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het vak onderzoek en ontwerpen met 
een vergelijkbare opzet: werken aan 
opdrachten van bedrijven en/of instel- 
lingen. Dat gebeurt in het kader van 
onze toelating tot de netwerkorganisatie 
van Stichting Technasium. Ouders en ver-
zorgers die werkzaam zijn in een sector 
met aandacht voor technologie en toe-
passing en onderzoeken en ontwerpen 
nodigen we van harte uit zich te melden 
met een challenge voor de leerlingen bij 
de schoolleiding. Volgend schooljaar be-
ginnen we aan het voorbereidende jaar. 
Een mooie beloning voor alle inspannin-
gen die tot deze uitkomst hebben geleid.

Nieuwe leerlingen
Volgend jaar mogen wij meer dan 400 
nieuwe leerlingen verwelkomen in de 
brugklas. Een resultaat waar wij heel blij 
mee zijn. Alle aanstaande brugklassers 
hebben inmiddels hun eerste kennisma-

king met de mentor en hun klasgenoten 
gehad. Na de zomervakantie zijn er wen-
dagen zodat zij goed voorbereid aan het 
schooljaar kunnen beginnen. We zullen 
hier – net als van alle andere activiteiten 
– uiteraard verslag van doen op onze 
website, social media en in onze digitale 
schookrant A’humTV.
Vanwege de groei van de school gaan 
we in de zomer ons Open Leercentrum 
opnieuw inrichten. We zullen er drie lo-
kalen extra realiseren. We zorgen er dan 
meteen voor dat onze laatste lesvleugel 
een zelfde uitstraling krijgt als de vorig 
jaar gerenoveerde vleugels.

Op naar het nieuwe schooljaar
Nu steeds meer mensen gevaccineerd 
zijn en de besmettingscijfers dalen, zien 
we licht aan het eind van de corona-tun-
nel. We hopen van harte dat volgend 
schooljaar alle leerlingen elke dag naar 

school kunnen en dat alle activiteiten 
die op stapel staan doorgang kunnen 
vinden. We zijn in ieder geval vast druk 
bezig met de voorbereidingen.

Goede vakantie!
Eerst gaan we uitrusten en bijkomen. 
Het was een pittig jaar waarin we een 
groot beroep hebben moeten doen op 
ieders flexibiliteit, creativiteit en veer-
kracht. Nu is het tijd om de batterij op te 
laden. Wij hopen onze leerlingen en  
medewerkers na de vakantie weer in 
goede gezondheid, uitgerust en met 
nieuwe energie te begroeten. Voor nu 
wensen wij iedereen namens het hele 
team een goede en ontspannen zomer-
vakantie toe. Zorg goed voor elkaar.  
Tot in het nieuwe schooljaar!

Mariet van Goch, directeur
Richard van Bochove, plv directeur

Van de directie
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Het jaar zit erop. En wat voor één! Dit schooljaar zullen we met z’n allen 

niet snel vergeten. Ondanks alles hebben we ook een mooi jaar achter de 

rug. Een jaar waarin we veel saamhorigheid en solidariteit hebben ervaren 

en waarin mooie initiatieven tot stand zijn gekomen. We kijken terug op 

een schooljaar waarin we door alle corona-maatregelen grensverleggend, 

ondernemend en persoonlijk onderwijs op een andere manier hebben 

moeten vormgeven. Dat dat gelukt is, blijkt wel uit deze brochure. We zijn 

enorm trots op al onze leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers die 

ons hierin hebben gesteund. Bedankt! 

Weer een bijzonder jaar
Wie had vorig jaar maart gedacht dat 
we het nu nog steeds over corona 
zouden hebben? Optimistisch startten 
we in september het jaar met al onze 
leerlingen op school, in de hoop dat de 
corona-crisis snel achter ons zou liggen. 
Helaas kregen we te maken met een 
tweede golf en ook nog een derde. In 
december moesten we de school weer 
helemaal sluiten. Kregen onze leerlin-
gen, met uitzondering van de examen-
kandidaten, weer les op afstand.
Deze keer waren we extra goed voor- 
bereid en we pakten het online onder-
wijs zonder veel horten en stoten weer 
op. Wel misten wij het rumoer van onze 
leerlingen in het gebouw! 
Vanaf maart mochten we gelukkig weer 
alle leerlingen, in kleinere groepen, 
op school ontvangen. Over de juiste 
formule hebben we even gepuzzeld. 
Elke dag een halve dag naar school 
vonden we het beste. Zo konden we de 
leerlingen toch elke dag op een veilige 

manier fysiek onderwijs bieden. We 
hebben de leerlingen verwelkomd met 
ballonnen en slingers! Eind mei ging 
de school helemaal open. Zo kregen de 
leerlingen nog een aantal weken volle-
dig onderwijs op school en konden zij 
gezamenlijk met al hun klasgenoten het 
schooljaar afsluiten. 
Helaas betekenden de lockdown en de 
corona-maatregelen een streep door 
veel activiteiten waar onze leerlingen 
zich op verheugd hadden. Maar… van 
uitstel komt niet altijd afstel. Veel pro-
jecten, toernooien en uitwisselingen zijn 
doorgeschoven naar volgend schooljaar. 
En ondanks dat veel niet kon doorgaan, 
kon veel ook wél. Het sluiten van de 
school zorgde voor veel creativiteit. Met 
als hoogtepunt ons online Open Huis. 
Een groot succes!

