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en ondernemend zijn. Door de groei 
van het aantal leerlingen zullen we in 
de zomer extra lokalen realiseren in ons 
gebouw. Daarnaast zijn wij bezig met de 
werving van goede docenten.  
Op 26 juni hebben de nieuwe brugklas-
sers alvast kennisgemaakt met hun men-
tor. Na de zomervakantie zijn er voor 
hen vier wendagen gepland, zodat zij 
goed voorbereid aan het nieuwe school-

jaar kunnen beginnen.  
Ook voor de overige leerjaren zijn we 
al druk bezig met de voorbereidingen. 
Er staan tal van activiteiten op het 
programma waarvan wij verslag zullen 
doen op onze website: parkdreef.onc.nl. 

Goede vakantie!
Maar voordat we aan het nieuwe 
schooljaar beginnen, gaan we genieten 

van onze welverdiende zomervakantie. 
Wij hopen iedereen na de vakantie 
weer in goede gezondheid, uitgerust 
en met nieuwe energie te begroeten. 
Namens alle medewerkers wensen wij u 
een hele goede vakantie toe! 

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

Van de directie
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ONC Parkdreef staat volop in de belangstelling in Zoetermeer. Zo’n 400 

nieuwe leerlingen starten volgend jaar in de brugklas. Een resultaat waar 

we erg trots op zijn. Ook zijn we trots op de uitkomsten van het inspectie-

onderzoek in maart. Tijdens het eindgesprek gaven de inspecteurs aan dat 

er tijdens de lessen hard gewerkt wordt, dat we de leerlingen persoonlijk 

benaderen en dat wij als school doen wat wij beloven. U leest er meer 

over in deze ONC Contact. 

Deze brochure is een impressie van ons grensverleggend en ondernemend 

onderwijs. We nodigen u van harte en met plezier uit om door deze bro-

chure te bladeren en te genieten van wat uw zoon of dochter allemaal 

leerde en beleefde in het afgelopen schooljaar.

Hoera geslaagd!
Proficiat zeggen we met volle overtui-
ging tegen al onze geslaagden en al 
onze leerlingen die bevorderd zijn naar 
een volgend leerjaar. Ze hebben hard 
of minder hard gewerkt, met gemak of 
met een worsteling, met doorzettings-
vermogen en volharding. Allen van har-
te gefeliciteerd! Door de deelname aan 
de lente- of zomerschool hebben aardig 
wat leerlingen hun kans gepakt om 
nog een eindsprint te maken zodat ze 
toch over gaan. Voor degenen die een 
minder goede uitslag hebben gekregen: 
kop op en vol goede moed ervoor gaan 
in het nieuwe schooljaar!

Personalia
Met de gezondheid van onze afwezige 
collega’s gaat het inmiddels een stuk 
beter. Een aantal van hen zal na 

de vakantie de werkzaamheden weer 
oppakken. Wij danken de collega’s die 
zich extra hebben ingezet om de les-
sen te verzorgen. 
Een aantal collega’s werd verblijd met 
de geboorte van een zoon of dochter. 
De heer Roovers is vader geworden 
van Thijs en de heer Goedbloed van 
Lidewij. De heer Van Egmond kreeg 
dochter Fenna. Wij wensen de families 
veel geluk met de nieuw geborenen.

Jubilarissen
Dit schooljaar hebben wij de jubilea 
van de volgende collega’s gevierd: 
De heer Boersma:    
40 jaar ambtelijk/onderwijs 
De heer Eredics:   
12,5 jaar Unicoz 
Mevrouw Drost:   
12,5 jaar Unicoz 
Mevrouw Van Hanswijk:  
12,5 jaar ambtelijk/onderwijs 
De heer Hoogduin:   
12,5 jaar ambtelijk/Unicoz 
Mevrouw Kock:   
12,5 jaar ambtelijk/onderwijs 
De heer Van der Kraan:  
25 jaar ambtelijk/onderwijs 

De heer Sebel:    
12,5 jaar Unicoz 
De heer Overgaag:   
25 jaar ambtelijk/onderwijs 
De heer Wolters:   
12,5 jaar Unicoz 
Mevrouw Wouters:   
25 jaar ambtelijk/onderwijs 
Mevrouw Van Zomeren:  
12,5 jaar ambtelijk/Unicoz 
Gefeliciteerd! 
 
