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we hadden succesvolle uitwisselingen 
met andere scholen in Europa, we 
feliciteerden leerlingen die allemaal 
slaagden voor hun Anglia-, Delf- en 
Goethe-examens. En we herinneren 
ons de prachtige opbrengst van de 
goede doelen actie Serious Request, 
de mooie muziekavond, het optreden 
van de talentgroep Entertainment en 
de afleveringen van A’hum TV. Van de 
Inspectie kregen we een geweldig oor-
deel: alle opleidingen scoorden op alle 
kernonderdelen boven de norm. Ook 
het grote aantal nieuwe brugklassers 
(325) en de intensieve voorbereiding 
op het flexrooster hebben bijgedragen 

aan een succesvol schooljaar. En zo 
waren er nog vele mooie momenten 
meer. Kortom: we sluiten weer een 
heus grensverleggend en onderne-
mend jaar af.

Het nieuwe schooljaar in zicht
Wij zijn alweer druk bezig met de voor-
bereidingen voor het nieuwe jaar. We 
hebben weer meer aanmeldingen gekre-
gen dan vorig jaar. Veel ouders hebben 
vertrouwen in het ONC Parkdreef, in 
onze persoonlijke school waar leerlingen 
en medewerkers grenzen verleggen 
en ondernemen. Op 18 juni hebben de 
nieuwe brugklassers kennisgemaakt met 

hun mentor. Na de zomervakantie zijn  
er voor hen drie wendagen gepland,  
zodat zij goed voorbereid aan het nieu-
we schooljaar kunnen beginnen. 

Goede vakantie!
Maar eerst maken we ons op voor een 
welverdiende vakantieperiode.  
Wij hopen na de zomervakantie uitge-
rust en met veel energie aan het nieuwe 
schooljaar te beginnen. Namens alle 
medewerkers wensen wij u een goede 
vakantieperiode toe.

Mariet van Goch, directeur
Richard van Bochove, plv. directeur  

Van de directie
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‘Wat gebeurt hier veel! Ik zie leerlingen en personeelsleden mooie dingen 

doen.’ Zomaar een uitspraak van de Raad van Toezicht van de Unicoz  

Onderwijsgroep. De Raad van Toezicht bracht op 5 juni een werkbezoek 

aan het ONC Parkdreef om zich te laten informeren over onze onderwijs-

kundige ontwikkelingen en ons grensverleggend en ondernemend  

onderwijs. De leden waren blij verrast over de bruisende school die  

ONC Parkdreef is. Het geeft ons een trots gevoel!

Deze ONC Contact geeft u een impressie van ons grensverleggend en  

ondernemend onderwijs. We nodigen u van harte en met plezier uit om 

door deze brochure te bladeren en te genieten van wat uw zoon of  

dochter allemaal meemaakte het afgelopen schooljaar.

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

Hoera geslaagd!
Proficiat zeggen we met volle over-
tuiging tegen al onze geslaagden en 
tegen al onze leerlingen die bevorderd 
zijn naar een volgend leerjaar. Hard of 
minder hard gewerkt, met gemak of 
met een worsteling, met doorzettings-
vermogen en volharding: gefeliciteerd! 
Voor degenen die een minder goede 
uitslag hebben gekregen: kop op en vol 
goede moed ervoor gaan in het nieuwe 
schooljaar!

Personalia
Op 8 maart ontvingen wij het trieste 
bericht van het overlijden van onze 
oud-collega en oud-leerling Renate 
van Haasteren. Renate was van 2001 
tot 2016 verbonden aan onze school. 
Zij leeft in onze gedachten voort als 
een zeer gedreven collega en docent 
economische vakken. Renate stond 
altijd klaar voor haar leerlingen, gaf 
hun kennis en vooral zelfvertrouwen 
en levenswijsheid. Zij leerde ons dat je, 
als je in jezelf durft te geloven en hard 
werkt, alles kunt bereiken. Wij wensen 
Paul, Sam, Amy en de overige familie 
Gods kracht toe bij het dragen van dit 
verlies. In gedachten zijn wij bij hen.
Met de gezondheid van onze afwezige 
collega’s gaat het inmiddels een stuk 
beter. Een aantal van hen zal na de va-
kantie de werkzaamheden weer vol ver-
ve oppakken. Wij danken de collega’s 
die zich extra hebben ingezet om de 
lessen te verzorgen. Een aantal collega’s 
werd verblijd met de geboorte van een 
kind. De heer S. Rademaker met zoon 
Lennon, de heer D. Looije met dochter 
Jenna en de heer S. Weinert met doch-
ter Lieva. Wij feliciteren de jonge ouders 
van harte en wensen hen veel geluk 
met de nieuw geborenen.

