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Een nieuwe fase breekt aan voor alge- 
meen directeur, de heer Boer. Per 1 juli 
heeft hij afscheid genomen van het 
Oranje Nassau College. Tijd om te gaan 
genieten van zijn vele andere hobby’s. 
De heer Boer heeft 40 jaar met hart en 
ziel in het onderwijs gewerkt. Onder 
andere als docent, adjunct directeur 
van het ONC Clauslaan, lid kern-directie 
ONC en de laatste 7 jaren als algemeen 
directeur van het ONC. Met grote inzet 
en betrokkenheid heeft hij als direc-
tielid, maar nog meer als onderwijs-

kundige, een meer dan voortreffelijke 
bijdrage geleverd aan het voortgezet 
onderwijs in de gemeente Zoetermeer 
en in het bijzonder aan het ONC.  
De leerling heeft bij de heer Boer altijd 
centraal gestaan. Alle veranderingen 
en vernieuwingen hadden als doel de 
leerling te laten bloeien en groeien. 
Wij danken de heer Boer voor zijn 
tomeloze inzet en betekenis voor het 
ONC en wensen hem een hele goede 
tijd toe samen met zijn vrouw in 
Friesland.

In de STARTBLOKKEN

Mijn eerste indrukken van de af- 
gelopen twee maanden zijn erg posi-
tief. Ik zie opgewekte leerlingen die 
het leuk vinden op het ONC. 
Als ik over de verschillende units loop 
zijn ze enthousiast en serieus aan het 
werk.  De manier waarop het onder-
wijs hier wordt aangeboden zorgt 
ervoor dat iedere leerling de kans 
krijgt zich optimaal te ontwikkelen. 
Elke leerling krijgt het onderwijs zo 
veel mogelijk op maat aangeboden. 
De docenten kennen ‘hun’ leerlingen 
en weten wat hen bezighoudt.  
De sfeer op school is goed en het  
docententeam werkt met passie. 
Wat ik heel leuk heb gevonden is de 
positieve wijze waarop ik als nieuwe 
directeur ben ontvangen. Ik was vanaf 
de eerste dag echt welkom.  

Terugblik
Het schooljaar loopt ten einde.  
De toetsen en examens zitten er op. 
Deze periode is goed en plezierig  
verlopen. Een hartelijk woord van 
dank aan alle medewerkers, zowel 
onderwijzend personeel als onderwijs-
ondersteunend personeel. 
Ook u als ouder bedanken wij voor uw 
betrokkenheid bij uw kind en de school.

Afscheid en welkom
We bedanken al onze vertrekkende 
collega’s voor hun inzet, zorg en 
collegialiteit:
Helmi Anders, docent onderbouw 
vmbo; Hélène Croese, teamleider lwoo 
(pensioen); Bora Güzel, docent handel 
& administratie; Dawina van Pelt, 
docent handel & administratie; 
Richard Wernet, docent handel & 
administratie. Onze nieuwe collega’s 
heten wij van harte welkom.
Een woord van dank voor de vrijwil-
ligers is hier ook op zijn plaats. Een 
aantal zien wij komend schooljaar 
niet terug. Wij wensen hen veel succes 
in de toekomst

Het nieuwe schooljaar
We zijn momenteel druk bezig het 
huidige schooljaar af te ronden en de 

start van het nieuwe schooljaar voor 
te bereiden. Belangrijke thema’s in 
het nieuwe schooljaar worden de ver-
nieuwing vmbo en de verdere ontwik-
keling van onderwijs op maat.  
Er staan weer volop plannen op het 
programma, waarvan wij u verslag 
zullen doen via onze website 
www.onc.nl en in de nieuwsbrieven.  
De nodige informatie blijven wij per 
mail naar u toesturen. Naast de digita-
le nieuwsbrieven, moet u hierbij  
denken aan de uitnodigingen voor 
voorlichtingsavonden, rapport-
avonden en thema-avonden voor 
ouders. Om dit goed te kunnen doen, 
moeten wij wel over uw juiste e-mail-
adres beschikken. Wilt u uw gegevens 
in de loop van het jaar ook up-to-date 
houden? In het programma Magister 
kunt u uw e-mailadres controleren en 
zo nodig aanpassen. Hetzelfde geldt 
voor uw (mobiele) telefoonnummer. 
Ouders die niet over e-mail beschik-
ken, ontvangen de berichten nog via 
de ‘oude’ methode. De mentor is hier-
voor verantwoordelijk.