Onderwijsontwikkelingen 
Dit jaar zijn we na een jaar voorberei-
ding gestart met het flexrooster.  
Een nieuwe indeling van de lessen voor 
alle leerlingen van alle afdelingen. Met 
keuzes voor en door leerlingen. Na een 
paar maanden bleek uit de enquêtes dat 
het een goede keuze is geweest.

Ook zijn we dit schooljaar begonnen 
met het project pré-vwo voor kinderen 
van de Unicoz-basisscholen. Zowel over 
het flexrooster als pré-vwo kunt u meer 
lezen in deze brochure.

Wij zijn al jaren zeer actief op het ge-
bied van internationalisering en gaan 
hier ook de komende jaren mee verder. 
Per 1 juli 2019 zijn wij een officiële 
Global Citizen School, aangesloten bij 
het Global Citizen Network. Doel: onze 
leerlingen opleiden tot wereldburger. 
Bijvoorbeeld door digitale samenwer-
kingsprojecten met andere Europese 
scholen en uitwisselingen met scholen in 
het buitenland om wereldburgerschap 
te ontwikkelen.

ONC Parkdreef is toegetreden tot het 
Onderwijs Netwerk Zuid-Holland (ONZ), 
een samenwerking tussen voortgezet 
en hoger onderwijs waarbij docentpro-
fessionalisering en aansluiting centraal 
staan. Daarnaast werken verschillende 
bedrijven en maatschappelijke instellin-
gen uit de regio samen met ONZ aan de 
bevordering van praktijkgericht en actu-
eel onderwijs. Door de kennis en kunde 
te bundelen zorgen we voor nog beter 
onderwijs voor onze leerlingen.

Het nieuwe schooljaar in zicht
Veel ouders hebben vertrouwen in ONC 
Parkdreef, een persoonlijke school waar 
leerlingen hun grens kunnen verleggen 

ONS onderwijs

FLEXROOSTER
Het eerste jaar met het flexrooster is 
heel goed bevallen! Natuurlijk moesten 
onze leerlingen eerst even wennen. 
Maar al snel had iedereen door hoe het 
flexrooster werkt én welke voordelen 
dit rooster met zich meebrengt. Naast 
de lesblokken van 80 minuten, kunnen 
de leerlingen zelf bepalen waaraan ze 
behoefte hebben tijdens de flexuren. 
In een stiltelokaal huiswerk maken, bij 
een docent om extra uitleg vragen of 
samen met andere leerlingen ergens 
aan werken. Ook kunnen ze kiezen of 
ze liever aan het begin van de dag of 
aan het eind een flexuur inplannen. En 
veel huiswerk maken op school, bete-
kent minder werk thuis.  
Op verschillende momenten hebben 
we de ervaringen van leerlingen, ou-

ders en medewerkers geëvalueerd. De 
meerderheid wil niet meer terug naar 
het oude systeem. Wel hebben we en-
kele ‘kinderziektes’ en verbeterpunten 
opgepakt zoals de verkorting van de 
pauze in de middag en de mogelijk-

heid om tot het laatste moment in te 
schrijven voor een flexuur. En uiteraard 
blijven we het rooster evalueren en zo 
nodig bijsturen. 
Alle informatie over het flexrooster 
staat op onze website: parkdreef.onc.nl. 

Begin juli hebben onze geslaagde 
examenkandidaten hun diploma in 
ontvangst genomen. Wat zijn wij trots 
op onze leerlingen die al die jaren hier 
naartoe hebben gewerkt! En op hun 

prachtige resultaten. U kunt deze bekij-
ken op www.scholenopdekaart.nl. Hier 
vindt u nog veel meer gegevens over de 
school. Bijvoorbeeld de mooie uitkom-
sten van de tevredenheidsenquêtes. 