Resultaten
We zijn ontzettend trots op al onze 
leerlingen. Zij hebben zich ondanks de 
lastige omstandigheden onverminderd 
ingezet. En dat is een prestatie op zich. 
Onze geslaagde leerlingen en de leer- 
lingen die doorstromen naar een vol-
gend leerjaar zeggen we: van harte  
gefeliciteerd! Voor de leerlingen met 
een minder goede uitslag: jammer. 
Maar kop op, volgend schooljaar met 
nieuwe moed ertegenaan!

Personalia
Bedroefd en geschrokken zijn wij door 
het overlijden van onze gewaardeerde 
collega en docent techniek Janco Hol. Hij 
was al enige tijd ziek. Janco leeft in onze 
gedachten voort als een enthousiaste en 
gedreven collega. Hij leerde ons begrij-
pen welke belangrijke rol techniek in ons 
leven speelt. Zijn aandacht voor de leer-
lingen en de passie voor zijn vak maakten 

hem een echte leraar en zeer geliefd 
binnen onze school.Janco laat een grote 
leegte achter op de werkvloer. Hij zal 
door ons allen enorm worden gemist.

Sommige collega’s werden dit school-
jaar verblijd met de geboorte van een 
dochter of zoon. En ook dit jaar hebben 
we een aantal jubilarissen in het zonne-
tje gezet: zij hebben zich inmiddels 12,5, 
25 of zelfs 40 jaar ingezet voor het on-
derwijs. Allen van harte gefeliciteerd!
En we zwaaiden een aantal collega’s uit. 
Enkelen gaan met pensioen, anderen 
verlaten het ONC om elders hun loop-
baan voort te zetten. Hartelijk dank 
voor ieders inzet, zorg en collegialiteit 
van de afgelopen jaren. En vanaf deze 
plek alvast een warm welkom voor onze 
nieuwe collega’s!

Onderwijsontwikkelingen
De onderwijsontwikkelingen zijn door-
gegaan. Dit jaar hebben we de samen-
werking met onderwijs, bedrijfsleven, 
gemeente en de maatschappelijke 
omgeving geïntensiveerd. Zo denken 
we binnen het traject Strategie in Be-
weging van Unicoz samen met mede-
werkers, ouders, verzorgers, leerlingen 
en externe partners na over de koers 
van ons onderwijs de komende jaren. 
We zijn een samenwerking gestart met 
mboRijnland om de overstap van mavo 
en soms ook havo naar mbo te optimali-
seren. We hebben hiertoe doorlopende 
leerroutes gecreëerd. Denkwijs VO, 
onderdeel van Unicoz 10-14 is van start 
gegaan en Pre-vwo hebben we gecon-
tinueerd. 
Ook zijn we toegelaten tot het Bèta 
Challenge Consortium. Binnen het Bèta 
Challenge programma gaan mavo- 
leerlingen aan de slag met levensechte 
opdrachten. Voor de havo- en vwo-leer-
lingen starten de voorbereidingen van 

ONS onderwijs

DREMPELLOOS NAAR HET MBO

Op dinsdag 18 mei vond op ONC Park-
dreef de kick-off plaats van het project 
doorlopende leerlijnen van het ONC en 
mboRijnland. In oktober 2020 zijn we 
een samenwerking gestart om de over-
gang van vmbo en mavo naar mbo te 
optimaliseren. Samen met het mbo bie-
den we een onderwijsprogramma aan 
vanaf de bovenbouw van het vmbo en 
de mavo tot en met het mbo-diploma. 

