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lijk/bestuur/onderwijs
- De heer Boersma: 40 jaar bestuur
- Mevrouw Bousair:  25 jaar ambtelijk/

bestuur/onderwijs
- De heer Van Egmond: 12 ½ jaar amb-

telijk/onderwijs
- De heer Goedbloed: 12 ½ jaar ambte-

lijk/onderwijs
- De heer Hol: 25 jaar bestuur
- De heer Van der Kraan: 25 jaar bestuur
- Mevrouw Mulder: 12 ½ jaar ambtelijk/

onderwijs
- Mevrouw De Rooij: 12 ½ jaar ambte-

lijk/onderwijs
- De heer Saidi: 25 jaar ambtelijk/ 

bestuur/onderwijs
- Mevrouw Star: 12 ½ jaar ambtelijk/ 

bestuur/onderwijs       
- De heer Weinert: 12 ½ jaar ambtelijk/

bestuur/onderwijs
- Mevrouw Wouters: 25 jaar bestuur 

Het nieuwe schooljaar in zicht
Veel ouders hebben vertrouwen in 
ONC Parkdreef. En wij zijn alweer druk 
bezig met de voorbereidingen om dit 
vertrouwen te waarborgen. Door de 
groei van het aantal leerlingen hebben 
we besloten in het gebouw wederom 
extra lokalen realiseren. Daarnaast 
plaatsen we acht extra lokalen op het 
achterplein.
Tijdens de zomervakantie voorzien we 
de gangen van nieuwe vloerbedekking, 
zorgen we voor extra werkplekken en 
overal komt LED-verlichting. Kortom een 
verdere verfrissing van ons gebouw. Dit 
alles om ONC Persoonlijk en het grens-
verleggende en ondernemende onder-
wijs nog verder vorm te geven.
Nieuwe brugklassers hebben inmiddels 
hun eerste kennismaking gehad. Elke 
mentor heeft zijn of haar brugklasleer-
ling samen met de ouder/verzorger uit-
genodigd voor een persoonlijk gesprek 
op school. Na de zomervakantie plannen 
we – vooralsnog - vier wendagen voor 
onze nieuwe leerlingen zodat zij goed 
voorbereid aan het nieuwe schooljaar 
kunnen beginnen.

In het nieuwe schooljaar begroeten  
we voor het eerst leerlingen die het pro-
gramma Denkwijs VO volgen. Het gaat 
om kinderen die na Denkwijs PO  
behoefte hebben aan extra ondersteu-
ning. We continueren ook de succesvolle 
programma’s voor Pre-vwo in samen-
werking met Unicoz PO-scholen. Die 
samenwerking bouwen we uit met  
samenwerkingsprojecten in debatteren 
en wenprogramma’s.
Verder bereiden we ons voor op inten-
sivering van de samenwerking met het 
vervolgonderwijs en de maatschappelijke 
omgeving. Dat doen we door de ontwik-
keling van onderwijsgebieden zoals on-
derzoeken en ontwerpen en technologie 
en toepassing.

Goede vakantie
Maar voordat we aan het nieuwe school-
jaar beginnen, maken we ons op voor 
een bijzondere vakantieperiode. Wij 
hopen na de zomervakantie uitgerust en 
vol energie, in een hopelijk normale set-
ting, aan het nieuwe schooljaar te begin-
nen. 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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ONC Parkdreef staat volop in de belangstelling in Zoetermeer. Ook dit  

jaar hebben wij weer zo’n 400 nieuwe brugklassers die het komende 

schooljaar gaan starten op ONC Parkdreef. Een resultaat waar we erg  

trots op zijn. Mede door de groei van het aantal leerlingen en de onder-

wijskundige ontwikkelingen zijn aanpassingen aan het gebouw nood- 

zakelijk. Hierover leest u in deze brochure meer. Daarnaast leest u meer  

over het grensverleggende en ondernemende onderwijs op onze school. 

Bijzonder schooljaar
Het was dit jaar een bijzonder school-
jaar. Het kalenderjaar 2019 sloten we  
af met een recordbedrag dankzij de 
goede-doelen-acties in en rondom ons 
‘Glazen Huis’. Een prachtige opmaat 
voor de Alpe d’HuZesweek in juni 2020. 
Maar op 15 maart besloot de overheid 
dat de scholen dicht gingen in verband 
met corona en dat het onderwijs op 
afstand gerealiseerd moest worden.  
Het schooljaar 2019-2020 verliep vervol-
gens heel anders dan anders. Een nieu-
we uitdaging.  Met vereende krachten 
hebben we geprobeerd met die nieuwe 
werkelijkheid om te gaan. In het be-
gin gebeurde dat aarzelend en met 
voorzichtige stappen. Later werden we 
zekerder en werd de interactie met leer-
lingen groter. Eerst werden de opdrach-
ten in Magister gezet. Daarna werden 
de lessen ook via Teams gegeven. Dit 
was een hele operatie. Microsoft Teams 
moest ingericht worden en de collega’s 
getraind in het les geven via Teams. 
Uiteindelijk is het docententeam erin 
geslaagd om dit te realiseren. Naast de 