MOOIE EXAMENRESULTATEN



ONS onderwijs

Ruim 2100 bezoekers kwamen zaterdag 
26 januari naar ons Open Huis! Enorme 
belangstelling was er onder andere voor 
het flexrooster en voor onze talentgroe-
pen Sport, Outdoor Education, Arts en 
Research & Technology. De aankomende 
brugklassers konden van alles zien en 
beleven. Een lesje vreemde talen volgen, 
proefjes doen bij scheikunde en natuur-
kunde, een linoleumafdruk maken, klim-
men op de klimwand en nog veel meer. 
Ook tijdens de Super8dagen kwamen  
de achtstegroepers een kijkje nemen.  
Ze deden mee aan allerlei lesjes, moch-
ten hockeyen, klimmen, turnen en tafel-
tennissen in de gymzalen en kregen een 
rondleiding door het gebouw. 
We zijn uiteraard heel erg blij dat zo 
veel van deze enthousiaste achtstegroe-
pers ONC Parkdreef hebben gekozen als 
hún school. 

COMPLIMENTEN VAN INSPECTIE

ENORME BELANGSTELLING TIJDENS OPEN HUIS

ONC persoonlijk

INDRUKWEKKENDE VIERINGEN OVER HOOP

OPNIEUW GOUDEN 
SCHOOLKANTINE SCHAAL

Ook in 2019 hebben wij de Gouden 
Schoolkantine Schaal ontvangen van 
het Voedingscentrum. Onze kantine 
biedt groente en fruit aan en bestaat 
voor minstens 80 procent van het 
aanbod uit betere keuzes. Dit zijn 
producten die in een gezond eetpa-
troon vaak gegeten mogen worden. 

Onze cateraar, Van Leeuwen Catering, 
maakt kiezen voor gezondere pro-
ducten voor de hand liggend, door ze 
vooraan te leggen en aantrekkelijk te 
presenteren.  
Zo is de makkelijke keuze voor onze 
leerlingen nu vooral gezond.  
En lekker natuurlijk! 

We doen wat we beloven en we zijn 
echt een persoonlijke school met een 
warme sfeer. Dit mooie compliment 
kregen wij van de Inspectie van het  
Onderwijs naar aanleiding van hun  
bezoek op donderdag 21 maart. 
Een keer in de vier jaar vindt een onder-
zoek plaats en toetst de Inspectie in 
welke mate de uitspraken van het be-
stuur over onze school kloppen met wat 
de Inspectie aantreft. Deze keer betrof 
het geen onderzoek naar onze resulta-
ten (die zijn zowel voor mavo, havo als 
vwo voldoende) maar naar andere be-
langrijke standaarden: zicht op ontwik-
keling, samenwerking, toetsing en af-
sluiting, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur 
en verantwoording en dialoog.  

De inspecteur en zijn collega’s hebben 
een aantal lessen bezocht, gesproken 
met leerlingen, personeel en directie. 
En ook al deze standaarden zijn bij ons 
op orde bevonden. De Inspectie was 
verder erg te spreken over de wijze 
waarop we in relatief korte tijd het 
flexrooster hebben ingevoerd en hoe 
we tot op de dag van vandaag bezig 
zijn met de verbetering ervan. 
Het hoofd communicatie en informatie-
voorziening van het Ministerie van OCW 
liep de hele dag mee met de Inspectie. 
Hij was onder de indruk van de bedrij-
vigheid in de school én van het cijfer dat 
onze leerlingen de school geven: een 9! 
En misschien is dit laatste wel het mooi-
ste compliment dat we kunnen krijgen!

De kerst- en paasvieringen hadden dit 
jaar beide het thema ‘hoop’.  
Op een eigentijdse manier – met  
beelden, tekst en muziek – brachten 
leerlingen de boodschap van kerst 
over. Een boodschap voor iedereen,  
of je nu gelovig bent of niet.  
De inhoud van de paasviering, in het 
Stadstheater, werd verzorgd door 
rapper en zanger Rivelino Rigters en 
de kerk GODcentre Leiden. Door mid-
del van Rigters levensverhaal, dans, 
rap en een live band werd verteld wat 
Pasen betekent: er is hoop voor ieder- 
een. Met een beetje doorzettingsver-
mogen en zelfvertrouwen kun je je 
dromen nastreven. En welke keuze 
je ook maakt, je kunt altijd opnieuw 
beginnen.