Goede vakantie!
Iedereen maakt zich op voor de zo-
mervakantie. Even een adempauze. 
Even los komen van de hectiek van 
alledag en nieuwe inspiratie opdoen. 
Een heerlijk vooruitzicht! En na de 
vakantie beginnen we weer verwach-
tingsvol aan het nieuwe schooljaar.
Namens alle medewerkers wens ik u 
een heel goede vakantieperiode toe.

Jacqueline van Beek, 
directeur
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Mijn naam is Jacqueline van Beek.  
Per 1 april 2015 ben ik aangesteld als 
directeur van het ONC Clauslaan. Ik 
ben geboren en getogen in Scheve-
ningen en woon er nog steeds met 
veel plezier. Ik ben 52 jaar oud,  
getrouwd en heb een zoon van 17 
jaar. Naar muziek luisteren is een  
grote passie van mij. Daarnaast houd 
ik ook erg van reizen en lezen. 
Vanaf mijn afstuderen werk ik in het 
onderwijs. Ik ben dan ook een echt 
onderwijsmens. 
Ik ben in het onderwijs begonnen als 
docent maatschappijleer, geestelijke 
stromingen en omgangskunde aan 
een opleiding voor verpleging in  
Rotterdam. Na 10 jaar docentschap 

ben ik gaan werken in diverse leiding-
gevende functies. In de jaren hiervoor 
was ik onder meer teamleider op een 
vmbo, directeur van een vmbo-school 
en directeur van een school voor 
vmbo, havo en vwo. 
In de loop van mijn carrière heb ik 
een grote passie voor het vmbo ont-
wikkeld. Ik vind het belangrijk dat 
leerlingen zich prettig voelen op 
school. Het is onze opdracht om leer-
lingen zo goed mogelijk voor te be-
reiden op een plek in de maatschappij 
waar ze invulling kunnen geven aan 
hun talenten. We moeten bij leerlin-
gen een beroep doen op datgene wat 
ze kunnen en die kwaliteiten verder 
uitbouwen.

Met mooie speeches en vrolijke 
anekdotes hebben we afscheid ge-
nomen van Marion Martijn, directeur 
van het ONC Clauslaan. Na vele jaren 
van bevlogen en enthousiaste inzet 
voor het onderwijs, is zij per 1 april 
met prepensioen gegaan. 
Marion heeft zich al die jaren met hart 
en ziel ingespannen voor de school, 
veel veranderingen doorgevoerd en 
de school samen met het team op de 
kaart gezet. 
Aan het eind van de middag heeft 
Marion het stokje letterlijk overgedra-
gen aan Jacqueline van Beek. Een uit-
daging die Jacqueline graag aangaat.

Even VOORSTELLEN

Het STOKJE OVERGEDRAGEN

Het  vertrek van de heer Boer als  
algemeen directeur van het Oranje 
Nassau College (ONC) is voor het 
College van Bestuur (CvB) aanleiding 
geweest de directiestructuur van het 
ONC te wijzigen.
Met ingang van 1 augustus 2015 
berust de eindverantwoording van 

het ONC bij de nieuw gevormde  
Centrale Directie (CD). De Centrale 
Directie bestaat uit de huidige twee 
vestigingsdirecteuren, mevrouw Van 
Beek en mevrouw Van Goch. Van 
deze collegiaal opererende CD zal 
mevrouw Van Goch de komende twee 
jaren het voorzitterschap bekleden.

Wijziging DIRECTIESTRUCTUUR



Het ONC basketbalteam heeft de eerste 
plaats behaald in het interscolair 
basketbaltoernooi. Woensdag 10 decem-
ber versloeg ons team het Picasso en het 
Alfrink en mochten onze trotse spelers 
de beker mee naar huis nemen.  
Tijdens het  Highschool Volleybal-
toernooi op het Alfrink, gingen onze 
teams de strijd aan met teams van het 
Erasmus, het Alfrink en het Picasso. 
In de finale stonden twee teams van 
onze school tegenover elkaar. 
Dit betekende automatisch de eerste 
én tweede prijs voor het ONC. 
En of dat nog niet genoeg was, werd 
onze school ook nog kampioen beach-
volleybal. Dus driedubbel kampioen 
van Zoetermeer!