Jubilarissen
Ook dit schooljaar hebben we een aan-
tal jubilarissen in het zonnetje gezet:
Mevrouw F. Duivelshof: 25 jaar Unicoz 
en 25 jaar ambtelijk
Mevrouw J. Mulder: 12,5 jaar Unicoz 
Mevrouw M. Labberton: 25 jaar Unicoz
De heer P. Verweij: 12,5 jaar Unicoz
De heer E. Wigman: 25 jaar ambtelijk

Afscheid
En we zwaaien weer een aantal colle-
ga’s uit. Onder hen collega’s die na heel 
veel jaren met pensioen gaan. We  
noemen: mevrouw T. van Amerongen, 
de heer M. Bezemer, de heer A. Duns-
bergen, de heer M. Jongebreur en 
mevrouw J. Lam. We zijn hen veel dank 
verschuldigd voor het vele werk dat zij 
voor het ONC hebben gedaan.  
Ze hebben heel wat generaties leer- 
lingen wijze lessen Nederlands, wiskun-
de en godsdienst bijgebracht. De heer 
Jongebreur zorgde voor een schone 
school en in het bijzonder voor een 
schone omgeving van de school.
Ook de volgende collega’s verlaten het 
ONC, veelal voor een loopbaan elders: 
de heer T. Blonk, mevrouw S. Ghazizoi, 
mevrouw L. van der Helm, mevrouw 
K. Keij, mevrouw D. van Oosterom, de 
heer J. Sinnema en de heer T. Snelle-
man. Daarnaast vertrekt de heer A. Stof-
fels als afdelingsleider mavo. Hij wordt 
locatiedirecteur van ISW Irenestraat in 
Poeldijk. Verder nemen wij afscheid van 
de stagiaires: K. Bakker, M. Bharos, V. 
Büyükpamukçu, G. van Dort, M. Kau-
wenberg, K. Nijholt en K. Weening.

Gebouw
Tijdens de zomervakantie van 2017 
heeft een grootscheepse renovatie 
van de aula, de uitgiftebalie en het 
muzieklokaal plaatsgevonden. In deze 
zomervakantie gaan we verder met de 
verbouwing. De OL-vleugel zal com-
pleet gerenoveerd worden. We richten 
een projectruimte in en de leslokalen 
krijgen een nieuwe uitstraling.  
Wij verwachten dat na de zomervakan-
tie deze vleugel gereed is voor gebruik. 
Daarna zal in fases de rest van het  
gebouw worden gerenoveerd.

Blij en trots
Dit schooljaar hebben wij onszelf een 
paar keer getrakteerd omdat we zo 
blij waren met de behaalde resulta-
ten: we zijn een gezonde school op 
het gebied van voeding en bewegen, 
we kregen de erkenning van begaafd-
heidsprofielschool, we wonnen de 
eerste plaats bij debatwedstrijden, 

ONS onderwijs

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS
Voor leerlingen die nieuw zijn in Neder-
land en het Nederlands niet beheersen, 
is in samenwerking met de gemeente 
Zoetermeer een Internationale Schakel-
klas ingericht. Ook het ONC Parkdreef 
heeft een schakelklas. Hierin zaten het 
afgelopen schooljaar 15 leerlingen: 
14 uit Syrië en 1 uit Costa Rica. De be-

doeling is de leerlingen in een zo kort 
mogelijke periode Nederlands te leren, 
waarna zij kunnen instromen in het 
reguliere onderwijs. We besteden naast 
het leren van de taal ook aandacht aan 
de inburgering. Zo hebben de leerlin-
gen de feestdagen op school beleefd, 
de bibliotheek en het ziekenhuis be-

zocht, gewandeld in het Haagse bos en 
leren fietsen. 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 
een helpende hand willen bieden in 
de klas. Heeft u interesse, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. van 
Belle: e.vanbelle@onc.unicoz.nl. 

Ze hebben hard gewerkt voor hun di-
ploma, onze examenkandidaten! En 
wat een prachtige resultaten hebben ze 
behaald. David haalde zelfs een 10 voor 
het examen wiskunde mavo!