Mag je zonder overleg de mobiel van je 
zoon checken? Hoe krijg je je dochter 
aan haar huiswerk en hoe kun je een 
normaal gesprek voeren met je puber? 
Een zoon of dochter in de puberteit 
valt niet altijd mee. Hij of zij verandert 
in deze periode snel. En hoe lief en slim 
pubers ook zijn, soms kun je ze wel 
achter het behang plakken. Om onze 
ouders een steuntje in de rug te geven 

organiseerden we de thema-avond 
‘Help ik heb een puber in huis’. 
Na de theorie over hoe een puber zich 
ontwikkelt, gingen ouders en leden 
van het zorgteam in gesprek over gren-
zen, emoties, seksualiteit en school.  
Dit bracht levendige discussies op gang. 
Met tips en adressen waar ouders en 
jongeren terechtkunnen met vragen 
sloten we de avond succesvol af.

Interessante interviews, belangrijke 
weetjes en leuke activiteiten, er komt 
van alles voorbij in A’hum TV, onze 
digitale schoolkrant voor en door leer-
lingen. Bekijk de verschillende edities 
op onze website: parkdreef.onc.nl.

Naar de brugklas gaan is leuk en span-
nend tegelijk! Alles is nieuw. Je moet je 
weg vinden in een groot gebouw tussen 
allemaal oudere leerlingen, een plek vin-
den in de klas en nieuwe vriendschappen 
sluiten. Voor de een is dit makkelijker dan 
voor de ander. Belangrijk is in ieder geval 
dat de leerling zich veilig, gerespecteerd 

en geaccepteerd voelt. Daarom krijgen al 
onze eerste- en tweedeklassers de training 
Rots en Water. Rots staat voor kracht, voor 
jezelf opkomen. Water betekent dat je 
open staat voor anderen. Spelenderwijs 
trainen de leerlingen zo weerbaarheid en 
sociale vaardigheden. Iets waar ze hun 
hele leven profijt van hebben.

ECHTE ONC’ERS

PUBER IN HUIS A’HUM TV VOOR EN DOOR LEERLINGEN

Traditiegetrouw zijn onze brugklassers 
hun schooljaar gestart met de wen- 
dagen. Natuurlijk kregen ze veel infor-
matie over alle schoolse zaken.  
Daarnaast stonden er allerlei activiteiten 
op het programma om elkaar, de mentor 
en de school te leren kennen: sporten, 
survivallen, een speurtocht door de 
school, vaandels maken, pannenkoeken 
bakken, een kahoot en nog meer.  
Vlak voor de herfstvakantie hebben de 
leerlingen hun wenperiode in stijl afge-
sloten met bowlen en een herfstvakan-
tiequiz. En nu, na een heel schooljaar, 
kunnen we zeggen dat onze bruggers 
échte ONC’ers zijn geworden. En we zijn 
maar wat blij met al deze lieve, sponta-
ne en enthousiaste jongens en meiden! 
Veel plezier en succes met jullie verdere 
schoolcarrière op ONC Parkdreef!

WEERBAAR DOOR ROTS EN WATER

ELKE LEERLING HEEFT TALENT
ONC Parkdreef is een begaafdheidspro-
fielschool. Het programma voor begaaf-
de en hoogbegaafde leerlingen heet 
ONC Excellent. Het is bedoeld voor vwo-, 
havo- en mavoleerlingen. Want we gaan 
ervan uit dat elke leerling talenten heeft 
en dat er binnen elke afdeling excellen-
te leerlingen zitten die meer uitdaging 
nodig hebben. Dit jaar hebben twee van 
onze 6 vwo-leerlingen naast hun regulie-
re vakken het vak Chinees gevolgd in sa-
menwerking met het Stanislascollege in 
Delft. Begin april kregen we het bericht 
dat beide leerlingen voor hun Chinees 
zijn geslaagd en wel met uitstekende 

cijfers! Eén van beide leerlingen heeft  
zich aangemeld voor de Chinese  
Proficiency Competition, waardoor hij 
kans maakt op een studiebeurs van een 
universiteit in China. Een goed voorbeeld 
van wat er mogelijk is binnen ONC  
Excellent! Andere voorbeelden van ONC 
Excellentprojecten van dit schooljaar zijn: 
Japans of Thais leren, extra vakken vol-
gen, onderzoek doen naar explosies in 
het BINASK-lab, gebarentaal of braille le-
ren, leren volgens eigen leervragen, een 
perfecte pijl voor een boog ontwikkelen, 
een kookboek schrijven en een voertuig 
met benzinemotor bouwen. 