Alle leerlingen van 2 en 3 mavo  
bezochten het beroepenfeest van  
Zoetermeer on Stage. In korte gesprek-
jes konden de leerlingen kennismaken 
met de beroepsbeoefenaars van hun 
keuze. Om de leerlingen op deze dag 
voor te bereiden, hebben zij een net-
worktraining gevolgd, visitekaartjes 

gemaakt en een top 3 samengesteld 
van beroepen waarover ze meer 
wilden weten. 
Op de Doe Dag op 26 maart mochten 
zij een kijkje in de keuken nemen van 
het bedrijf of de instelling van hun 
match. Hoe ziet een werkdag er nu 
echt uit en wat houdt het vak in?

Na alle stress voor het examen, was  
het tijd voor gezelligheid. En daarbij 
hoort lekker eten! Voor het eerst dit 
jaar vond bij ons op school een barbe-
cue plaats speciaal voor alle examen- 
kandidaten. 
De leerlingen meldden zich bij de rode 
loper voor de school met zeer uiteen-
lopende, originele voertuigen. Er waren 
dure sportauto’s, schitterende oldtimers, 
een heuse koets met een span paarden, 
een brandweerwagen met sirene. 
Sommigen benaderden het van de 
hilarische kant en lieten zich door  
moeder op de fiets bij de rode loper 
afzetten. Vervolgens kon iedereen 
genieten van heerlijke hapjes van de 
barbecue. Volgend jaar zeker voor 
herhaling vatbaar!

Op 29 januari, Nationale Gedichtendag, 
kwamen rappers Lyonn en D-Brown voor 
het programma Man bijt hond bij ons op 
school. De leerlingen van de Taalplusklas 
konden genieten van het gedicht Voor 
een dag van morgen van Hans Andreus 
in een nieuw jasje. Een mooie manier 
om poëzie over te brengen op de jeugd.

BEROEPENFEEST
In aanwezigheid van wethouder Van 
Leeuwen (sportzaken en jeugd) is het 
project Box Out van start gegaan.  
Dit project is opgezet door Zorg en  
Zekerheid Leiden Basketball om de  
sociale competenties van jongeren van 
12 en 13 jaar te vergroten en hen te 
stimuleren om gezonder te leven door 
structureel te sporten. Hiervoor is het 
programma STAR ontwikkeld: Sportivi-
teit, Teamwork, Acceptatie en Respect. 
In verschillende basketbalclinics hebben 
onze brugklassers spelenderwijs veel ge-
leerd over gezondheid en sociaal gedrag.

Muziek maken is goed voor je. Je wordt 
er blij van én je gaat er beter van leren. 
Ook dit jaar kregen de leerlingen van de 
onderbouw lwoo een workshop djembé. 
We hebben heel wat ritmische talenten 
kunnen ontdekken.

BOX OUT

Beter leren 
door MUZIEK

DE RODE LOPER voor onze examenkandidaten

Drie keer KAMPIOEN

MAN BIJT HOND op het ONC



De sfeer was top tijdens het lentefeest 
op 29 mei! En dat kwam niet alleen 
door de barbecue en de ijswagen bui-
ten, maar vooral omdat alle leerlingen 
er een supergezellige avond van maak-
ten.  Onder leiding van onze eigen 
Mister Drae (meneer Drenthe) kwamen 
bekende en onbekende artiesten en 
DJ’s langs. Ook de leerlingen zelf kon-
den hun draaikunsten laten zien in de 
DJ contest.  

Hoe kun je beter Engels leren dan luis-
teren naar en praten met een native 
speaker? De leerlingen van klas 1 en 2 
kregen een dj uit Detroit op bezoek. 
Dan wordt een les over de tegenwoor-
dige tijd ineens heel erg interessant! 
Dante LaSalle vertelde wat over zich-
zelf. Daarna mochten de leerlingen 
hem van alles vragen en moesten ze 
vervolgens een stukje over Dante’s  
leven schrijven. De les werd afgesloten 
met een Dante-quiz.