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

TROTS OP EXAMENLEERLINGEN



ONS onderwijs

Vanaf augustus 2018 starten we op het 
ONC Parkdreef met een flexrooster.  
Het flexrooster houdt twee veranderin-
gen in: er worden flexuren ingeroos-
terd en de lessen gaan naar lesblokken 
van 80 minuten. Beide veranderingen 
bieden voordelen en mogelijkheden. 
Voordelen van de flexuren zijn onder 
andere: meer begeleiding bij het huis-
werk maken, meer mogelijkheden voor 
extra uitleg en extra uitdaging en meer 
keuze voor de leerlingen. Het verlen-
gen van de lessen naar lesblokken van 
80 minuten brengt een aantal andere 
voordelen met zich mee. Doordat leer-
lingen minder lessen op één dag heb-
ben, zijn er minder leswisselingen en is 
er meer rust in de school. De docenten 

kunnen in langere lessen nog beter 
afwisselen in werkvormen, meer de 
diepte ingaan en meer differentiëren. 
En de leerlingen hebben de focus op 
een kleiner aantal vakken per dag.
Kortom: door het flexrooster kunnen 
we onze leerlingen nog beter begelei-
den, op een manier die hen past.  
Op onze website parkdreef.onc.nl vindt 
u informatie en de veel gestelde vragen 
over het flexrooster. 

SUPER8DAGEN EN OPEN HUIS 
DRUK BEZOCHT! 

FLEXROOSTER

ONC persoonlijk

EEN STEVIGE BASIS De overgang van groep 8 naar de 
brugklas is best spannend. Een groot 
gebouw, met heel veel leerlingen, 
nieuwe docenten en nieuwe vakken. 
Om dan je plek te vinden in je klas 
en nieuwe vriendschappen te sluiten 
valt niet altijd mee. Het helpt als de 
leerling zich veilig, gerespecteerd en 
geaccepteerd voelt. Daarom krijgen 
al onze eerste- én tweedeklassers de 
training Rots en Water. Rots staat voor 
kracht, voor jezelf opkomen, je eigen 
keuzes maken. Water betekent dat 
je open staat voor anderen. Dit heeft 
te maken met vriendschap, respect 
en communicatie. Spelenderwijs 
trainen de leerlingen weerbaarheid en 
sociale vaardigheden. Ze krijgen meer 
zelfvertrouwen en leren omgaan met 
verschillende situaties. Een stevige basis 
voor hun verdere schoolcarrière én de 
rest van hun leven.

En dat valt voor ouders lang niet altijd 
mee! Want hoe lief, slim en grappig 
onze pubers ook zijn, ze kunnen 
ouders soms ook tot wanhoop drijven. 
De workshop voor ouders Help ik heb 
een puber in huis zat dan ook binnen 
de kortste keren vol. De avond begon 
met het theoretische gedeelte. Hoe 
veranderen pubers lichamelijk en 
geestelijk, hoe maken jongeren zich 
los van hun ouders, wat kun je als 
ouders doen? Hierna gingen ouders en 

medewerkers in groepjes in gesprek 
over verschillende stellingen zoals: 
‘Voor het slapen gaan, levert mijn 
zoon/dochter de mobiel en iPad in’.  
Dit bracht levendige discussies op gang. 
Met tips en adressen waar ouders en 
jongeren terechtkunnen met vragen, 
sloten we de avond succesvol af. 

HELP IK HEB EEN PUBER IN HUIS 

RAAK ELKAAR NIET KWIJT!
Een zeer indrukwekkende kerstviering 
dit jaar met het thema Raak ze 
niet kwijt. Op onze school hebben 
we een internationale schakelklas 
waarin ex-vluchtelingen zitten uit 

Syrië. Sommigen van hen hebben 
hun ouders verloren of zijn ze 
kwijtgeraakt. Hun verhalen stonden 
centraal tijdens de kerstviering die 
hiermee aansloot bij onze goede 

doelen actie. De verhalen maakten 
grote indruk op onze leerlingen en 
medewerkers. 
Laten we ervoor zorgen dat we elkaar 
niet kwijtraken!

Een vrolijke drukte was het tijdens de 
Super8dagen! Honderden achtste-
groepers kwamen kijken wat er bij  
ons op school allemaal te doen is. 
 Ze volgden lesjes, maakten kunst-
werken, mochten hockeyen, klimmen, 
turnen en tafeltennissen in de gymzalen 
en kregen uiteraard een rondleiding 
door het gebouw. Tijdens het Open Huis 
kwamen de toekomstige brugklassers – 

deze keer met hun ouders – nog een 
keer kijken. Leerlingen van het ONC 
verzorgden rondleidingen door het 
gebouw. Zo konden de 
bezoekers meteen hun vragen stellen 
aan de ervaringsdeskundigen.  
We zijn ontzettend blij dat we zo  
veel van deze bijna-bruggers in 
september mogen ontvangen als 
nieuwe ONC’ers.