ONC excellent
Leerlingen uit groep 6, 7 of 8 van de 
Unicoz-basisscholen die voorlopen op 
het leren, kunnen meedoen met pré-
vwo bij ons op school. Een programma 
voor leerlingen die meer uitdaging 
nodig hebben maar voor wie de stap 
naar het voortgezet onderwijs nog te 
groot is. Dit jaar volgden 32 leerlingen 
van de verschillende basisscholen bij 
ons vakken op vwo-niveau. De kinderen 
konden kiezen uit Engels en biologie 
of Frans en wiskunde. Sommige lessen 
werden gevolgd samen met de leerlin-

gen uit 1 vwo. Volgend jaar gaan we 
door met het project.  
Pré-vwo heeft als voordeel dat leerlin-
gen cognitief voldoende worden uitge-
daagd terwijl zij hun basisschoolperiode 
afsluiten met hun klasgenoten van 
groep 8. Het project maakt deel uit van 
het grotere project Unicoz 10-14. Samen 
met directies en leerkrachten uit het 
basisonderwijs onderzoeken we passen-
de onderwijsvormen voor kinderen uit 
groep 6, 7 of 8 die in staat zijn bepaalde 
vakken in de brugklas te volgen.

PRÉ-VWO 

ONC persoonlijk

ONC ondernemend



We hebben weer veel ondernomen in 
onze projectweken. De leerlingen van 
klas 3 gingen cultuur snuiven in Parijs, 
skiën in Oostenrijk of survivallen in de 
Ardennen. Ook voor de thuisblijvers 
waren er allerlei activiteiten: technische 
projecten, een bezoek aan politiek Den 
Haag, proefstuderen, kunst maken, le-
ren over de Eerste Wereldoorlog tijdens 
een indrukwekkende excursie naar Ie-
per, het Europaproject, het programma 
Gedenken en Herdenken, Nemo, het 
Mauritshuis, het Allard Pierson museum, 
bedrijfsstages en nog meer.  

Dit jaar wonnen we voor de achtste (!) 
keer op rij Stadhuis van de Democratie. 
Ook deden we mee aan Op weg naar 
het Lagerhuis. Onderdeel hiervan is een 
speechcompetitie. Quinten won de eer-
ste prijs met zijn persoonlijke rede over 
vooruitgang in Nederland en de wereld. 
Ook organiseerden we dit jaar voor het 
eerst het Junior Debattoernooi Zoeter-
meer. Leerlingen van de basisscholen 
gingen met elkaar in debat terwijl onze 
eigen debaters  mochten jureren. De 
deelnemers waren zo enthousiast dat 
we volgend jaar weer een Junior Debat-
toernooi willen organiseren.

We kijken terug op een geslaagde en 
drukbezochte verkoopavond als afron-
ding van het project Duurzaam Onder-
nemen. Mooie stands, een goede sfeer 
en natuurlijk heel veel producten: van 
versgebakken pannenkoeken tot zelf-
gemaakte geurzakjes en van heerlijke 
smoothies tot prachtig bewerkte sleutel-
hangers met spreuk of foto.  
Onze ondernemende leerlingen van  
4 havo en 4 vwo hebben in groepjes een 

eigen bedrijf opgezet. En daar kwam heel 
wat bij kijken: een ondernemingsplan 
schrijven, marktonderzoek doen, een 
logo ontwerpen en vervolgens een duur-
zaam product in de markt zetten. Uitein-
delijk hebben zij maar liefst e 1.452,52 
winst binnengehaald voor het goede 
doel. Het groepje dat de 3D-sleutel-
hangers bedacht, heeft de meeste winst 
behaald en mocht het doel kiezen. Dat is 
dit jaar de Hersenstichting geworden.

DEBATERS OPNIEUW IN DE PRIJZEN

DUURZAAM ONDERNEMEN VOOR HET GOEDE DOEL

GRENSVERLEGGENDE WEKEN

HEEL VEEL KUNST

ONC ondernemend

We vinden het belangrijk dat onze 
leerlingen zich op veel verschillende 
manieren oriënteren op de toekomst. 
Door informatiemarkten te bezoeken, 
door proefstuderen, bedrijfsstages en 
excursies bijvoorbeeld. En ook door 

gastlessen. Oud-leerlingen Joost  
Wendling en Joris Vlasblom studeren 
momenteel aan de TU Delft. Zij gaven 
een gastles over ‘hun’ waterstof-race-
wagen die zij met hun team hebben 
gebouwd, de Forze VIII. Ze namen de 

Forze VI mee, de eerste fullsize water-
stof-elektrische racewagen ter wereld. 
Joost en Joris hebben met hun enthou-
siaste verhaal ongetwijfeld veel van 
onze leerlingen geïnspireerd om de 
technische kant op te gaan.