De leerlingen raken al vanaf klas 3  
gewend aan de eisen die het mbo stelt. 
Daarnaast kunnen leerlingen door 
vroegtijdige beroepsoriëntatie een 
weloverwogen studiekeuze maken. 
Hierdoor vallen minder leerlingen on-
derweg uit, wordt doorstromen naar 
een hoger niveau makkelijker en wor-
den leerlingen en studenten succesvol 
begeleid naar een diploma en aanslui-
tend naar passend werk.
We hebben vijf doorlopende leerlijnen 
ontwikkeld op het gebied van:  
de nieuwe leerweg met een praktisch 
programma, zorg en welzijn, service, 
economie en ondernemen en dienstver-
lening. De eerste drie zijn inmiddels van 
start gegaan, de andere twee volgen in 
de komende jaren. We hebben samen 
met het mbo al opdrachten uitgewerkt 
waarmee de leerlingen zich oriënteren 

op verschillende opleidingen op het 
mbo. Studenten van het mbo hebben 
op het ONC voorlichtingen gegeven, 
docenten gaan bij elkaar stage lopen en 
er komt een proeflokaal waar leerlingen 
van het ONC kunnen proefdraaien met 
praktische vaardigheden die bij de  
diverse mbo-opleidingen horen.



ONS onderwijs

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN NIEUWE MODERNE UNITS

ENTHOUSIAST OP DE SUPER8DAGEN

Een heleboel vrolijke achtstegroepers 
liepen er in november door ons gebouw. 
Gelukkig konden drie van de vier ge-
plande Super8dagen dit schooljaar nog 
fysiek doorgaan. Wel een beetje anders 
dan anders in verband met de corona- 
maatregelen maar een even groot  
succes.
Alle lesjes vonden plaats in een speciaal 
voor de achtstegroepers gereserveerde 
vleugel. En door middel van een wan-
delingetje buitenom, konden ze ook op 
een veilige manier de vakspecifieke  

lokalen bereiken, zoals de gymzalen,  
het technieklokaal en het muzieklokaal. 
De leerlingen volgden allerlei lesjes, 
mochten klimmen, turnen en tafelten-
nissen in de gymzalen en kregen heel 
veel informatie over wat ze bij ons op 
school allemaal kunnen leren en doen. 
Vol verhalen vertrokken ze na afloop 
weer naar hun basisschool. We zijn ont-
zettend blij dat we heel veel van deze 
enthousiaste jongens en meiden  
volgend schooljaar als brugklassers bij 
ons mogen verwelkomen.

Dat stond centraal tijdens de inter- 
mezzo’s met leerlingen in het traject 
Strategie in Beweging van de Unicoz 
Onderwijsgroep. In dit traject bepaalt 
Unicoz samen met leerlingen uit het 
basis- en voortgezet onderwijs, leer-
krachten, docenten, schoolleiders,  
medewerkers en externe partners de 
nieuwe koers voor de Unicoz Onderwijs- 
groep voor de komende jaren. 
De leerlingen discussieerden over ver-
schillende vragen: Wat leer ik, met wie 
leer ik en hoe leer ik het beste? Wat zou 

ik als eerste veranderen in de school als 
ik dit zou mogen doen? Wat vind ik 
heel belangrijk en wat juist niet?  
Er ontstonden geanimeerde en eerlijke 
gesprekken. 
Onze eigen leerlingen van A’humTV, 
hebben deze intermezzo’s in beeld vast-
gelegd. Ook de digitale ‘pizzasessies’ 
met Unicozmedewerkers, ouders en 
externe partners, hebben zij technisch 
ondersteund vanuit de studio op de 
Parkdreef. Dominique, Ines, Cas, Mika 
en Kasper, jullie zijn toppers!

Op 7 september knipte onderwijswethou-
der Jan Iedema het openingslint door van 
de nieuwe units op ons achterplein. Een 
feestelijke gebeurtenis! ONC Parkdreef 
biedt leerlingen – naast klassikale lessen 
– talenturen, projecten en veel verschillen-
de activiteiten. Daar is ruimte voor nodig. 
Ruimte om samen te werken of juist zelf-
standig aan de slag te kunnen. Daarnaast 
is het aantal leerlingen de afgelopen 
jaren flink toegenomen. Om het onder-
wijsconcept en de kwaliteit van het on-
derwijs te blijven garanderen, waren we 

hard toe aan extra ruimte. Aan de kant 
van de Tuindreef staan nu duurzame units 
met hierin acht extra lokalen. De units 
voldoen aan de huidige binnenklimaats- 
eisen en zijn voorzien van alle moderne 
faciliteiten zoals touchscreens en een 
draadloos netwerk. De units zijn niet voor 
bepaalde klassen of 
leerjaren gereserveerd; 
alle leerlingen kunnen 
én in het hoofdge-
bouw én in de units 
hun lessen volgen. 

TROTS OP ONZE EXAMENKANDIDATEN!
Het pre-examenjaar verliep voor onze 
examenkandidaten al anders door het 
coronavirus. En ook dit schooljaar ging 
niet zoals vooraf gedacht. Maar deze 
keer gingen de eindexamens wél door. 
En geslaagd of niet, wij zijn enorm 
trots op onze bikkels! Zij hebben – ook 

in deze bijzondere omstandigheden – 
prachtige resultaten behaald.  
Chapeau! De examenuitslag staat op 
scholenopdekaart.nl. Hierop staat nog 
veel meer informatie over onze school,  
zoals de uitslag van de tevredenheids- 
enquêtes.