inzet van de ICT-afdeling van Unicoz en 
al onze collega’s bedanken wij u, ouders 
en verzorgers, voor de enorme inzet om 
op deze manier de continuïteit van het 
onderwijs zo goed mogelijk doorgang 
te laten vinden. 
Voor de niet-examenkandidaten bete-
kende het slot op de schooldeur een 
streep door diverse buitenschoolse acti-
viteiten. Zo gingen de buitenlandreizen 
van de derdejaars niet door, moest het 
landelijke debattoernooi worden afge-
last en werden geplande excursies naar 
musea geschrapt. Ook Alpe d’HuZes 
ging niet door. 
Gelukkig zagen we de veerkracht van 
leerlingen en personeel en niet te 
vergeten van alle ouders die zo goed 
mogelijk onze leerlingen motiveerden 
om het ritme van school te blijven vol-
gen. Zodra het besef doordrong dat de 
school niet voor een weekje of twee 
dicht was, kreeg de creativiteit een 
kans: in challenges, digitale quizzen,  
video-opnamen en nieuwe toetsvor-
men. De leerlingen van A’hum TV brach-
ten de ervaringen van leerlingen in 
beeld. Naast de inspanningen om elkaar 
bij de les te houden, konden we genie-
ten van nieuwe mogelijkheden.

Hoera geslaagd!
De pandemie heeft er ook voor gezorgd 
dat de eindexamenleerlingen geen  
Centraal Examens hoefden af te  
leggen en dat de resultaten van de 
schoolexamens de uitslag bepaalden. 
Een bijzondere en uitzonderlijke  
situatie.  
Voor alle geslaagden: gefeliciteerd met 
het resultaat. Dit geldt ook voor de 
leerlingen die bevorderd zijn naar een 
volgend leerjaar. 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 lessen 
te verzorgen. 
Dankbaar voor hun betekenis voor onze 
school nemen we afscheid van een aan-
tal collega’s. Mevrouw Schrijvershof  en 
de heer Veldhuizen gaan  beiden met  
pensioen. Mevrouw Schrijvershof ver-
laat ons na jaren docentschap voor het 
vak Nederlands in de onderbouw. Meer 
dan veertig jaar was de heer Veldhuizen 
biologiedocent op onze school. Vele 
onderwijsontwikkelingen heeft hij mee-
gemaakt, vele leerlingen heeft hij in de 
klas gehad en zien groeien. Elk jaar was 
er een aantal leerlingen dat geïnspi-
reerd door zijn vakmanschap koos voor 
een vervolgstudie in een van de natuur-
wetenschappen. Wij wensen hen nog 
goede en gezonde jaren toe. 
Ook nemen wij afscheid van mevrouw 
Verboom, docent in de maatschappij-
vakken en inspirator van het succesvolle 
debatteren op onze school. Zij heeft 
een nieuwe baan geaccepteerd als afde-
lingsleider vwo op een school in Gouda. 
Wij wensen haar veel succes. 
Daarnaast nemen wij ook afscheid van 
stagiaires en van collega’s die voor wat 
kortere tijd bij ons in dienst waren:  
de dames Van Smeden en Iravani en de 
heren Allenstein, De Beer, Mijer, Schutte, 
Van Zoelen en Harteveld. Wij danken 
deze collega’s voor hun inzet en wensen 
hen veel succes bij hun verdere loop-
baan. 
Een aantal collega’s werd verblijd met 
de geboorte van een dochter. Mevrouw 
van Smeeden is moeder geworden van 
Amber en mevrouw Harteveld van  
Bo Madelief. Mevrouw Van Leijden 
kreeg dochter River Sue en de heer  
Van Oosterom dochter Jolien.  
Wij wensen de families veel geluk met 
de nieuw geborenen.

Jubilarissen
Dit schooljaar hebben wij de jubilea van 
de volgende collega’s gevierd:
- Mevrouw Van Belle: 25 jaar ambtelijk/

onderwijs
- De heer Van Bochove: 40 jaar ambte-

ONS onderwijs

GECERTIFICEERD HACO-SCHOOL
ONC Parkdreef is gecertificeerd  
HaCo-school. Donderdag 14 november 
hebben wij het certificaat in ontvangst 
genomen. Bijbehorend bordje prijkt 
inmiddels op de muur tussen al onze 
andere bordjes.
Een commissie van het netwerk Havis-
ten Competent bezocht onze school 
en sprak met leerlingen, docenten en 
directie. De commissie complimenteer-
de ons onder andere met de aandacht 
die wij hebben voor profiel- en studie-
keuze en de verschillende manieren 

waarop onze leerlingen hun competen-
ties kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld 
door stages, samenwerkingsopdrach-
ten als het profielwerkstuk en  
Duurzaam Ondernemen.
Doel van het programma Havisten 
Competent is om leerlingen zoveel 
mogelijk (studie)vaardigheden aan 
te leren om in het vervolgonderwijs 
succesvol te zijn. Zo bereiden we onze 
havo-leerlingen voor op een mooi 
diploma én op een goede overgang 
naar het hbo. Studenten die tijdens de 

havo-opleiding het programma  
Havisten Competent doorlopen,  
hebben daar in het hbo aantoonbaar 
voordeel van in hun hbo-propedeuse 
vergeleken met studenten die het  
programma niet hebben gevolgd.