Er is dit jaar bij beeldende vormgeving 
weer zo veel prachtige kunst gemaakt 
door onze examenkandidaten. De leer-
lingen van 5 havo en 6 vwo maakten 
kunst met de thema’s reizen en selfie. 
De onderwerpen voor het schoolonder-
zoek van mavo 4 waren: beestachtig  
en de stad. Kijk voor meer kunst op 
parkdreef.onc.nl. 

INSPIRERENDE GASTLES DOOR 

OUD-LEERLINGEN



GROOT TALENT OP MUZIEKAVOND

ONC ondernemend

De muziekavond dit jaar was één groot 
spektakel! Prachtige zang, onvoorstel-
baar mooie dans en spetterende band-
jes. En dit jaar was voor het eerst alles 
georganiseerd door onze eigen (oud-)
Elvoncleden. Ook dikke complimenten 
voor de techniek (licht en geluid) en de 
presentatie. We hebben genoten.  
Volgend jaar weer!

Een campus met vier hoge woontorens 
bij de Dutch Innovation Factory. Met dit 
idee hebben Senna, Zjina, Leanna, Layla, 
Samantha en Benthe uit 4 havo de wed-
strijd Mijn stad, mijn toekomst gewon-
nen. De meiden gingen met zowel de 
juryprijs (ieder een GoPro camera) als de 
publieksprijs (een ballonvaart boven de 
stad) naar huis. 
De gemeente Zoetermeer werkt aan een 
toekomstplan voor 2030. 

Leerlingen van verschillende scholen 
mochten meedenken over vragen als: 
hoe zorgen we ervoor dat Zoetermeer 
aantrekkelijk blijft en dat iedereen hier 
straks fijn woont, werkt en leeft? Bur-
gemeester Aptroot opende het project 
bij ons op school. In groepjes hebben de 
leerlingen vervolgens hun ideeën uitge-
werkt in tekeningen, PowerPoints en ma-
quettes. Uiteindelijk mochten vier groep-
jes van elke school hun plan presenteren 

in de raadszaal van het Stadhuis-Forum. 
De jury koos van elke school het beste 
idee. Van het ONC was dat Campus 
Zoetermeer. ‘Een compleet plan dat niet 
alleen over wonen maar ook over een 
gezonde leefomgeving gaat.’ De deel- 
nemers aan de wedstrijd vonden de 
Campus het beste plan van alle scholen. 
De gemeente Zoetermeer neemt het 
voorstel van de leerlingen op in het rap-
port over de ontwikkeling van de stad.

BESTE PLAN ‘MIJN STAD, MIJN TOEKOMST’

Hoe verbeeld je vrijheid in een monu-
ment van nu, een moNUment? Dat was 
de challenge van Vakkanjers dit jaar. 
Vakkanjers is een educatief programma 
waarin leerlingen van het vmbo een 
oplossing bedenken voor een technisch 
vraagstuk. Dat doen ze aan de hand 
van een realistische opdracht voor een 
echte opdrachtgever. Dit jaar was dat 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Alina, 
Dalal, Jada en Hope uit 1 mavo werden 
schoolwinnaars van Vakkanjer Scout. 
Zij bedachten truien, shirts en broeken 
met teksten over vrijheid. Een filmploeg 
van Vakkanjer Scout kwam langs op 
school om de meiden te verrassen. Op 
de maakdag in Den Haag hebben de 
meiden hun zelf ontworpen kleding 

ook daadwerkelijk gemaakt. Dewi,  
Dimitrije, Jeslyn en Ryanne uit 2 
mavo behaalden tijdens de halve finale 
van Vakkanjer Explorer de tweede prijs.  
Zij ontwierpen Europe Reanimated,  
een Europese vlag waarin wisselende 
beelden over vrijheid worden getoond. 
We zijn trots op onze vakkanjers!