ONS onderwijs

Ook dit schooljaar hebben wij de 
Gouden Schoolkantine Schaal van het 
Voedingscentrum ontvangen. In onze 
schoolkantine is ruim 80% van het 
aanbod gezond en het ligt zo gepre-
senteerd dat gezond kiezen gemak-
kelijker wordt gemaakt. De kantine 
voldoet hiermee aan de Richtlijnen 

Gezondere Kantines. Deze richtlijnen 
zijn opgesteld door het Voedings- 
centrum, in opdracht van het Minis-
terie van VWS. De regels zijn steeds 
strenger geworden. Dat onze kantine 
nog altijd een Gouden Schaal verdient, 
is zeker een pluim voor onze school én 
onze cateraar.

We hadden bijzondere kerst- en paasvie-
ringen dit jaar. We konden natuurlijk niet 
zoals anders met z’n allen samen komen 
in de aula. Leerlingen en collega’s  
hadden daarom een kerstviering met ver-
halen, zang en muziek opgenomen die 
de leerlingen in hun klas bekeken.  
Omdat het kerstontbijt niet doorging, 
kregen zij iets lekkers mee naar huis. 
Tijdens de paasviering gingen de  

leerlingen aan de hand van filmpjes,  
gedichten en vragen in de klas met el-
kaar en hun mentor in gesprek. Bijvoor-
beeld over hoe zij het afgelopen jaar 
hebben ervaren en wat zij voor iemand 
anders zouden kunnen betekenen.  
Leerlingen van de onderbouw hebben 
daarnaast een bloemetje – en zo een 
beetje hoop – langs gebracht bij mensen 
die dit wel konden gebruiken. Want dat 
is waar Pasen voor staat: hoop! En ge-
loof... en liefde...

ONLINE OPEN HUIS EEN GROOT SUCCES!

OPNIEUW GOUDEN SCHOOLKANTINE SCHAAL

Presentatoren, regie, camera, beeld en 
geluid: we waren zaterdag 23 januari 
helemaal klaar voor het online Open 
Huis. Natuurlijk hadden we het liefst de 
leerlingen van groep 8 en hun ouders 
en verzorgers op school ontvangen. 
Maar helaas… corona. Met de online 
Open Huis-talkshow konden onze digi-
tale bezoekers toch de sfeer van ONC 
Parkdreef proeven. Docenten Hans van 
der Kraan en Marjoleine Labberton ont-
vingen leerlingen en medewerkers aan 
tafel om te praten over allerlei onder-
werpen: de verschillende opleidingen, 
het flexrooster, de iPad, een schooldag 

van een brugklasser. De gesprekken 
werden afgewisseld met filmpjes, 
muziek en demonstraties. Onze eigen 
razende reporter Danique ging langs 
bij alle ONC GO Talentgroepen en een 
digitale tour door de school liet zien 
hoe het gebouw er van binnen uitziet. 
Ondertussen konden de bezoekers vra-
gen stellen via de live-chat of door in te 
loggen in een Teams-gesprek. De film-
crew van A’humTV zorgde ervoor dat 
de techniek op rolletjes liep. We kunnen 
wel stellen dat het online Open Huis, 
net als de online informatieavond eer-
der in januari een groot succes was!

HELP JE PUBER DE CORONA-PERIODE DOOR!

Een puber in huis. Dat is voor veel ouders 
en verzorgers normaal al een uitdaging, 
laat staan tijdens de coronacrisis. En hoe 
zorg je er dan voor dat je samen met je 
kind deze periode goed en relaxed  
doorkomt? Op maandag 15 februari 
organiseerden we in samenwerking  
met psycholoog Tischa Neve een live 
webinar over dit onderwerp. Tischa Neve 

– bekend van tv en auteur van het boek 
Pubers zijn leuk! – besprak vragen als: 
Wat maakt deze tijd extra pittig voor 
pubers? Hoe houd je contact en verbin-
ding? Wat kun je doen om je puber te 
helpen? Met duidelijke eyeopeners, 
voorbeelden en praktische tips die onze 
ouders direct in de praktijk konden toe-
passen, een zeer geslaagd webinar.