In december gingen de leerlingen van 
3 en 4 mavo drie dagen naar Londen. 
Er stond van alles op het (volle) pro-
gramma: een stadswandeling langs 
de bekende bezienswaardigheden, de 
kermis Winter Wonderland, de musical 
The Lion King, het British Museum en 
nog veel meer. Kortom, de leerlingen 
hebben genoten!

De leerlingen van de tweede klassen 
zijn het nieuwe jaar op een leuke 
manier gestart. Zij gingen drie dagen 
op werkweek naar Heino. Drie dagen 
veel lol, weinig slaap en leuke activitei-
ten zoals een stevige wandeling tussen 
de weilanden, een speurtocht in Zwolle 
en een heuse klassenstrijd. Tijdens de 
Challenge Run werden de leerlingen 

fysiek uitgedaagd om te klimmen, 
schieten, varen en bouwen. 
De mentale uitdaging bestond uit 
het intensief samenwerken en goed 
communiceren. De dagen werden 
afgesloten met een bezoek aan 
Slagharen. De sfeer was top. 
Wat een goed begin van het nieuwe 
schooljaar!

Het ONC Clauslaan werkt voortdurend 
aan de kwaliteit van het onderwijs, 
o.a. door enquêtes te houden onder 
leerlingen en ouders. 
De resultaten staan op 
www.scholenopdekaart.nl. 

Hier vindt u nog veel meer gegevens 
over de school, zoals onze mooie  
examenresultaten.
mavo: 95% 
kaderberoepsgerichte leerweg: 95% 
basisberoepsgerichte leerweg: 95% 

LenteFEEST

ENGELS met DJ DANTE

Genieten in LONDEN

EXAMENRESULTATEN

Goed BEGIN 



De leerlingen van leerjaar 1 en 2 
gingen op bezoek in de bovenbouw. 
Zij kregen informatie over de verschil-
lende beroepsopleidingen en mochten 
zelf even proeven aan de praktijk. 
In leerjaar 1 en 2 besteden we aan-
dacht aan loopbaanoriëntatie. 
De leerling krijgt een beeld van de 

verschillende mogelijkheden die er 
zijn en welke sector voor hem of 
haar het meest geschikt is. Tijdens 
de Praktische Beroepen Oriëntatie 
kunnen de leerlingen vervolgens 
binnen en buiten de school vast 
een beetje ervaren wat een bepaald 
beroep inhoudt.

Leerlingen van klas 1 en 2 hebben een 
masterclass gevolgd bij Microsoft 
Nederland. Ze kregen informatie over 
het gebruik van social media en de 
voordelen en risico’s van Big Data. 
De hoeveelheid data die we met zijn 
allen produceren groeit explosief 
omdat alles en iedereen online is. 
Deze berg gegevens – de Big Data – 

bevat een schat aan informatie. Dit kan 
risico’s opleveren voor bijvoorbeeld de 
privacy. Maar er zijn ook veel voor-
delen, zoals zorg op maat, aanbie-
dingen op maat én onderwijs op maat.
De ochtend startte met een boeiende 
presentatie van de heer Ter Heerdt 
(Technology Advisor Business Intelligence 
& Big Data). Hij legde het begrip Big 

Data duidelijk uit en maakte de leer-
lingen zich ervan bewust hoeveel data 
zij elke dag genereren. De leerlingen 
mochten aansluitend zelf aan de slag 
om te zien wat zij zoal aan data produ-
ceren. De ochtend werd afgesloten met 
een rondleiding door het indrukwek-
kende gebouw van Microsoft.

De overgang van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is een 
belangrijke stap. Om deze stap zo goed 
mogelijk te begeleiden, organiseren 
de basisscholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs de zogeheten Warme 
Overdracht. Aan het eind van het 
schooljaar bespreken leerkrachten van 
groep 8 hun leerlingen met de men-
toren van klas 1. Om de leerkrachten 
op de hoogte te houden van hoe het 
met hun ex-leerlingen gaat, volgt in 
november een tweede sessie, waarvoor 
de brugklassers vooraf zelf het boekje 
Kent u mij nog? invullen. Zo houden 
we elkaar goed op de hoogte.