Om alle eindexamenkandidaten –  
geslaagd of niet – een onvergetelijke 
avond te bezorgen, organiseerden we 
ook dit jaar het examengala. 
Leerlingen en medewerkers zagen er 
prachtig uit in hun chique galakleding 
en de sfeer was top. Wat een geweldig 
feest voor onze leerlingen om hun tijd 
op het ONC mee af te sluiten.  
Ook onze andere leerlingen hebben 
natuurlijk kunnen feesten, bijvoor-
beeld tijdens de glitterparty en de 
Holiday Ice Party aan het eind van 
het jaar.

MONUMENTEN VOOR DE VRIJHEID

PARTY!

Eerstejaars leerlingen van het vwo 
hebben meegedaan met de Peace 
Poster Contest 2018, een tekenwed-
strijd voor kinderen in de hele wereld. 
Thema dit jaar was: kindness matters. 
In de godsdienstlessen hebben de 
leerlingen gesproken over wereldvre-
de en de symboliek die hierbij past. 
Vervolgens gingen zij creatief aan de 

slag met potlood, stift en krijt. Plaat-
selijke kunstenaars hebben de posters 
beoordeeld op artistieke prestatie en 
originaliteit. Burgemeester Aptroot 
maakte de winnaars bekend. En dit 
jaar waren het er twee: Dylan en Joan 
ontwierpen de beste posters van het 
ONC! Dimfke en Louise kregen een 
eervolle vermelding. 

KINDNESS MATTERS!



ONC GO

Van schalen en beelden van keramiek 
tot prachtige schilderijen, tasjes met 
opdruk, versierde cupcakes en graffi-
ti-kunst. Onze leerlingen van de talent-
groep Arts hebben prachtige werken 
gemaakt. Leerlingen, ouders en docen-
ten konden al het moois bewonderen 
op de verschillende Arts-exposities.  
Arts is speciaal voor alle eerste- en twee-
dejaars leerlingen die op zoek zijn naar 
een creatieve uitdaging. Leerlingen 
gaan aan de slag met verschillende ma-
terialen en technieken zoals keramiek, 
schilderen, druktechnieken, grimeren en 
robotica-origami.

Dit schooljaar hebben zo’n veertig eer-
steklassers van mavo, havo en vwo hun 
talenten op het vlak van Research & 
Technology verdiept. In deze GO Talent-
groep staan onderzoeken en ontwerpen 
centraal. Enkele thema’s die voorbij kwa-
men: ‘Het Ruimteschip Aarde’ van André 
Kuipers, ‘Ons weer’ over luchtdruk en 
temperatuur en ‘Krachten in Construc-
ties’. Voor dit laatste onderwerp hebben 
de leerlingen een eigen brug gebouwd 
van A4-papier en getest wat de slimste 

constructie was. Verder hebben de leer-
lingen geleerd hoe je met een ontwerp-
cyclus tot de meest gestructureerde op-
lossing van een technisch probleem kunt 
komen. En ze hebben hun zelfgekozen 
onderzoek afgerond. Bijvoorbeeld een 
onderzoek naar zwaartekracht,  
de gevaren van meteorieten en het  
effect van roken op de longen. De leer-
lingen hebben zo al heel wat vaardig- 
heden opgedaan die bruikbaar zijn bij 
de exacte vakken nu en later.

Zelf vuur maken en hierop koken, een 
shelter bouwen van natuurlijk materiaal 
en de weg vinden met een kompas? 
Fluitje van een cent voor de leerlingen 
van de talentgroep Outdoor Education. 
En ze hebben nog meer geleerd en ge-
daan. Zoals klimmen en abseilen (zelfs 
met een blinddoek om), knopen leggen, 

een visrek maken, boogschieten, moun-
tainbiken, kaart lezen, een tarp opzetten 
en een high-ropeparcours afleggen. 
Bij Outdoor Education leren de leerlingen 
allerlei survival skills. Het probleemoplos-
send vermogen wordt gestimuleerd en 
de leerlingen leren omgaan met onver-
wachte situaties en omstandigheden.

CREATIEF TALENT

RESEARCH & TECHNOLOGY

LEKKER VEEL SPORTEN

OUTDOOR EDUCATION: ONTDEKKEN, ONDERZOEKEN 
EN EXPERIMENTEREN IN DE NATUUR

De leerlingen van onze sportklassen 
sporten uiteraard veel. Ze volgen clinics 
van professionals en doen mee aan 
sportwedstrijden in de regio. Ook dit 
jaar stonden er weer veel verschillende 
sportclinics op het programma. Zoals 
klimmen bij Ayers Rock, schaatsen, 
karate, curling, squash, tumblingbaan, 
kickboksen en mountainbiken. Tijdens 
het Open Huis lieten onze sporters hun 
turntalent zien aan de bezoekers.