Vier dagen lang hebben onze brug-
klassers van alles samen ondernomen 
om elkaar, de mentor en de school te 
leren kennen. Voor de zomervakantie 
waren de toen nog achtstegroepers al 
een middag naar het ONC gekomen om 
hun nieuwe klasgenoten te ontmoeten. 
Maar toch was het spannend, die eerste 
échte dag naar de middelbare. Maar 
het ijs was snel gebroken. Sporten, een 
speurtocht door de school, de buurt ver-
kennen aan de hand van opdrachten, 
zelfgemaakt kwartet spelen om meer 

over elkaar te weten te komen, een 
high tea en nog veel meer leuke activi-
teiten stonden er op het programma.  
En natuurlijk kregen de leerlingen ook 
de nodige uitleg over alle schoolse  
zaken. Na deze dagen samenwerken 
en lol maken, waren de leerlingen aar-
dig aan elkaar gewend. En nu zit het 
jaar er alweer op en zijn onze bruggers 
helemaal ingeburgerd op het ONC. 
Zelfverzekerd gaan zij hun tweede jaar 
tegemoet. En wij verwelkomen weer de 
nieuwe lichting eerstejaars.

HOOP, GELOOF EN LIEFDE

HELEMAAL INGEBURGERD

ONC persoonlijk

ONC persoonlijk



Leerlingen uit groep 7 en 8 met een 
vwo-advies die het leuk vinden om 
nieuwe dingen te leren, goed zelf-
standig kunnen werken en echte 
doorzetters zijn, kunnen op ONC 
Parkdreef meedoen met Pre-vwo. 
Pre-vwo is een programma voor leer-
lingen die alvast op zoek zijn naar 
meer uitdaging maar voor wie de 
stap naar het voortgezet onderwijs 
nog te groot is. Met Pre-vwo kunnen 
zij vast kennismaken met het onder-
wijs zoals dat op het vwo gegeven 
wordt. De leerlingen volgen samen 

met andere leerlingen uit groep 7 en 
8 én leerlingen van 1 vwo de vakken 
wiskunde en Frans. Ze maken huis-
werk en krijgen af en toe een toets. 
Dit werk komt bovenop het werk van 
de basisschool, dus het is best pittig.
Dit schooljaar hadden we 30 
Pre-vwo’ers, verdeeld over twee 
vwo-brugklassen. Enthousiast gingen 
ze aan de slag met de lesstof. En toen 
kwam de lockdown. Helaas konden 
de leerlingen niet meer naar het ONC 
komen. Wel gingen de lessen en ook 
de toetsen allemaal online door. De 

grote zelfstandigheid en motivatie 
van de Pre-vwo’ers kwamen dus goed 
van pas. En we zijn ontzettend trots 
op ze, ze hebben het heel goed  
gedaan!
Als de Pre-vwo’ers ervoor kiezen om 
na groep 8 naar ONC Parkdreef te 
gaan, krijgen ze de stof voor wiskunde 
en Frans op het niveau van vwo 2. Ze 
kunnen dan zelfs eerder examen doen 
in deze vakken.
Pre-vwo maakt deel uit van Unicoz 10-
14. Meer informatie hierover staat op:  
www.unicoz.nl.

In januari zijn we gestart met Denkwijs 
VO, een programma voor leerlingen 
met kenmerken van hoogbegaafdheid 
die extra ondersteuning nodig heb-
ben. Het Denkwijsprogramma is al een 
aantal jaren een groot succes voor de 
basisschoolleerlingen van Unicoz. Nu is 
Denkwijs ook beschikbaar voor leer- 
lingen van klas 1, 2 en 3 van het ONC. 
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. Samenwerken met an-
deren kan ook lastig zijn. Bij Denkwijs 

helpen we leerlingen hierbij. En we 
bieden veel uitdaging zodat zij (weer) 
plezier hebben in het leren.
Onder leiding van twee talentbege-
leiders zijn 12 leerlingen afgelopen 
schooljaar gestart met Denkwijs VO. 
De leerlingen gingen aan de slag met 
onderwerpen als leren leren, mindset 
en motivatie. Met behulp van creatieve 
opdrachten, waarbij ze veel moesten 
samenwerken, werden ze gestimuleerd 
om op een andere manier naar hun 
leerproces te kijken. Daarnaast kregen 
de leerlingen individuele coaching.  
Zo hebben we ondanks de coronamaat-
regelen de gestelde doelen kunnen 
halen.
Denkwijs VO maakt deel uit van Unicoz 
10-14. Meer informatie staat op:  
www.unicoz.nl.

Dat was dit jaar het thema van de 
internationale Peace Poster Contest, 
georganiseerd door de Lionsclub Soe-
termare. De leerlingen van de klassen 
V1A, B en C hebben hun ideeën en 
gevoelens bij het thema vertaald naar 
een tekening in krijt. Prachtige kleur- 
rijke posters met veel duiven, vredes- 
tekens en wereldbollen. 
Donderdag 5 november werden de win-
naars op school bekend gemaakt. In een 
videoboodschap sprak de burgemeester 
de leerlingen toe. Hij plaatste hierbij het 
thema, ‘Elkaar helpen geeft vrede’, in 
de bijzondere tijd waarin wij nu leven. 