ONS onderwijs

SUPER8DAGEN EN OPEN HUIS

ONC persoonlijk

SCHOOL OP AFSTAND

SPELENDERWIJS KENNISMAKEN

Onze brugklassers waren best zenuw-
achtig aan het begin van het schooljaar. 
Het is nogal wat: een ander gebouw, 
nieuwe klasgenoten, onbekende vak-
ken. Gelukkig konden de jongens en 
meiden tijdens de vier wendagen ver-
trouwd raken met elkaar en met de 
school. Een speurtocht door het gebouw 
zorgde ervoor dat ze al snel hun weg 
vonden. En door het samen sporten,  
survivallen en spellen spelen ontstonden 

er al snel nieuwe vriendschappen.  
De mentor stelde de leerlingen op hun 
gemak en gaf uitleg over alle schoolse 
zaken zoals het flexrooster, werken op 
de iPad en de verschillende vakken. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en 
voelen onze (ex-)brugklassers zich hele-
maal thuis op ONC Parkdreef. Zelfverze-
kerd bewegen ze zich door het gebouw 
alsof ze nooit anders hebben gedaan. 
Op naar het tweede jaar!

Wat een vrolijke drukte tijdens de  
Super8dagen! Honderden achtstegroe-
pers brachten met hun klas een bezoek 
aan onze school. Tijdens het Open Huis 
kwamen de toekomstige brugklassers – 
deze keer samen met hun ouders – nog 
een keer sfeer proeven en de school 
ontdekken. Bijna 2000 bezoekers heb-
ben we geteld! De kinderen konden 
lesjes volgen, proefjes doen, kunstwer-
ken maken, instrumenten bespelen, 
klimmen, badmintonnen en turnen in 

de gymzalen, meedoen met een Rots- 
en Watertraining, een rondleiding krij-
gen door het gebouw en nog veel meer. 
En natuurlijk kregen de bezoekers voor-
lichting over hoe de opleidingen mavo, 
havo en vwo op ONC Parkdreef eruit-
zien. ‘Een warme school’ en ‘er is veel 
aandacht voor de kinderen’ zijn enkele 
reacties die we hoorden. We zijn uiter-
aard erg blij dat we heel veel enthousi-
aste jongens en meiden binnenkort als 
echte ONC’ers mogen ontvangen. 

En hoe ging dat dan, die school op  
afstand? Nou, we moesten er even  
inkomen, daarna ging het best goed.  
In Magister konden de leerlingen hun 
rooster, studiewijzers, planners en  
andere lesbenodigdheden vinden.  
Ze kregen les via Teams en in de  
Teams-app konden ze met docenten 
chatten of videobellen. Daarnaast  
maakten onze docenten gebruik  
van uitlegfilmpjes op YouTube.
En naarmate de weken vorderden,  

ging het lesgeven op afstand ons steeds 
beter af. En ook onze leerlingen raakten 
gewend aan de digitale klas. Ze pakten 
de lessen goed op, deden actief mee en 
leverden op tijd hun huiswerkopdrachten 
in. We moesten natuurlijk ook creatief 
zijn. De sportafdeling bedacht allerlei leu-
ke challenges om in beweging te blijven, 
Kahoot is en bleef populair om kennis te 
testen en het spel GooseChase werd inge-
zet om de leerlingen zich ook online met 
elkaar verbonden te laten voelen. 

PETJE AF VOOR ONZE EXAMENLEERLINGEN!
Wat zijn wij trots op onze examenleer-
lingen! Ga er maar aan staan. Je hele 
schoolcarrière werk je toe naar het 
centraal examen en dat valt dan weg. 
Maar dat niet alleen. Ook de geplande 
examenreizen en examenfeesten gaan 

niet door. De extra lange zomervakantie 
is toch minder fijn zonder alle afspraken 
met vrienden en vriendinnen. En de laat-
ste voorbereidingen voor de schoolexa-
mens moesten onze examenkandidaten 
doen via onderwijs op afstand. Maar wat 

hebben ze zich er ontzettend goed door-
heen geslagen. Dat blijkt wel uit onze 
prachtige examenresultaten. Petje af!  
U kunt de resultaten bekijken op  
www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt u 
nog veel meer gegevens over de school.