Vlak voor de kerstvakantie werd 
bekend dat wij de gouden 
Schoolkantine Schaal 2017 van het 
Voedingscentrum hebben verdiend!  
Een gouden kantine heeft een nóg 
gezonder aanbod en gezondere 
uitstraling dan een zilveren kantine.  
Het aanbod bestaat uit minimaal 80% 

betere keuzes en de leerlingen krijgen 
een duwtje richting deze betere keuze 
door de aankleding van de kantine.  
De visie achter de gezonde kantine: 
jongeren zijn de toekomst. Willen we 
dat zij gezonder leven, dan is het 
belangrijk dat zij ook op school gezond 
kunnen eten en drinken. 

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

onze brugklassers ervaren wat de geva-
ren van social media kunnen zijn. De 
mentoren gingen vervolgens met de leer-
lingen in gesprek over online gedrag, 
privacy en cyberpesten. Op de bijbehoren-
de ouderavond kregen de ouders tips 
over hoe zij met hun kinderen kunnen 
praten over het gebruik van social media.

Het was een spannende dag voor onze 
‘Puttenprutters’. Op vrijdag 16 maart  
hebben zij meegedaan aan de regio- 
finale van Vakkanjers. 
De leerlingen van de mavo/havo-brug-
klassen kregen eerder in het schooljaar 
de uitdagende opdracht om een pro-
bleem met water (waterrecycling, wa-
teroverlast) op te lossen. De leerlingen 
van het groepje ‘Puttenprutters’ uit 

M1G behaalde voor hun oplossing de 
meeste stemmen en mochten naar de 
Vakkanjerdag. In het Fablab in Den 
Haag hebben zij – onder leiding van een 
industrieel ontwerper – hun straatput 
met filter gerealiseerd. Tijdens de regio- 
finale mochten de leerlingen hun oplos-
sing presenteren. Helaas zijn onze kan-
jers niet in de prijzen gevallen. Maar ze 
hebben wel veel ervaring opgedaan.

EERST EVEN WENNEN

GOUDEN SCHOOLKANTINE SCHAAL 

VAKKANJERS

Wat hadden we dit jaar weer een leuke, 
spontane en sportieve brugklassers! 
Traditiegetrouw zijn ze hun jaar gestart 
met de wendagen. Spelenderwijs 
konden zij kennismaken met elkaar 
en met de school. Natuurlijk kregen 
ze uitleg over schoolse zaken zoals het 
rooster, verschillende vakken en werken 
met de iPad. Maar het leukste waren 
natuurlijk alle andere activiteiten: 
sporten, survivallen, vaandels maken, 
pannenkoeken bakken en nog veel 
meer. Na deze drie dagen samenwerken 
en samen lol maken, waren de 
leerlingen al aardig gewend aan elkaar. 
En nu, na een jaar ONC, kennen we ze 
niet meer terug. Zelfverzekerd stappen 
ze door de gangen van het gebouw. Op 
naar hun tweede jaar!

SHAME & SHARE

MAATWERK VOOR ALS JE MEER KUNT EN WILT
Een skelter met verbrandingsmotor 
bouwen, gebarentaal leren of een 
game ontwikkelen. Dit zijn maar 
enkele voorbeelden van wat leerlingen 
tijdens het ONC Excellent programma 
dit jaar hebben gedaan. ONC Excellent 
is voor leerlingen die meer aankunnen 
dan het gewone programma of 

hoogbegaafd zijn. Zij volgen een 
maatwerktraject afgestemd op hun 
talenten. Zowel op de mavo, havo als 
het vwo zitten leerlingen die kunnen 
en willen excelleren en die meer 
uitdaging nodig hebben. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld één of meer 
vakken op een hoger niveau doen, 

vakken volgen in een hoger jaar, extra 
vakken kiezen of werken aan een 
onderwerp dat zijn of haar speciale 
belangstelling heeft. Zo maakt een van 
onze leerlingen een app-kookboek met 
regionale gerechten en ontwerpt een 
andere leerling bijzondere pijlen voor 
zijn boog.

ONC excellent

Hoogbegaafde leerlingen zijn op hun 
plek op het ONC Parkdreef!  
Op 29 januari 2018 heeft het bestuur 
van de Vereniging Begaafdheids-
profielscholen (BPS) het advies van de 
visitatiecommissie BPS overgenomen: 
het ONC Parkdreef mag zich de 
komende vier jaar wederom 
begaafdheidsprofielschool noemen.  
De visitatiecommissie complimenteerde 
de school met de persoonlijke aandacht 
voor de leerlingen, de fijne sfeer, de vele 
mogelijkheden voor de hoogbegaafde 

leerlingen op alle afdelingen en een 
betrokken en deskundig docententeam. 
Tijdens de viering van het tienjarig 
jubileum van de BPS hebben we het 
BPS-certificaat in ontvangst mogen 
nemen. Wij zijn blij met de beslissing en 
trots op alle inspanningen om 
hoogbegaafde leerlingen een plek te 
bieden op onze school! Meer info over 
ons onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen? Neem contact op met de 
coördinator hoogbegaafdheid, Gepko 
Wolters: g.wolters@onc.unicoz.nl.