Een tijd waarin wij extra moeten  
omzien naar elkaar.
De Zoetermeerse kunstenaars Verolique 
Jacobse en Marja Milo beoordeelden 
de kunstwerken op artistieke prestatie 
en originaliteit. Uiteindelijk kwamen er 
vier winnaars uit de bus: Floortje, Rick, 
Daan en Zoey ontwierpen de beste pos-
ters van het ONC. Ella, Tobias, Julia en 
Storm kregen een eervolle vermelding. 
De winnaars ontvingen een oorkonde en 
een selectie van de posters is opge- 
hangen in de school. Zo kunnen wij  
allemaal nog lang genieten van de 
mooie kunstwerken.

PRE-VWO VOOR ECHTE DOORZETTERS! 

ELKAAR HELPEN GEEFT VREDE

DENKWIJS VO GESTART

ONC ondernemend

Op 25 maart lag de rode loper uit voor 
onze leerlingen van 2 mavo. Net als 
voorgaande jaren deden zij mee aan 
Zoetermeer on Stage. Dit jaar niet op 
een fysiek Beroepenfeest maar door 
middel van Digimatch. Met deze digita-
le tool konden zij toch persoonlijk con-
tact leggen binnen het Zoetermeerse 
On Stage beroepsnetwerk. Wethouder 
van onderwijs, Jan Iedema, deed online 
de aftrap van het project.

De leerlingen hadden als voorbereiding 
motivatieteksten geschreven, een visi-
tekaartje gemaakt en beroepsfilmpjes 
bekeken. Tijdens Digimatch ‘solliciteer-
den’ zij bij bedrijven en instellingen 
naar een stageplek. De werkbezoeken 
begin juni gingen gelukkig wel weer 
fysiek door. Tijdens deze Doe Dagen 
liepen de leerlingen mee bij het bedrijf 
of de instelling van hun keuze om zo 
realistische praktijkervaring op te doen.

DIGIMATCH ZOETERMEER ON STAGE

ONC excellent



A’HUMTV STEEDS PROFESSIONELER

ONC ondernemend

A’humTV maakt al sinds 2017 uitzen- 
dingen over wat er op en rond school  
allemaal gebeurt. De leerlingen doen 
alles zelf: van het script schrijven en  
presenteren, tot filmen en de montage. 
En ze worden steeds professioneler.  
De items gaan over uiteenlopende activi-
teiten: het glazen huis, de muziekavond, 
diploma-uitreikingen, Open Huis en infor-
matieavonden, onderwijs op afstand,  
de heropening van de school en nog veel 
meer. De items worden afgewisseld met 
verschillende terugkerende rubrieken 
zoals een challenge of een quiz. De laat-

ste jaren wordt de filmcrew ook steeds 
meer ingezet bij verschillende samenwer-
kingen. Zo hebben de leerlingen meege-
werkt aan het Zoetermeers Dictee, basis-
schoolmusicals, Strategie in beweging van 
de Unicoz onderwijsgroep en het project 
doorlopende leerlijnen van ONC en mbo-
Rijnland. Een hele mooie samenwerking 
dit jaar was die met de Leidse Studenten-
vereniging voor Internationale Betrek- 
kingen. Onze filmploeg verzorgde – van-
uit onze eigen studio – de techniek en het 
camera-werk voor een live talkshow over 
jongerenparticipatie.

De leerlingen van de onderbouw havo 
en vwo konden tijdens de lockdown 
even lekker wegdromen. Voor beelden-
de vormgeving hebben zij surrealistische 
tekeningen gemaakt van bekende  
Zoetermeerse gebouwen. Een andere 
passende lockdown-opdracht was: maak 
op basis van een foto van het uitzicht uit 
je eigen woning een kubistische teke-
ning. Toen de leerlingen weer op school 
waren, hebben zij de kroonluchters die 

bij onze ingang hangen opgeknapt.  
De vorige keren waren de lamellen 
beplakt met vensterfolie. Maar dit 
bleek niet bestand tegen de grote hitte 
tijdens de laatste zomers. Daarom heb-
ben de leerlingen nu met paintmarkers 
gewerkt. De opdracht was om zowel 
figuratieve als abstracte vormen te teke-
nen en die te vullen met structuren. Zo 
ontstond er een kantachting effect. Wat 
een prachtige blikvangers! 

HEEL VEEL KUNST!

Lengte- en breedtegraden, de leerlingen 
van de eerste klas vinden dit vaak een 
lastig onderwerp bij aardrijkskunde. Een 
praktische opdracht maakt de moeilijke 
theorie ineens een stuk begrijpelijker én 
leuker. De leerlingen van 1 mavo hebben 

van een platte wereldkaart hun eigen 
wereldbol gemaakt. Een vakoverstijgend 
project. Door het technisch tekenen en 
het werken met graden en assenstelsels 
sloot het perfect aan bij de vakken tech-
niek en wiskunde.