Niet vooruit te branden, een zooitje in 
de slaapkamer, chagrijnig aan de eet- 
tafel en het verwijt dat jij – als ouder –  
het toch niet begrijpt. Het leven met 
pubers is nooit saai. Maar hoe ga je om 
met het gedrag van je zoon of dochter 
dat je soms tot wanhoop drijft? 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 
– wat is de gedachtegang van een puber, 

wat verandert er in de puberteit en wat 
zijn de uitdagingen in het leven van een 
puber? – gingen de ouders met elkaar  
in gesprek. Medewerkers van het  
zorgteam, Schoolformaat en het JIP  
(Jongeren Informatie Punt) waren aan-
wezig voor allerlei handige tips over hoe 
je om kunt gaan met bepaalde ‘puber- 
situaties’. En met een beetje geduld en 
veel liefde komt het helemaal goed met 
onze pubers.

ONC Excellent is voor leerlingen die meer 
aankunnen dan het gewone program-
ma of hoogbegaafd zijn. Zij volgen een 
maatwerktraject afgestemd op hun ta-
lenten. Dat kan op mavo, havo en vwo. 
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 onder-
werp dat zijn of haar speciale belangstel-

ling heeft. Zo ontstond het idee om een 
boek te schrijven bij Yanaicka uit 5 vwo 
toen zij meedeed aan ONC Excellent. 
En het heeft even geduurd, maar nu is 
haar boek, Silverlight City, dan ook echt 
verschenen. Esther van A’hum TV inter-
viewde Yanaicka over het schrijfproces 
en haar toekomstplannen. Dit interview 
staat op ons YouTube-kanaal:  
youtube.com/user/OranjeNassauColPD.

Opnieuw hebben wij de Gouden 
Schoolkantine Schaal van het Voedings-
centrum verdiend. Tenminste 80% van 
ons kantine-aanbod bestaat uit gezon-
dere broodjes, fruit, salades en andere 
gezondere producten. Vers drinkwater 
is altijd gratis beschikbaar. De kantine 

voldoet hiermee aan de Richtlijnen  
Gezondere Kantines. Deze richtlijnen 
zijn opgesteld door het Voedings- 
centrum, in opdracht van het Ministerie 
van VWS. De gezonde gewoontes die 
onze leerlingen nu aanleren, nemen  
ze een leven lang mee. 

SAMEN DROMEN

(OVER)LEVEN MET PUBERS
MAATWERK VOOR ALS JE MEER KUNT EN WILT

Welke droom heb jij? Voor jezelf en  
voor de wereld? Hoe kunnen mensen  
de droom van een eerlijker wereld 
waarmaken? Is de toekomstdroom van 
Martin Luther King uitgekomen? En 
die van John Lennon? Welke dromen 
zijn nu actueel? En is ‘droom’ een 

goed woord om de hoop van kerst 
mee aan te duiden? De boodschap van 
de kerstviering was duidelijk: eerst je 
dromen dromen en dan er achteraan! 
En laten we dit vooral samen doen. Niet 
alleen met kerst, maar ook in januari en 
in februari ... 

DENKWIJS OOK VOOR HET VO
Als je meer- of hoogbegaafd bent, leer 
je vaak sneller dan gemiddeld. Je bent 
waarschijnlijk heel creatief en je kunt 
goed problemen oplossen. Maar soms 
is het niet zo makkelijk om heel slim te 
zijn. Je doet het bijvoorbeeld minder 
goed op school omdat je je verveelt.  
Of je durft iets nieuws niet te probe-
ren, omdat je denkt dat je geen fouten 
mag maken. Misschien vind je het las-
tig om samen te werken met andere 
kinderen. Bij Denkwijs helpen we de 
leerling hierbij. En we bieden veel uit-
daging zodat de leerling (weer) plezier 
heeft in het leren.
Denkwijs was er al voor de basisschool-
leerlingen. Vanaf het schooljaar 2020-
2021 is Denkwijs er ook voor leerlingen 
uit klas 1, 2 en 3 van het ONC. Ze kun-

nen van elkaar leren en elkaar helpen. 
En twee docenten die alles weten van 
meer- en hoogbegaafdheid begeleiden 
de leerlingen. Meer informatie staat 
op: www.unicoz.nl 

ONC excellent

Ook dit schooljaar hebben leerlingen  
uit de groepen 7 en 8 van de Unicoz- 
basisscholen weer meegedaan met Pre-
vwo bij ons op school. Pre-vwo is een 
programma voor leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben maar voor wie 
de stap naar het voortgezet onderwijs 
nog te groot is. Met Pre-vwo kunnen zij 
alvast kennismaken met het onderwijs 
zoals dat op het vwo gegeven wordt. 
De leerlingen volgen per week 2 lessen 
wiskunde en 1 les Frans. De lessen duren 