OPNIEUW GECERTIFICEERD 

BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL 

ONC persoonlijk

ONC ondernemend



Onze gymnasiasten uit de onderbouw 
kregen dit jaar een privé-rondleiding 
in het Rijksmuseum voor Oudheden 
door onze oud-leerlinge Iris. Helemaal 
geïnspireerd door de Romeinse  
objecten uit het museum hebben zij 
vervolgens in onze kunstvleugel  
metaal bewerkt. 

Sepehr uit 5 vwo is de beste speecher van 
Zuid-Holland. In maart deed ons debat-
team mee aan de provinciale voorrondes 
van Op weg naar het Lagerhuis.  
Onderdeel hiervan is een speechwed-
strijd. Sepehr hield een zeer indrukwek-
kende toespraak over angst en verbin-
ding en de gezamenlijke strijd tegen haat 
en geweld. Hiermee werd hij uitgeroepen 
tot beste speecher! 
Het ONC Parkdreef staat bekend om 
zijn sterke debaters. Zo wonnen we dit 
jaar de debatwedstrijd Meet the Boss bij 
Siemens-Airborne. Zowel de prijs voor 
de beste debater als de prijs voor het 
beste team sleepten we in de wacht. En 
we wonnen – voor de zesde keer op rij – 
Stadhuis van de Democratie. Ook dit jaar 
debatteerden de leerlingen over verschil-
lende actuele onderwerpen: de effecti-
viteit van Halt-straf, een gekozen burge-
meester, het nut van de pilot nachtbus 
en of het inleveren van privacy nodig is 
voor veiligheid. Verschillende raadsleden 
jureerden de debatten en prezen de leer-
lingen om hun teamwork, diversiteit aan 
argumenten en overtuigende presentatie. 

SEPEHR BESTE SPEECHER VAN ZUID HOLLAND! ORIËNTEREN OP DE TOEKOMST

ROMEINS METAAL

KUNSTENAARS IN SPE

Hoe groot is onze ecologische voetaf-
druk? Hoe moeten we het broeikaseffect 
verkleinen en wat zijn duurzame ener-
giebronnen? Over deze vragen ging het 
project Duurzaamheid. Een leerjaar- én 
schooloverstijgend project voor leer- 
lingen van groep 8 met een havo/vwo- 
advies en de leerlingen van klas 1 t/m 3 
vwo. Door middel van quizjes, het spel 
‘petje op, petje af’ en een debat, gingen 
de leerlingen op zoek naar het antwoord 
op de vragen. Ze keken filmpjes, zochten 

op internet en wisselden van gedachten 
over de gevonden informatie. Zo spraken 
ze over de groei van de wereldbevolking 
en het gevolg hiervan voor het milieu. 
Ook discussieerden ze over wat wij als 
mensen kunnen doen om ervoor te zor-
gen dat de aarde nog lang leefbaar blijft.
De ochtend werd afgesloten met een 
kunstopdracht. De leerlingen vormden 
met het door henzelf meegenomen (plas-
tic) afval de woorden én conclusie van 
het project: wij gaan voor duurzaam!

WIJ GAAN VOOR DUURZAAM!

ONC ondernemend

Vier dagen mochten de 4 havo-leer-
lingen meedraaien in een zelfgekozen 
bedrijf. Tijdens deze beroepsoriënte-
rende stage konden zij van dichtbij 
ondervinden welke functies er alle-
maal zijn binnen een bedrijf en welke 
werkzaamheden daarbij komen kij-

ken. Zo kunnen zij zich verder oriën-
teren op hun toekomst en bijbehoren-
de vervolgopleiding. De bedrijven zijn 
meer dan tevreden over de leerlingen 
en vele hebben zich al bereid ver-
klaard ook volgend jaar weer ONC’ers 
te willen ontvangen.

Hoe beeld je het thema ‘bescherming’ 
uit op canvas doek en papier? De leer-
lingen van 4 mavo wisten er wel raad 
mee. Voor hun schoolonderzoek kunst/
beeldende vormgeving maakten zij 
prachtige kunstwerken. 