Zaterdag 27 maart is officieel het Green 
Team Zoetermeer gestart. Leerlingen  
van ONC Parkdreef, het Alfrink College, 
het Erasmus College en het Picasso  
Lyceum komen gezamenlijk in actie voor 
een duurzamer Zoetermeer. Emma uit 
klas 4 vwo is lid van het Green Team 
Zoetermeer. “Ik ben al heel lang bezig 
met duurzamer leven. Het herstellen van 
het ecologisch evenwicht op aarde is erg 
belangrijk. Voor mensen, maar ook voor 

dieren en planten. We werken samen 
met DuurSamen. Met elkaar willen wij 
niet alleen Zoetermeer, maar ook andere 
steden in Nederland een stuk duurzamer 
maken. Het gaat tenslotte om onze toe-
komst.”
Er zijn inmiddels allerlei duurzaamheids-
acties opgestart op en rond de scholen. 
De leden van het team hebben basis-
scholen bezocht om te vertellen over hun 
acties en in oktober 2021 vindt een duur-

zaamheidsconferentie plaats voor geïnte-
resseerde scholieren in het Forum. Emma: 
“Er komen sprekers en je kunt meedoen 
aan een debat. In de toekomst willen we 
ons uitbreiden door heel Nederland en 
zelfs naar het buitenland. Hoe meer jon-
geren er met duurzaamheid bezig zijn, 
hoe beter. Samen kunnen we echt wat 
veranderen.”
Volg @greenteamzoetermeer om op de 
hoogte te blijven van alle acties. Wil jij 
volgend schooljaar ook meedoen met het 
Green Team? Meld je dan aan bij meneer 
Overgaag.

VAKOVERSTIJGEND SAMENWERKEN

GREEN TEAM ZOETERMEER

De medezeggenschapsraad (MR) kan 
adviseren over en instemmen met on-
derwerpen die voor de school belangrijk 
zijn. Quinten uit 6 vwo was de afgelo-
pen jaren lid van de leerlingengeleding 
van de MR.
“De leerlingengeleding zorgt ervoor 
dat de stem van de leerlingen door de 
directie van de school gehoord wordt”, 
vertelt Quinten. “Hiervoor mogen wij 
stukken zoals het leerlingenstatuut, 
waarin alle rechten en plichten van de 
leerlingen staan, goedkeuren en aanpas-
sen in overleg met de schoolleiding. Ook 

brengen we tijdens de MR-vergaderin-
gen zelf onderwerpen in. Afgelopen jaar 
hebben we het bijvoorbeeld over het 
coronabeleid gehad en het heropenen 
van de school. Soms komen we bij de 
directeur op bezoek om te vertellen wat 
er voor de leerlingen belangrijk is, zoals 
drukte in de school.”
Naast de MR heeft ONC Parkdreef leer-
lingenpanels die de belangen van de 
leerlingen behartigen. De leerlingen 
denken mee over allerlei zaken en kun-
nen zelf ideeën aandragen. Quinten: 
“In de leerlingenpanels zitten namens 

elke klas twee klassenvertegenwoordi-
gers. De leerjaarcoördinatoren leiden 
de panels. Als je rooster bijvoorbeeld 
vervelend is of er wordt te laat nog stof 
voor de proefwerkweek opgegeven, dan 
kunnen de klassenvertegenwoordigers 
dat aangeven.” 
Quinten heeft dit jaar examen gedaan 
en gaat ONC Parkdreef verlaten.  
Zijn plaats zal weer worden ingenomen 
door andere betrokken en enthousiaste 
ONC’ers om zo de stem van onze leer- 
lingen te laten horen.

DE STEM VAN DE LEERLING



ONC GO

ONC GO

Maandenlang hebben de leerlingen 
van de eindexamenklassen hard ge-
werkt aan hun profielwerkstuk: een 
onderwerp bedenken, deelvragen for-
muleren, taken verdelen, een tijdpad 
opstellen, enquêtes afnemen, interviews 
houden, een PowerPoint en een werk-
stuk in elkaar zetten. Tijdens dit hele 
proces hield de mentor een vinger aan 
de pols door de zogenaamde ‘stop and 
go-momenten’.  
Eindelijk konden de leerlingen dan hun 
werk presenteren aan hun klasgenoten, 
mentor en docenten. Gewoonlijk zijn 
hier ook familieleden en andere belang-
stellenden bij aanwezig. Helaas was dit 
vanwege corona nu niet mogelijk. Bij de 
presentatie van 6 vwo konden zij wel 
via een livestream meekijken. 