80 minuten en zijn verdeeld over twee 
dagdelen per week. Ze zitten samen met 
andere leerlingen uit groep 7 en 8 én 
leerlingen van 1 vwo in de klas. Ze krij-
gen les op vwo-niveau van docenten van 
ONC Parkdreef, doen  huiswerk en ma-
ken af en toe een toets. Het werk is best 
pittig, dus de leerlingen moeten er tijd 
en moeite in steken. Als de leerlingen er-
voor kiezen om na groep 8 naar het ONC 
te gaan, hoeven zij niet alles opnieuw 
te doen. We bewaren de resultaten. Zijn 

deze goed, dan krijgt de leerling in klas 
1 voor wiskunde en Frans de stof uit het 
tweede jaar. Ze kunnen dan zelfs eerder 
examen doen in deze vakken.
Pré-vwo heeft als voordeel dat leerlingen 
cognitief voldoende worden uitgedaagd 
terwijl zij hun basisschoolperiode afslui-
ten met hun klasgenoten van groep 8. 
Het project maakt deel uit van het  
grotere project Unicoz 10-14. 
Meer informatie hierover staat op:  
www.unicoz.nl.

ONC persoonlijk

OOK DIT JAAR GOUDEN SCHOOLKANTINE SCHAAL

PRE-VWO 

EEN PASSENDE UITDAGING VOOR 
BASISSCHOOLLEERLINGEN OP HET VWO!



Voor het project over Cyprus maakten 
onze gymnasiumleerlingen uit klas 2,  
3 en 4 prachtige kunstwerken van kera-
miek. Om inspiratie op te doen bezoch-
ten zij eerst de expositie over Cyprus in 
het Rijksmuseum van Oudheden in  
Leiden. Vervolgens gingen ze aan de 
slag met verschillende voorstellingen  
zoals een grafstele, een vruchtbaar-
heidsbeeldje of amfoor. Tijdens hun ei-
gen tentoonstelling op de kunstvleugel 
konden familieleden en andere belang-
stellenden de werken bewonderen. 

Voor de negende keer achter elkaar heeft 
ons havo/vwo-debatteam Stadhuis van 
de Democratie gewonnen! En ook ons 
mavo-debatteam sleepte de eerste prijs in 
de wacht.  Wat een toptalenten!
De debaters discussieerden over actuele 
stellingen als ‘Jongeren moeten op hun 
16e kunnen stemmen voor de gemeente-
raad’ en ‘Zoetermeer moet natuur op- 

offeren voor nieuwe woningen’. De jury 
was erg enthousiast over de inhoudelijke 
argumenten, het teamwork en de boei-
ende manier van presenteren. Zij prees 
de goede voorbereiding én het feit dat 
de leerlingen kort en bondig hun punt 
konden maken terwijl de raadsleden over 
dezelfde onderwerpen vaak tot midder-
nacht moeten vergaderen. Debatteren 

stimuleert jongeren om na te denken 
over maatschappelijke thema’s en het  
bevordert wederzijds begrip. Daarom 
besteden wij hier veel aandacht aan.  
Op school oefenen onze debaters inten-
sief. Ze helpen elkaar en geven eerlijke en 
opbouwende feedback zodat teamgevoel 
en zelfvertrouwen groeien. En dat was 
terug te zien in de raadszaal.

Thema van de Peace Poster Contest 
dit jaar was: Journey of peace, de weg 
naar vrede. De Peace Poster Contest is 
een internationale tekenwedstrijd die 
kinderen aanmoedigt om op creatieve 
wijze – in de vorm van een poster – uit te 
drukken wat vrede voor hen betekent. 
Onze brugklassers vwo verdiepten zich 
tijdens de lessen beeldende vormgeving 
in compositie, ruimte en kleur met als 
resultaat tientallen prachtige vredespos-

ters. Kunstenaars Verolique Jacobse en 
Joke Meijer beoordeelden de posters op 
originaliteit en artistieke prestatie waar-
na burgemeester Aptroot de winnaars in 
het zonnetje zette: Noah en Romae ont-
wierpen de beste posters van het ONC. 
Dinand kreeg een eervolle vermelding. 
Romae: ‘Ik heb de wereld verdeeld in een 
donker en slecht deel en een goed en 
gelukkig deel. Ook het milieu heb ik erin 
meegenomen.’

EERSTE PRIJS VOOR ONZE DEBATTALENTEN
 

TEKENEN VOOR VREDE

KLASSIEK KERAMIEK

ONC ondernemend

Alle leerlingen van onze NT2-klassen 
hebben dit jaar deelgenomen aan het 
Ithaka Film Festival. In groepjes hebben 
zij tijdens een driedaagse filmworkshop 
korte films gemaakt. Ze hebben alles 
zelf gedaan, van het script schrijven en 

acteren tot film en montage. Een van 
de groepjes maakte de film Wie is zij? 
Hiermee zijn de makers geselecteerd 
om mee te doen met de Ithaka Film 
Academie waarbij zij de kans krijgen 
om een nieuwe film te maken.  