PROEVEN aan de PRAKTIJK

Het ONC Clauslaan heeft een gezonde 
schoolkantine. Als richtlijn voor een 
gezonde schoolkantine geldt een aan-
bod van minimaal 75% producten uit 
de Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, 
salades) en daarnaast 25% extra’s 
(zoals koek, snoep en snacks). 
Het assortiment van onze kantine is 

beoordeeld door een voedingsdeskun-
dige van het Voedingscentrum. Van 
de 2000 onderzochte schoolkantines 
hebben er 100 het predicaat ‘gezond’ 
gekregen. Het ONC Clauslaan is één 
van de honderd scholen die aan deze 
eis voldoet. Wij kregen hiervoor de 
Gezonde Schoolkantineschaal. 

Hoera! We hadden op het ONC Claus-
laan al gemengde voetbalteams, maar 
nu hebben we ook een echt meisjes 
voetbalteam. Steeds meer meiden 
willen namelijk voetballen. Het is niet 
voor niets de snelst groeiende team-
sport van Nederland. We zijn heel hard 
aan het trainen om met andere teams 
de sportieve strijd aan te gaan!

GEZONDE schoolKANTINE

MEISJES VOETBALteam

MASTERclass bij MICROSOFT

Kent U MIJ nog?

In vier achtereenvolgende bijeenkom-
sten werden onze leerlingen welkom 
geheten door dominee Wesdorp in de 
Oude Kerk. De dominee gaf informatie 
over de kerk, de kerkdiensten en de 
kerkfeesten. Vervolgens las hij uit het 
evangelie van Lucas het kerstverhaal. 
De leerlingen konden dit meelezen 

op een PowerPointpresentatie op de 
wand. Bij elke bijeenkomst vertelden 
leerlingen en docenten wat kerst voor 
hen betekent. Tot slot speelde de orga-
nist kerkliederen. Ook deze tekst was 
op de wand te zien. Er kon dus flink 
worden meegezongen.

Kerstviering in de OUDE KERK



Dinsdag 9 juni gingen de leerlingen 
van klas 1 en de NT2-klas op excursie 
naar Naturalis en Noordwijk.  
Hier hebben zij het educatieve  
programma Dag Noordzee! gevolgd. 
Wat is eigenlijk een zee en welke die-
ren leven er? In Naturalis kregen onze 
leerlingen antwoord op deze vragen. Ze 
kregen een rondleiding en speelden het 
spel De strijd om de diversiteit. Vervol-
gens gingen de leerlingen strandjutten 
op het Noordzeestrand. Ook mochten 
ze korren: met een groot sleepnet vissen 
op garnalen, krabben en zeevisjes. 

Dit jaar wederom geen natuurijs. Maar 
niet getreurd! De leerlingen van de 
onderbouw gingen schaatsen in Silver-
dome. Sneeuw was er wel heel even. 
Dus meteen met de klas naar buiten!

DAG NOORDZEE!

Leerlingen van Zorg & Welzijn hebben 
een muurschildering gemaakt in ver-
pleeghuis Monteverdi. Wat een vrolijke 
muur!

Gedurende twee schooljaren hebben 
de leerlingen van klas 2 op een ludieke 
manier gewerkt aan hun sociale vaar-
digheden en creatieve, motorische en 
emotionele ontwikkeling. 
Op 2 juli hebben de leerlingen al hun 
talenten laten zien tijdens een grote 
markt voor leerlingen, ouders en  
belangstellenden. 
Doel van het project is om leerlingen 
te trainen in de vaardigheden die no-
dig zijn om goed in een maatschappij 
mee te kunnen draaien. Tegelijkertijd 

kunnen ze hun talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Een leerling die zich be-
wust is van zijn eigen belangstelling en 
passie, is eerder bereid om het nodige 
werk te verrichten om doelstellingen te 
behalen.  
De eerste weken stonden vooral de 
vragen centraal: wie ben ik, wat doe 
ik in mijn vrije tijd en waar ben ik 
goed in? De leerlingen maakten een 
selfie-collage. Zonder naam, zodat de 
andere leerlingen konden raden wie 
de eigenaar was.