WINST VOOR HET GOEDE DOEL

ONC ondernemend

Op 5 juni hadden we een prachtige ver-
koopavond als afronding van het project 
Duurzaam Ondernemen. Mooie stands, 
gezellige muziek en blije mensen. En 
natuurlijk heel veel producten: van vers-
gebakken pannenkoeken tot potjes met 
kruidenplantjes. Van versbereide 
smoothies tot bewerkte stukjes steiger-
plank met spreuk. 
De leerlingen uit 4 havo en vwo hebben 
maandenlang gewerkt om een eigen 

bedrijf op te zetten: een ondernemings-
plan schrijven, marktonderzoek doen, 
een logo ontwerpen, een duurzaam 
product ontwerpen en in de markt zet-
ten. We zijn trots op onze ondernemen-
de leerlingen en het prachtige resultaat: 
een winst van € 1.698,11 voor het goede 
doel. Nature Needs heeft met de ver-
koop van prachtig bedrukte tassen de 
meeste winst behaald en mocht het doel 
kiezen: onderzoek naar kinderkanker.

Wat een talent en wat een performan-
ce! Op dinsdag 6 februari konden we 
genieten van onze – inmiddels befaam-
de – muziekavond in De Boerderij. 
Als vanouds werd het een muziekspek-
takel op hoog niveau met volop varia-
tie in muziekgenres. De talenten wer-

den toegejuicht door een enthousiast 
publiek van klasgenoten, docenten, 
familie en vrienden.  
De sfeer was fantastisch en iedereen 
danste en zong volop mee. Kortom: 
één groot feest! Uiteraard volgend 
jaar weer!

Mede dankzij u hebben wij maar liefst 
€ 8.754,90 opgehaald voor Serious Re-
quest. Vier dagen hebben onze docen-
ten Mariëtte van Hanswijk, Lizzy van der 
Helm en Hans van der Kraan in het ONC 
Glazen Huis doorgebracht om geld op te 
halen voor 3FM Serious Request, Dit jaar 
was het doel: het herenigen van ouders 
en kinderen die elkaar zijn kwijtgeraakt 
door oorlog en rampen. De docenten 
mochten – net als de dj’s in het echte 
Glazen Huis – alleen sapjes drinken en 
waren te volgen via een livestream.  
Tegen betaling konden leerlingen bij-
voorbeeld een verzoeknummer aanvra-

gen of vrijstelling krijgen van een les.
Ondertussen organiseerden leerlingen 
en docenten ook buiten het huis allerlei 
acties om geld in te zamelen: een spon-
sorloop, statiegeld innen, zelfgemaakte 
spullen verkopen. Op de afsluitende 
Charity Day met kerstmarkt, opende 
wethouder Isabelle Vugs de deur van 
het Glazen Huis en werd het opgehaalde 
bedrag bekend gemaakt.
Het waren vier dagen vol bruisende acti-
viteiten. Een grensverleggend en onder-
nemend evenement met een prachtige 
opbrengst! Wat een enthousiasme en 
wat een saamhorigheid!

MUZIEKAVOND ÉÉN GROOT FEEST!

Het waren weer top-projectweken! Boor-
devol activiteiten, excursies, projecten en 
reizen. De leerlingen van 3 mavo, 4 havo 
en 4 vwo bezochten het prachtige Parijs. 
De leerlingen van 3 havo en vwo gingen 

op survival: raften, koken en mountain-
biken in de Ardennen. Ook voor de thuis-
blijvers waren er allerlei activiteiten: een 
excursie naar de Tweede Kamer, verschil-
lende sportclinics, een bezoek aan  
Blijdorp, het Kröller Müller museum,  
Omniversum en de Gevangenpoort, het 

Grote Migratiespel bij de Faculty of Social 
and Behavioural Sciences of Leiden  
University, verschillende kunst- en tech-
niekprojecten, het Europaproject, de quiz 
over een gezonde leefstijl en een afwisse-
lend (excursie)programma met als thema 
Gedenken en Herdenken.

Hoe maak je van de Europaweg een 
fijne plek? Zo’n 75 leerlingen uit 1, 2 en 
3 vwo hebben dit op verzoek van de 
gemeente Zoetermeer onderzocht. De 
ideeën dienen ter inspiratie als de Euro-
paweg heringericht wordt. In groepjes 
hebben de leerlingen hun plannen uit-
gewerkt. Zij dachten na over veiligheid, 
groen, doorstroming en inrichting. In 
januari presenteerden zij met prachtige 
maquettes en inspirerende pitches hun 
ideeën. De jury, ambtenaren van de af-

deling Stedelijke Ontwikkeling en Stads-
beheer, beoordeelde de ideeën op drie 
criteria: creativiteit, realisme  en onder-
zoek en onderbouwing. De eerste prijs 
ging naar het groepje van Anouk, Celes-
te, Marieke, Mick en Iskander. Vooral 
vanwege de aandacht voor de groen-
voorziening en leefbaarheid, aldus de 
jury. Marieke: ‘In dit park zijn veel strui-
ken. En bomen aan de zijkant zodat je 

geen last hebt van de auto’s. Door het 
park krijgt de Europaweg wat meer 
leven en wij denken dat dat heel be-
langrijk is in een stadscentrum.’ Het on-
derzoek is opgezet door Ik Onderzoek 
Wegen, een project van Platform WOW 
(wegbeheerders ontmoeten wegbeheer-
ders). Het doel is om zoveel mogelijk 
jongeren te enthousiasmeren voor de 
wondere wereld van wegen en verkeer. 