Heel wat leerlingen hebben deelgeno-
men aan het Anglia- en het DELF- 
examen. Doel van Anglia en DELF is 
om de Engelse en Franse taal stap voor 
stap aan te bieden en te toetsen.  Elke 
deelnemer doet examen op zijn of haar 
eigen niveau. Onze leerlingen hebben 
zich van tevoren goed voorbereid op 
de examens. Ze zijn zowel op spreek- 
en luister- als op schrijf- en leesvaar-
digheid enorm vooruit gegaan. Het 
diploma dat ze inmiddels hebben ont-
vangen is een mooie waardering voor 
deze geboekte vooruitgang. 

ONC international

Naast het Erasmus+-project waren er 
ook dit jaar weer de traditionele uit-
wisselingen: de tweedeklassers havo 
en vwo gingen naar Duitsland en de 
derdeklassers mavo, havo en vwo naar 
Zwitserland. Nieuw dit jaar was de uit-
wisseling met Italië. Leerlingen uit  
4 havo werden een week lang onder-
gedompeld in de Italiaanse cultuur.  

Het waren spannende, intensieve en 
leerzame weken waarin onze leerlin-
gen andere culturen hebben leren ken-
nen, nieuwe indrukken hebben opge-
daan en vriendschappen voor het leven 
hebben gesloten. En dit geldt natuur-
lijk ook voor de Duitse, Zwitserse en 
Italiaanse leerlingen die op hun beurt 
ook bij ons op bezoek zijn geweest.

Leerlingen uit 3 en 4 vwo doen mee aan 
het tweejarige Erasmus+-project InWAS-
TEgation. Hiervoor doen zij – samen met 
leerlingen uit Spanje, Duitsland, Roe-
menië en Finland – onderzoek naar ons 
voedsel: de productie, de verpakkingsin-
dustrie, ons afval en hoe het milieuvrien-
delijker kan. Dit schooljaar gingen onze 

leerlingen naar Spanje. Hier hebben zij 
zich beziggehouden met de vraag wat 
zij zelf kunnen bijdragen aan een duur-
zame samenleving. Ze hebben onder 
andere hun Wastediary vergeleken met 
die van de anderen. Begin april kwamen 
leerlingen uit de genoemde landen naar 
Nederland. Ze bezochten diverse be-

drijven die iets met voedselproductie te 
maken hebben, deden onderzoek naar 
verpakkingen en naar het aanbod van 
fastgood versus healthy food. De volgen-
de bijeenkomst voor dit project zal zijn 
in september van dit jaar in Duitsland. 
Daarna zijn er in 2020 nog twee bijeen-
komsten, in Finland en Roemenië.

EEN HOOP ERVARINGEN EN VRIENDEN RIJKER

INWASTEGATION: SAMENWERKEN AAN EEN 
DUURZAME SAMENLEVING

GESLAAGD VOOR ANGLIA EN DELF



De ouderbijdrage die we in 2018 hebben ontvangen,  

is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling: 30%

Leerlingenfaciliteiten kopiëren/printen: 15%

Mediatheek/bibliotheek:  5%

A’hum TV/Nieuwsbrief/ONC Contact:    5%

Collectieve ongevallenverzekering: 2%

Beheer en beveiliging ICT netwerk:  15%

Diploma-uitreiking:  10%

Feesten en examengala:  10%

Vieringen en sportdagen:  8%

BESTEDING OUDERBIJDRAGE 

Herfstvakantie 21-10-2019  t/m  25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019  t/m  03-01-2020
Voorjaarsvakantie  24-02-2020  t/m  28-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen  10-04-2020  t/m  13-04-2020
Meivakantie 20-04-2020  t/m  01-05-2020
Bevrijdingsdag 05-05-2020  
Hemelvaart 21-05-2020  t/m  22-05-2020
Pinksteren 01-06-2020  
Zomervakantie 20-07-2020  t/m  28-08-2020

VAKANTIEROOSTER 2019-2020