Van maandag 18 tot en met donderdag 
21 mei vond de jaarlijkse rolstoel-
vierdaagse plaats. En zoals ieder jaar 
waren ook deze keer leerlingen van 
onze school aanwezig om te helpen. 
De maandag begon met regen. Maar 
onze leerlingen én de bewoners van 

Monteverdi en de Morgenster lieten 
zich hierdoor niet ontmoedigen. 
De stemming zat er goed in. De volgen-
de dagen was het gelukkig wel droog. 
En met wat lekkere hapjes tussendoor 
en een muzikale stop in het Stadshart, 
was het ook dit jaar een echt feestje!

MuurSCHILDERING

ROLSTOELvierdaagse een feestje

TalentTOTAAL

SNEEUW en IJS



Het was een hele happening, het 
traditionele kerstbal. Niemand minder 
dan acteur Ahmed Akkabi was deze 
avond één van de drie dj’s. Akkabi is 
onder andere bekend van de series 
Huis Anubis en Moordvrouwen en de 
films De President en Rabbat. 
Een andere grote passie van Akkabi 
is muziek. Geregeld draait hij in clubs 

en tijdens feesten. Leerlingen en 
personeel gingen – uiteraard in hun 
mooiste kerstoutfit – los op de muziek. 
Behalve dansen waren er ook genoeg 
andere dingen te doen: gamen, film 
kijken, karaoke, spelletjes spelen. 
En natuurlijk ging ook dit jaar de op-
brengst naar onze drie partnerscholen 
in Jinotega. 

Het waren weer mooie, indrukwekken-
de, bijzondere en gezellige wendagen 
dit jaar. Onze brugklassers hebben van 
alles geleerd over de school en hun 
vakken en natuurlijk veel leuke dingen 
gedaan. Hoogtepunt: Ayers Rock.

De leerlingen van de eindexamenklassen 
hebben allemaal het mondeling examen 
Engels gedaan door middel van een 
taaldorp. De docenten speelden verschil-
lende rollen. Zo moesten de leerlingen 
zogenaamd kleding kopen, naar de 

dokter, aangifte doen van een misdaad, 
een hotel boeken en uit eten. Er zijn 
mooie cijfers gehaald. De leerlingen van 
mavo 4 speelden dit jaar de ‘bewoners’ 
van het taaldorp voor de lwoo-leerling-
en. Een succes voor alle betrokkenen!

Dit jaar waren er weer veel interes-
sante en leuke opdrachten bij MCK:  
silhouetten van ijzerdraad om de sol-
deertechniek in de vingers te krijgen, 
miniatuurkamertjes maken, alles leren 

over kleuren m.b.v. de kleurencirkel, 
kunststoelen ontwerpen en schilderen. 
Leerlingen van de onderbouw maakten 
een muurschildering (maar dan op hun 
tekenmap) in de stijl van kunstenaars 
Keith Haring en Stan Gubbels. De schil-
dering moest in beelden een verhaal 
vertellen over de leerling zelf. Wat een 
mooie resultaten!

Zo’n 800 leerlingen van groep 7 van de 
Uncioz-basisscholen kwamen op 4 en 5 
juni naar het ONC Clauslaan voor de 
Super7dagen. De kinderen mochten twee 
workshops volgen. Aanbod genoeg!
Bijvoorbeeld: fotoshoppen en cartoons 

tekenen bij Media & Reclame.  Karate, 
darten of meedoen aan ONC next top 
model bij Sport & Show. Een designstoel 
maken bij techniek of zelf een lampje 
laten branden. Latin dans, zingen en 
mixen als een dj bij Muziek & Dans. 

En bij Kook & Zo pizza’s bakken en lolly-
pops maken. En dit is nog maar een greep 
uit alle mogelijkheden die er waren. 
De kinderen hebben genoten én hebben 
het ONC Clauslaan alvast eens van 
binnen kunnen bekijken.