TOPWEKEN!

ONC GLAZEN HUIS SERIOUS REQUEST
UITDAGEND VRAAGSTUK

Op 2 november heeft burgemeester 
Charlie Aptroot de winnaar bekend 
gemaakt van de Peace Poster Contest 
2017, georganiseerd door de Lions 
Club. Over de hele wereld hebben 
leerlingen posters gemaakt over vre-
de. Dit jaar was het thema The Future 
of Peace: Vrede heeft de toekomst! 
In de lessen godsdienst hebben de 
leerlingen gesproken over het onder-

werp wereldvrede en de symboliek die 
hierbij past. Vervolgens gingen zij in 
de lessen beeldende vormgeving aan 
de slag met verf, potlood, inkt, stift en 
krijt. Plaatselijke kunstenaars hebben 
de posters beoordeeld op artistieke 
prestatie en originaliteit. Myrthe, 
Minou en Merel waren de winnaars 
van onze school. Dilana kreeg een 
eervolle vermelding.

THE FUTURE OF PEACE



ONC GO

Het script schrijven, karakters bedenken, 
grimeren, verkleden, filmen en editen. 
De ONC GO Entertainmenttalenten heb-
ben een heuse soap gemaakt. En daar 
kwam van alles bij kijken. Ook het decor 
bedenken en opbouwen hebben ze zelf 
gedaan. En dat was nog niet alles. Zij 
brachten ook de musical The Wiz op de 
planken. Een daverend succes!  
De acteer- en muzieklessen hadden 
mooie vruchten afgeworpen. A’hum TV, 
onze digitale schoolkrant, wordt  
overigens ook helemaal door onze  
Entertainers verzorgd.

De eerste lessen Outdoor Education zijn 
dit jaar van start gegaan! Een groep 
enthousiaste mavo-leerlingen is de uit-
daging aangegaan om te leren overle-
ven in de natuur. Een bekend vak in 
Scandinavië maar in Nederland helemaal 
nieuw. Door middel van ontdekken,  
onderzoeken en experimenteren leren 
de leerlingen allerlei survival skills.  
Denk aan vuur maken, vlot bouwen, 
hout snijden, kompas lezen, koken bo-
ven een kampvuur, knopen maken, klim-
men en een shelter bouwen voor de 
nacht. Outdoor Education is ook weten 
hoe je eerste hulp moet verlenen in ge-
val van nood. Verbanden aanleggen en 
reanimatie-les staan daarom ook op het 
programma. Tess Ouwerkerk, één van de 
docenten Outdoor Education: ‘De leer-

lingen leren niet alleen survival skills, 
maar ze leren ook samenwerken en 
omgaan met onverwachte situaties.  
En daar hebben ze hun hele leven wat 
aan.’ Outdoor Education is dit jaar op de 
mavo een groot succes gebleken.  
Daarom starten we volgend schooljaar 
ook met Outdoor Education op de havo 
en het vwo.

Hoe kun je een ei het beste bescher-
men zodat het heel blijft als je hem 
uit het raam gooit? De leerlingen van 
ONC GO Research & Technology weten 
het nu. Onderzoeken en ontwerpen 
zijn de belangrijkste onderdelen van 
deze talentgroep. En dat hebben de 
leerlingen volop gedaan! Zo hebben 
zij een droomhuis ontworpen met 
aanpassingen voor klimaatveran-

dering. Zij deden wateronderzoek, 
onderzoek naar slapen en dromen en 
proefjes met elektriciteit. Ze experi-
menteerden met zelfgemaakt buskruit 
en hebben een game ontwikkeld en 
CSI en microscopie stonden ook op het 
programma. Onze talenten hebben zo 
heel veel vaardigheden opgedaan die 
bruikbaar zijn bij de exacte vakken nu 
en later.

EEN HEUSE SOAP EN MEER

OUTDOOR EDUCATION: EEN GRENSVERLEGGENDE 
EN ONDERNEMENDE VORM VAN LEREN

UITDAGENDE SPORTCLINICS

ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN

Ook dit jaar gingen onze sportklassers 
over de finish van de Geuzenloop.  
En ze konden weer deelnemen aan veel 
verschillende sportclinics: curlen, kick-
boksen, klimmen, dansen, crossfit,  
tafeltennissen, longboarden, polsstok- 
hoogspringen, hordelopen, waterpolo. 
Vijftien enthousiaste leerlingen deden 
mee aan het Nederlands Kampioenschap 
Drakenbootracen. En we hebben zilver 
gewonnen op de 500 meter! Naast het 
extra sporten wordt er in de sportklas-
sen ook aandacht besteed aan gezond-
heid en wat sporten betekent voor het 
lichaam. 



