmalijnen in op de onder-
wijsbehoefte van elke leerling en zorgt 
ervoor dat basisschool en middelbare 
school nog beter op elkaar aansluiten. 
Unicoz 10-14 heeft een (gedeelde) eer-
ste plaats behaald tijdens de uitreiking 
van de Unicoz innovatieprijs. Lees meer 
over 10-14 op de website van Unicoz: 
www.unicoz.nl. 

Een tattoo sleeve of sneakercollectie 
ontwerpen, figuurzagen, in foto’s be-
weging, natuur, druppels of licht en 
schaduw uitdrukken, een litho-zeef-
druk maken, verven met ecoline. 
Tijdens de lessen mkc maakten onze 
leerlingen de prachtigste kunstwerken. 
Nog meer werk van onze creatieve 
talenten bewonderen? Volg ons op 
insta: oncclauslaan_art_en_design en 
onc_clauslaan_mkc_photograph.

We willen dat onze leerlingen lekker in 
hun vel zitten. Want pas dán kunnen 
ze ook hun schoolwerk goed doen. 
Daarom werken we volgens de Gezonde 
School-aanpak. Stap voor stap maken 
we een gezonde leefstijl op school 
blijvend en vanzelfsprekend. We stre-
ven ernaar om binnen drie jaar het 
vignet Gezonde School te behalen met 
de themacertificaten ‘Welbevinden’ en 
‘Bewegen en sport’. Dit doen we door 
onze leerlingen te leren hoe zij gezond 
kunnen leven en hoe je goed met 

elkaar omgaat. De leerlingen bewe-
gen veel, we zorgen voor een veilige 
schoolomgeving en een fris klimaat én 
we hebben aandacht voor de persoon-
lijke en sociale ontwikkeling.  
Ook hebben we dit jaar weer de gou-
den Schoolkantine Schaal toegekend 
gekregen van het Voedingscentrum. 
Dit betekent dat in onze schoolkantine 
ruim 80% van het aanbod gezond is 
en zo gepresenteerd wordt dat gezond 
kiezen gemakkelijker wordt gemaakt.  

PRE-VMBO voor ECHTE DOENERS

SAMEN STERK voor TECHNIEK onderwijs

GEZONDE SCHOOL

PRACHTIGE KUNST



Een dj-workshop, kickboksen om weer-
baarder te worden, workshops over 
gezonde leefstijl, acteren, dansen en 
zingen, meedoen aan de schoolband, 
excursies naar het digital art centre en 
het Anne Frank huis, je Anglia-diploma 
halen. Dit is een kleine greep uit de 
SeeYou-workshops van dit schooljaar. 
Tijdens SeeYou bouwen onze leerlingen 

aan hun talenten. Dat doen ze ook met 
het programma My Talent voor onze 
leerlingen van de onderbouw. De leer-
lingen kiezen zelf welk talent ze willen 
ontwikkelen: techniek, theater & kunst, 
media & reclame, muziek & dans, sport 
& show of kook & zo. Veel van dit talent 
hebben we tijdens de Super8dagen kun-
nen zien op het podium en in de film.

Met maandelijks zo’n 1000 views en heel 
veel abonnees kunnen we ons School-
journaal wel een succes noemen. Elke 
maand verschijnt er een nieuw journaal, 
gemaakt door leerlingen van verschil-
lende leerjaren. Met hierin interessante 
interviews, reportages, bijzondere acti-
viteiten en terugkerende items als ‘Wat 
maakt jou bijzonder?’ en ‘Pauze met…’ 
waarin onze interviewers leerlingen iede-

re maand een nieuwe vraag voorleggen. 
De leerlingen hebben ontzettend veel 
plezier bij het maken van de journaals. 
Daarnaast leren ze meteen veel vaardig-
heden zoals presenteren, interviewen, 
ict-vaardigheden, samenwerken en  
plannen. Handig voor nu en later.  
De journaals van dit schooljaar terug-
kijken? Ga naar ons YouTube-kanaal of 
scan de qr-code.

De leerlingen van de NT2-klas hebben 
tijdens acht ‘Artlabs’ in het CKC prach-
tige kunstwerken gemaakt rond het 
thema: ‘Wie was ik, wie ben ik, waar 
ga ik naartoe?’ De leerlingen tekenden 
hun handen met daarin hun levensver-
haal. Ze boetseerden een 3D-figuur van 

zichzelf en maakten een zelfportret 
met hout en verf. Aan de hand van ver-
halen over ‘krachtdieren’ schilderden 
ze dierenmaskers die samen een totem 
vormden. De prachtige kunstwerken 
werden in maart tentoongesteld in de 
Kunstgalerie bij het CKC.

Hoera, het kon weer dit jaar! Direct na 
de meivakantie gingen de leerlingen 
van klas 2 op kamp. Ze gingen – in twee 
groepen – naar De Zonnewende in Sint 
Michielsgestel. Een geweldige locatie 
met mooie faciliteiten zoals sportvelden, 
een basketbalcourt en een bostheater. 
De leerlingen hadden een vol program-
ma met onder andere een dropping, 
een fietstocht, de ONC-expeditie, een 
kunstopdracht, het VOC-spel in het bos, 
dansen in de disco en een bezoek aan 
Safaripark Beekse Bergen.  
Ook hielden de leerlingen een klassen-
strijd. De klassen konden ONC-munten 
verdienen, bijvoorbeeld met de best 
opgeruimde kamer, door een bosspel te 
winnen of een sportopdracht te doen.  
De Brabantse nachten zijn, en waren, 
lang. Veel geslapen is er niet. Er zijn wel 
hele mooie herinneringen gemaakt. 

TALENT ONTWIKKELEN

SCHOOLJOURNAAL een SUCCES

‘WIE WAS IK, WIE BEN IK, WAAR GA IK NAARTOE?’

Mooie HERINNERINGEN

Traditiegetrouw zijn onze eersteklassers 
het schooljaar gestart met de introduc-
tieweek. Voor de zomervakantie zijn de 
toen nog achtstegroepers al een middag 
naar ONC Clauslaan gekomen om hun 
nieuwe klasgenoten te ontmoeten. 
Maar toch was de échte start nog span-

nend. Tijdens de wendagen konden de 
bruggers elkaar, de mentor en de school 
door middel van allerlei leuke activitei-
ten leren kennen. Het ijs was hierdoor 
snel gebroken. Ook leerden de brugklas-
sers al meteen heel wat tweedeklassers 
kennen. Zij gingen namelijk met elkaar 

de strijd aan in het grote kleurenspel in 
de gymzalen. En nu zit het eerste jaar er 
alweer op. Van zenuwen is niets meer te 
bekennen, onze eersteklassers zijn hele-
maal ingeburgerd. En wij maken ons op 
om weer een nieuwe lichting brugklas-
sers te ontvangen. 

Helemaal INGEBURGERD



Herfstvakantie  24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie  27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag en Pasen 07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren  29-05-2023
Zomervakantie  10-07-2023 t/m 18-08-2023

De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2021-2022  

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 2022-2023

Besteding ouderbijdrage