TAALdorp

Nog EVEN 
WENNEN

Verrassende RESULTATEN

Ook SUPER DAGEN voor GROEP 7!

AHMED AKKABI op KERSTGALA



Leerlingen van het ONC bieden vaak 
en graag de helpende hand op de 
basisscholen. En de kinderen van de 
basisscholen komen ook geregeld naar 
het ONC voor allerhande activiteiten. 
Zo organiseerden leerlingen van klas 4 
Sport en Bewegen een sportief verjaar-
dagsfeestje in de gymzaal voor twee 
jongens van Het Palet. De Spelevaert 
kreeg een mooie laptopkar, opgeknapt 

door de jongens van Techniek. 
Een groep kinderen van de Koningin 
Wilhelminaschool maakte in onze keu-
ken heerlijke gerechten samen met de 
leerlingen van Verzorging. Onze spor-
tieve jongens en meiden assisteerden bij 
de sportdag van de Prins Clausschool en 
op vrijdag 24 april hebben zo’n 150 leer-
lingen geholpen bij de Koningsspelen 
op onder andere ’t Schrijverke. 

Een leuke en vooral belangrijke actie. Zo 
typeerde wethouder van verkeer, Marc 
Rosier, onze fietsverlichtingscontrole in 
het kader van de Week van de Veilig-
heid. De fietser is een kwetsbare deel-

nemer aan het verkeer. Zien en gezien 
worden zijn heel belangrijk. Leerlingen 
van wie de verlichting niet in orde was, 
konden deze tegen gereduceerd tarief 
laten repareren bij Bike Totaal.

SAMEN met de BASISSCHOLEN

Ook dit jaar hebben leerlingen Handel 
& Administratie meegedaan aan Skills 
Talents op het ROC Mondriaan. De 
leerlingen werden ingedeeld in de ver-
schillende vakrichtingen: Horeca, Zorg 
& Welzijn en Economie & Ondernemen. 
Twee uur lang mochten de leerlingen 
aan hun opdracht werken die bestond 

uit het maken van een digitale plan-
ning, een berekening in Excel, een 
flyer en een PowerPoint. Dankzij hun 
gedegen kennis op het gebied van het 
Officepakket en de toepassing ervan 
was deze opdracht echt een inkopper-
tje voor onze leerlingen. De beker was 
voor het ONC.

Voor onze brugklassers is wiskunde 
een nieuw vak. Veel leerlingen denken 
dan aan rekenen, maar wiskunde is 
meer dan dat. En om te ervaren wat 
je met wiskunde kunt doen en waar je 
het voor nodig hebt, wordt elk onder-
werp afgesloten met een praktische 
opdracht. En dat kan best op een leuke 
manier! Zo kun je ruimtelijke figuren 
maken van rietjes. Teken je met behulp 
van een assenstelsel en coördinaten 
ineens een Donald Duck, en maak je 
met  lijn-, punt-, draai- en schuif-
symmetrie mooie mandala’s.

De leerlingen van klas 1 en de Taalplus-
klas hebben de tentoonstelling Stadse 
dieren in het Stadsmuseum bezocht. 
Deze tentoonstelling vertelde aan de 
hand van verschillende unieke voor-
werpen het verhaal van dieren in de 
stad van de zeventiende eeuw tot nu. 
De leerlingen hebben een leuk, educa-
tief programma gevolgd met vragen, 
opdrachten en een quiz.

Vier keer hebben we dit schooljaar een 
Super8dag gehouden voor achtste-
groepers van de basisscholen uit 
Zoetermeer en omgeving. Op de 
Super8dagen kunnen de leerlingen een 
beeld krijgen van wat het ONC Claus-
laan allemaal te bieden heeft. 
Na de opening hebben de leerlingen 
lesjes gevolgd bij Techniek, Zorg & Wel-
zijn, op de onderbouwunit en bij Sport 
& Bewegen. Tijdens het wandelen van 
les naar les, konden de kinderen ook 
de afdelingen Handel en Administratie 
en Mavo bekijken. De begeleiders – 
docenten én leerlingen – hebben veel 
verteld en veel vragen beantwoord.  
Ook tijdens het Open Huis mochten wij 
veel toekomstige brugklassers – deze 
keer met hun ouders – verwelkomen. 
We zijn ontzettend blij dat veel van 
deze leerlingen zich op onze school 
hebben aangemeld.