Dit schooljaar hebben we twee uitwis-
selingsprojecten – beide gesubsidieerd 
door het Erasmus+ programma van de 
Europese Unie – afgesloten. 
Het project For a better future for 
 students of the next generation draaide 
om duurzaamheid, recycling en afval. 
Hieraan deden leerlingen uit Italië, 
Spanje, Letland, Zweden, Polen en  
Nederland mee. De leerlingen gingen 
als echte ondernemers aan de slag om 
hun zelfgemaakte producten en kunst-
werken van afvalmateriaal aan de man 

te brengen. In Polen hebben zij verder 
gewerkt aan het project. Meike, Eugene 
en Rina uit 5 vwo mochten vervolgens 
naar Zweden om daar hun groene  
bedrijven te promoten en het project, 
samen met leerlingen uit de andere 
landen, op feestelijke wijze af te sluiten. 
Nadat onze leerlingen in Bulgarije, 
Frankrijk waren geweest, kwamen  
voor het project We are our future  
in februari Bulgaren, Slovenen en  
Portugezen bij ons op bezoek.  
Dit project ging over hoe leerlingen 

naar hun toekomst kijken. Zij vergele-
ken verschillende onderwijssystemen 
en manieren van lesgeven met elkaar. 
Contact met verschillende culturen 
zorgt voor verbreding van de mentale 
horizon en wederzijds begrip. Onze 
leerlingen hebben veel van deze grote 
projecten geleerd. Eugene: ‘Het heeft 
ons laten zien dat je zelfs op jonge 
leeftijd invloed hebt op de wereld.  
En hoe mooi is het om dat te beleven 
samen met mensen van verschillende 
landen.’

ONC international

Behalve de Erasmus+-projecten, waren 
er ook dit jaar de traditionele uitwisse-
lingen met Duitsland, Zwitserland en 
Denemarken. Intensieve en leerzame 
weken, waarin onze leerlingen andere 
culturen hebben leren kennen, nieuwe 
indrukken hebben opgedaan en 
vriendschappen voor het leven hebben 
gesloten.

Van groep 1 t/m groep 8, van prenten-
boeken tot taaldorp, van bingo tot 
liedjes. De sectie Engels heeft samen 
met zo’n 50 leerlingen een Engelse dag 
georganiseerd op de Prins Florisschool. 
De kinderen hebben genoten en onze 
leerlingen hebben ervaren hoe het is 
om voor de klas te staan.  

Een leerkracht van de Prins Florisschool: 
‘Het was een feestje! Er zat veel 
afwisseling tussen de verschillende 
onderdelen.  
De leerlingen hadden veel zin in het 
geven van de lesjes en waren erg 
enthousiast. Wie weet schuilen er 
toekomstige collega’s onder hen?’

Indrukwekkende kunst en cultuur, 
mooi weer, lekker eten en een gezelli-
ge sfeer. Dat waren de ingrediënten 
voor een heerlijke week in Rome. 
Onze leerlingen uit 4 en 5 gymnasium 
hebben veel gezien, veel gedaan en 
veel gehoord. Villa Borghese met 
prachtige beelden van Bernini,  

de Catacomben van St. Agnese,  
het graf van Constanza, Ostia  
Antica, het Colosseum, het Forum  
Romanum, verschillende musea en   
kerken en nog meer. Ook was er nog 
tijd voor ijs of een terrasje om al dat 
moois even rustig op de leerlingen in 
te laten werken.

CULTUUR SNUIVEN EN NIEUWE VRIENDEN MAKEN 

ENGELSE DAG OP DE BASISSCHOOL

INDRUKWEKKENDE ROMEREIS

FOR A BETTER FUTURE



De ouderbijdrage die we in 2017 hebben ontvangen,  

is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling 27%

Leerlingenfaciliteiten kopiëren/printen 15%

Mediatheek/bibliotheek 5%

A’hum TV/nieuwsbrief/ONC Contact 5%

Collectieve ongevallenverzekering 1%

Beheer en beveiliging ICT netwerk 15%

Diploma-uitreiking 12%

Feesten en examengala 11%

Vieringen en sportdagen 4%

Sizo bijdrage 5%

BESTEDING OUDERBIJDRAGE 

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

VAKANTIEROOSTER 2018-2019