De winnende film werd gekozen op 
basis van creativiteit, talent en hoe de 
groep als geheel heeft samengewerkt. 
Vier films van andere scholen uit  
Nederland behoren ook tot de  
winnaars. 

Maar liefst € 14.663,08 hebben we met 
alle activiteiten in en rond het Glazen 
Huis opgehaald voor het KWF! Vier  
dagen lang hebben onze docenten Davy 
Looije, Michiel van Oosterom, Tess  
Ouwerkerk, Stefan Rademaker en Karin 
Schoenmaker in het Glazen Huis doorge-
bracht. Vier dagen zonder eten, koffie of 
douche. Vier dagen alleen sap, thee of 
water drinken, slapen op luchtbedden, 
geen privacy en naar de w.c. op een oude 
dixie. Maar ook vier dagen vol bruisende 
activiteiten en saamhorigheid. Het huis 
stroomde elke dag vol met enthousias-
te leerlingen en medewerkers. En ook 
buiten het huis gebeurde er van alles: 
een kerstmarkt, een game-toernooi, een 

sponsorloop, een charityday. Wethouder 
Ingeborg ter Laak heeft het Glazen Huis 
weer geopend waarna het opgehaalde 
bedrag bekend werd gemaakt.

LEERLINGEN NT2 MAKEN WINNENDE FILM

RECORDOPBRENGST GLAZEN HUIS VOOR KWF



MUZIEKTALENTEN OP HET PODIUM

ONC ondernemend

Wat viel er weer veel te genieten op 
onze jaarlijkse muziekavond! Een keur 
aan muziektalent, uit de brugklas tot en 
met 6 vwo, kwam voorbij. Een leerling 
speelde op de ukelele, we hoorden een 
etude van Chopin, we zagen prachtige 
dans en er waren veel zangers en zange- 
ressen met emotionele liederen en  
uptempo-songs. Kortom, een uiterst 
boeiende en veelzijdige avond.

Foto’s © Anouk Vink en Bart Zwinkels

Hoe toepasselijk was de opdracht voor 
onze eerste- en tweedeklassers bij beel-
dende vormgeving: Fake Vacation. Want 
of er nog een reis in zit in de zomer... 
Ook de volgende opdracht was aange-
past aan de huidige tijd: ontwerp een 
mondkapje.  Met deze hippe exempla-
ren wil je wel gezien worden.

KUNST IN QUARANTAINE

Onze leerlingen leren op allerlei manie-
ren. Ook door middel van gastlessen, 
workshops en excursies. Zo gaf onze 
oud-leerling Sarah voor het project  
Puberbrein een gastles aan alle derde 
klassen. De leerlingen van 5 en 6 vwo 
met biologie in hun pakket, kregen een 
dna-lab van studenten van de Universiteit 

Wageningen. Leerlingen uit 4 en 5 havo 
met informatica in het pakket werden 
door de Haagse Hogeschool gastvrij ont-
haald om een workshop Ethical Hacking 
te volgen. De leerlingen van 2 vwo en 4 
mavo, havo en vwo hebben genoten van 
een spectaculaire tentoonstelling in de 
Kunsthal Rotterdam, gevolgd door een 

stadswandeling langs iconische architec-
tuur. Voor onze leerlingen van 3 havo en 
vwo was er een indrukwekkende excursie 
naar Ieper om stil te staan bij de slachtof-
fers van de Eerste Wereldoorlog. En onze 
leerlingen konden tijdens fietsclinics op 
Tacx-trainers op een unieke manier  
kennismaken met de wielersport.

Op 30 november opende wethouder 
Jakobien Groeneveld de Art-Lab expositie 
‘ME-lieu’ in het Forum Zoetermeer. Acht 
weken lang werkten de leerlingen uit 
onze Internationale Schakel Klas aan één 
gezamenlijk kunstwerk dat met  
trots werd onthuld.
Tijdens het Art-lab werkten de leerlingen 
rondom het thema ‘ME-lieu: ik en mijn 
omgeving’. De leerlingen dachten na 
over vragen als: hoe sta je in deze nieuwe 

wereld (Nederland) en wat neem je mee 
uit je eigen wereld (land van herkomst)? 
En hoe kun je dit met het oog op de toe-
komst en het milieu in de vorm van een 
kunstwerk verbinden? Na acht weken 
intensief werken en creëren, is hier een 
prachtig kunstwerk uit voort gekomen. 