Skills Talents
SUPER8dag en OPEN HUIS

WISKUNDE is LEUK!

Stadse dieren

Veilig op de fiets



                                 

AGENDA AUGUSTUS en SEPTEMBER 2015 
(onder voorbehoud)

Augustus 2015

week dag activiteit

35 ma 24 11.45-12.45 uitreiking notebook/laptop  klassen C1a, C1b

  13.15-14.15 uitreiking notebook/laptop  klassen C1c, C1d 

  14.15-15.15 uitreiking notebook/laptop  klassen C1e. L1a

  15.15-16.15  uitreiking notebook/laptop  klassen L1b, L1c 

  16.15-17.00 uitreiking notebook/laptops klassen 2,3 en 4

  19.00-19.30 voorlichting ouders ljr. 2 vmbo over de werkweek

 di 25  leerlingen op school

  08.30 start lessen leerjaar 1 vmb

   start lessen leerjaar 1 lwoo

   start lessen leerjaar 3 en 4 mavo

   start lessen leerjaar 2 lwoo

   start lessen leerjaar 3, 4 en 5 Economie

   start lessen leerjaar 3, 4 en 5 Techniek

  09.00 start lessen leerjaar 2 vmb

  11.00 start lessen leerjaar 3 Zorg &Welzijn

  13.15 start lessen leerjaar 4 en 5 Zorg & 

   Welzijn

 wo 26  start 3-daagse werkweek leerjaar 2 vmbo (t/m 28-08-2015

   introductieprogramma leerjaar 1 vmbo

   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo

   introductieprogramma’s sectoren Z&W-TN-TL

   introductieprogramma mavo 

   leerjaar 3 en 4

 do 27  3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo

   introductielessen leerjaar 1 vmbo + NT2: Ayers Rock

   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo

   introductieprogramma mavo leerjaar 3 en 4

 vr 28  laatste dag 3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo

   introductieprogramma leerjaar 1 vmbo

   introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo

   start lessen mavo leerjaar 3 en 4

September 2015

week dag activiteit

38 di 15 08.30 schoolfotograaf voor  

   leerlingen

  19.30-21.30 kennismakingsavond  

   ouders Z&W leerjaar 3 + 4

  19.30-21.30 kennismakingsavond  

   ouders Economie 

   leerjaar 3 + 4

  19.30-21.30 kennismakingsavond  

   ouders Mavo

  19.30-21.30 kennismakingsavond  

   Techniek leerjaar 4

 wo 16 19.30-21.30 voorlichtingsavond 

   leerjaar 1 ob-breed  

   (vmbo + lwoo)

39 ma 21 19.30-21.30  voorlichtingsavond 

   leerjaar 2 ob-breed

   (vmbo + lwoo + NT2)

  19.30-21.30 kennismakingsavond  

   ouders Techniek leerjaar 3

  20.00-21.30 voorlichtingsavond Mavo

 wo 23  inhaal/reservedag 

   schoolfotograaf voor  

   leerlingen

40 ma 28  VAS 0

 di 29  VAS 0

 wo 30  VAS 0

        
Herfstvakantie van maandag 19 oktober 2015 tot en met vrijdag 23 oktober 2015
Kerstvakantie van maandag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie van vrijdag 19 februari 2016  tot en met vrijdag 26 februari 2016
Pasen van vrijdag 25 maart 2016  tot en met maandag 28 maart 2016
Meivakantie van maandag 25 april 2016  tot en met vrijdag 6 mei 2016
Pinksteren van maandag 16 mei 2016  
Zomervakantie van maandag 11 juli 2016  tot en met vrijdag 19 augustus 2016

In 2014 is € 38.640,- ouderbijdrage ontvangen. 

Dit bedrag is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling   31%

Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren 30%

ONC Contact    5%

Mediatheek    4%

Collectieve ongevallenverzekering  1%

Beveiliging ICT-netwerk   29%

Vakantierooster 2015-2016

Besteding ouderbijdrage