Groepsfoto en foto’s kunstwerken:  

© Guus Pauwels

WORKSHOPS, GASTLESSEN EN EXCURSIES

ME-LIEU

Leerlingen van havo 4 mochten mee- 
denken over de inrichting van de nieu-
we stadswijk De Entree. Ze werden uit-
gedaagd om van het gebied rondom de 
Afrikaweg een gezonde en aantrekkelij-
ke wijk te maken. Een wijk met een mix 
van nieuwe woningen en bijbehorende 
voorzieningen en groen.
Burgemeester Aptroot opende bij ons 
op school het project. In de weken erna 
gingen de leerlingen in groepjes aan de 

slag met hun ideeën. Door middel van 
pitches presenteerden zij hun zeer diver-
se, creatieve en originele voorstellen aan 
de wethouders Jakobien Groeneveld, 
Jan Iedema en Ingeborg ter Laak. Op 28 
november mochten de drie groepjes met 
de beste plannen hun ideeën presente-
ren en toelichten in het Stadhuis. Prach-
tige plannen waarin duurzaamheid en 
ontmoeting centraal stonden. Speciale 
felicitaties voor de dames uit H4C: Nikki, 

Iris, Isa, Lana, Britt, Elisa, Donja en Elise. 
Met hun zeer sociale project Haalbaar 
hadden zij het winnende ontwerp van 
onze school. Ze bedachten een tuin met 
studieplekken boven een groen bejaar-
denhuis. Jongeren en ouderen kunnen 
elkaar ontmoeten, elkaar helpen en 
samen groenten kweken in de tuin voor 
de voedselbank. De winnende ideeën 
zijn als inspiratie meegenomen in de 
plannen voor het Entreegebied.

LEERLINGEN ONTWERPEN VOOR 
STADSWIJK DE ENTREE



ONC GO

Onze leerlingen van de talentgroep 
Research & Technology werken met de 
modernste technieken. Zo maken ze 
op hun iPad een eigen ontwerp die ze 
vervolgens printen met de 3D-printer. 
Ook zijn ze bezig met robotica.  
Samen schrijven ze programma’s om 
robots op afstand te kunnen besturen.  
Een geweldig moment als dat dan ook 
echt lukt!

ONC Parkdreef heeft met Outdoor 
Education de eerste prijs in de wacht 
gesleept tijdens de uitreiking van de 
Unicoz Innovatieprijs in Silverdome! 
Dit schooljaar was alweer het derde 
jaar dat leerlingen van mavo, havo en 
vwo aan Outdoor Education konden 
deelnemen. De leerlingen ontdekken, 
onderzoeken en experimenteren in de 
natuur. Het probleemoplossend vermo-

gen wordt gestimuleerd en de leerlin-
gen leren omgaan met onverwachte 
situaties en omstandigheden. Uit alle 
inzendingen voor de prijs werden er 
vijf genomineerd. Een externe jury, 
bestaande uit wethouder van onder-
wijs Jan Iedema en Tweede Kamerlid 
Michel Rog, bepaalde uiteindelijk wel-
ke scholen de eerste, tweede en derde 
prijs kregen. 

Een landschap schilderen op een echt 
schildersdoek. In onze Art-klas leren 
onze leerlingen schilderen als een echte 
kunstenaar. En dat natuurlijk niet alleen. 
De leerlingen ontdekken nog veel meer 
creatieve materialen en technieken, zoals 
keramiek, druktechnieken en robotica- 
origami.

3D-PRINTEN EN ROBOTICA 

OUTDOOR EDUCATION WINT INNOVATIEPRIJS!

LEKKER BEWEGEN IN DE SPORTKLAS

CREATIEF AAN DE SLAG 

De leerlingen van onze sportklassen 
sporten uiteraard veel. Je hoeft niet 
een hele goede sporter te zijn voor 
onze sportklas. Als je het leuk vindt om 
te bewegen en je wilt kennismaken 
met allerlei verschillende sporten, dan 
is de sportklas de plek voor jou. Onze 
leerlingen krijgen les van hun eigen 
sportklasdocent en van echte profes- 
sionals. Sporten die o.a. op het pro-
gramma staan zijn: zwemmen, tafel-
tennis, dansen, judo, bootcamp, schaat-
sen, klimmen, frisbee, longboarden en 
golfsurfen. Tijdens het Open Huis lieten 
onze sporters hun turntalent zien aan 
de bezoekers.



The cornerstones of sustainability is een 
nieuw Erasmus+-project waar we dit 
schooljaar én volgend schooljaar samen 
met scholen uit Spanje, Denemarken, 
Portugal en Duitsland aan werken.  
Centraal in dit project staan de begrip-
pen: repair, reuse, reduce, refuse, recycle, 
repurpose en upcycle. Leerlingen uit 3 
havo en 3 vwo gingen voor dit project 
naar Erlangen in Duitsland. Zij hadden 

hiervoor een presentatie voorbereid over 
de vele aspecten van luchtverontreini-
ging, waaronder de stikstofcrisis. Samen 
met de andere leerlingen hebben zij 
intensief nagedacht en gediscussieerd 
over duurzaamheid. Voor de tweede 
bijeenkomst in Portugal, hebben onze 
leerlingen vlogs gemaakt over het ge-
bruik van plastic thuis en op school. De 
eerste dag in Portugal hebben zij onder 

andere deze vlogs gepresenteerd. Dag 
2 en 3 stonden in het teken van flora en 
fauna. Een bezoek aan het dolfijnen-
centrum, een boottocht, een wandeling 
door de stad langs de zee en – met het 
mooie weer – gezellige groepsactivitei-
ten buiten. De laatste dagen hebben de 
leerlingen nog een mooie tour door de 
omgeving van Sétabul gemaakt en een 
bezoek gebracht aan de burgemeester.

ONC international

Vorig schooljaar zijn we gestart met  
InWASTEgation, een tweejarig uitwis-
selingsproject waarin duurzaamheid 
centraal staat. Leerlingen van 4 en 5 
vwo werken samen met leerlingen van 
scholen uit Duitsland, Finland, Roemenië 
en Spanje aan dit project. Dit schooljaar 
gingen onze leerlingen voor dit project 
naar Duitsland en Finland. Hier hebben 
zij o.a. voedsel geanalyseerd, zelf plastic 

gemaakt en diverse bedrijven bezocht 
die iets met duurzaamheid te maken 
hebben. Bijvoorbeeld Globe hope, een 
bedrijf in Finland dat tassen en kleding 
maakt van afvalmateriaal zoals oude 
autogordels. Natuurlijk was er ook tijd 
voor onze leerlingen om met hun uitwis-
selingspartner en gastgezin eropuit te 
gaan. Of – traditie in Finland – lekker bij 
te komen in de sauna aan huis.

Leerlingen uit 3 mavo, havo en vwo 
waren een week in Zwitserland voor  
de uitwisseling met de Bezirksschule  
uit Rheinfelden. De leerlingen hebben 
de week doorgebracht in gastgezinnen 
en zo wat mee kunnen krijgen van 
de Zwitserse cultuur en gewoontes. 
Een geweldige ervaring! Ze hebben 
genoten van alle activiteiten: lessen 
op school, kennismakingsspellen, het 
transportmuseum, een bezoek aan  
Luzern, een dagje Basel, een rondlei-
ding door de chocoladefabriek en spor-
ten in het skate- en trampolinepark. 
Hoogtepunt van de week: op de slee 
de Zwitserse alpen af!   

In februari hebben we bezoek gehad van 
leerlingen en docenten van de Bismarck- 
schule uit Elmshorn. De uitwisseling met 
deze school uit Duitsland vond dit jaar 
alweer voor de zevende keer plaats. 
Leerlingen uit de verschillende tweede 
klassen havo en vwo deden hieraan mee.
In de weken voorafgaand aan de uitwis-
seling konden onze leerlingen en hun 
uitwisselingspartners al contact met el-
kaar opnemen om elkaar vast een beetje 
te leren kennen. De week was gevuld 
met allerlei activiteiten op school en 
excursies buiten school: kennismakings-

activiteiten, lessen, een bowlingmiddag, 
naar Leiden voor een bezoek aan de 
Hortus Botanicus, een excursie naar  
Amsterdam met een bezoek aan het 
Rijksmusum en de spectaculaire flight  
in het Holland Experience, gamen in  
het Nationaal Videogame Museum.  
De laatste dag hebben we afgesloten 
samen met de ouders.
Helaas kon het tegenbezoek in maart in 
verband met de coronacrisis niet door-
gaan. We hopen dat we onze leerlingen 
nog een andere keer de kans kunnen 
geven naar het buitenland te gaan.

Kunst en cultuur, zon en de gezelligheid 
van een moderne stad: Rome heeft het 
allemaal. Onze leerlingen uit 4 en 5 gym-
nasium hebben een week lang genoten 
van al het moois en indrukwekkends dat 
in deze prachtige hoofdstad te zien is: het 
Colosseum, het Forum Romanum, Ostia 
Antica, de EUR, galleria Borghese, Piazza 
del Popolo, Piazza Navona, het Pantheon 
en de Catacomben van St. Agnese, de 
St. Pieter, Vaticaanse musea, de Enge-
lenburcht, een Capitolijns museum, heel 
veel kerken en musea. Tussendoor een 
heerlijke pizza of een verfrissend Itali-
aans ijsje maakten de week compleet. 

INWASTEGATION

ROME: PRACHTIGE GEBOUWEN, 
ZON EN LEKKER ETEN!

THE CORNERSTONES OF SUSTAINABILITY

SLEEËND VAN DE ZWITSERSE ALPEN

UITWISSELING DUITSLAND



De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2019-2020 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   19-10-2020  t/m  23-10-2020 
Kerstvakantie 21-12-2020  t/m  01-01-2021
Voorjaarsvakantie  22-02-2021  t/m  26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen  02-04-2021  t/m  05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021  t/m  07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021  t/m  14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021    
Zomervakantie 19-07-2021  t/m  27-08-2021

VAKANTIEROOSTER 2020-2021