Er was een grote diversiteit aan boei-
ende onderwerpen, gerelateerd aan 
het profiel van de leerlingen zoals: de 
ontwikkeling van de bitcoin, machine 
learning, het verband tussen diabetes 
en depressie, de Vietnamoorlog, gok- 
en alcoholverslaving, 80’s fashion, het 
bouwproces van een drone en… heel 
toepasselijk… hoe voorkomen we een 
pandemie. De leerlingen met LO2 in 
hun pakket moesten een onderwerp 
kiezen dat verband hield met lichamelij-
ke opvoeding: sport en voeding, relatie 
tussen sport en schoolprestaties, blessu-
res en het voorkomen hiervan. De leer-
lingen vertelden aan de hand van Po-
werPointpresentaties enthousiast over 
‘hun’ onderwerp. Ze hebben de hoge 
verwachtingen zeker waargemaakt!

Onze talentgroep Art is speciaal voor 
leerlingen die op zoek zijn naar een 
creatieve uitdaging. De leerlingen 
gaan aan de slag met verschillende 
materialen en technieken zoals kera-
miek, schilderen en druktechnieken. 

Dit jaar zijn de Art-leerlingen onder 
andere aan het mozaïeken geslagen 
en hebben ze een wand- of planten-
hanger in elkaar geknoopt. Wat een 
werk! Maar dan heb je ook wel iets 
heel moois!

Houthakken, zelf vuur maken en dan 
je eigen maaltijd op dit vuur bereiden. 
Dat is outdoor cooking, een onderdeel 
van onze talentgroep ONC GO Outdoor 
Education. Bij deze talentgroep worden 
de leerlingen uitgedaagd met stoere 
survivalactiviteiten en outdoor sporten. 
De lessen worden meestal buiten de 

school gegeven in een bosrijke omgeving. 
De leerlingen leren veel over de natuur: 
wat is eetbaar, welke houtsoorten kun 
je gebruiken om vuur mee of gereed-
schap van te maken, hoe filter je wa-
ter? Ze maken wandelingen met kaart, 
kompas en gps en ook gaan ze een 
keer buiten overnachten. Ondanks dat 
door corona niet alles kon doorgaan, 
hebben de leerlingen dit jaar toch veel 
geleerd zoals vuur maken, een bijl ge-
bruiken, vis ontleden, op zelfgemaakte 
vlotten varen, verschillende manieren 
van een tarp opzetten, natuurlijke  
shelters bouwen, coördinaten inteke-
nen en lopen, koken op open vuur.  
En ze hebben vooral genoten van het 
buiten actief bezig zijn.

BOEIENDE PROFIELWERKSTUKKEN

CREATIEVE UITDAGING

LEKKER VEEL SPORTEN

PROGRAMMEREN BIJ RESEARCH & TECHNOLOGY

OUTDOOR COOKING

Je hoeft echt niet per se een hele goe-
de sporter te zijn voor onze Sportklas. 
Als je het maar leuk vindt om te be-
wegen en lekker veel te sporten. In de 
Sportklas maken onze leerlingen kennis 
met allerlei verschillende sporten zoals: 
zwemmen, tafeltennis, dansen, judo, 
bootcamp, schaatsen, klimmen, frisbee, 
longboarden en golfsurfen. Ze krijgen 
les van hun eigen sportklasdocent en 
van externe professionals! Tijdens ons 
online Open Huis gaven enkele van 
onze sportklassers een digitale  
sportshow.

De leerlingen bij Research & Technology 
hebben allemaal één ding gemeen: ze 
hebben een onderzoekende en crea-
tieve geest en vinden het leuk om zelf 
technische dingen te ontwerpen. Bij 
Research & Technology staan robotica, 
3D-technologie en andere moderne 
technieken centraal. Bijvoorbeeld prin-
ten met de 3D-printer en programme-
ren. De tweedeklassers hebben dit jaar 
kennisgemaakt met een programmeer-
bare computer, Arduino, en de eerste 
programma-commando’s geleerd.

ONC ondernemend



Ook dit jaar hebben heel wat leerlingen 
deelgenomen 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. De leerlingen konden 
zich van tevoren goed voorbereiden op 
de examens en zijn op spreek-, luister-, 
schrijf- en leesvaardigheid enorm vooruit 
gegaan. Bijna alle leerlingen die hebben 
deelgenomen aan het Anglia-examen 

of het Delf-examen zijn geslaagd. Het 
diploma, een internationaal erkend certi-
ficaat, is hiervoor een mooie beloning.

In Nederland kan ieder kind naar school. 
Helaas is dat voor 258 miljoen kinderen 
wereldwijd niet het geval. Dit school-
jaar was het de bedoeling om actie te 
voeren voor beter onderwijs in Oegan-
da door middel van het project Going 

Global. Dit project is vanwege corona 
uitgesteld.
Going Global is een internationalise-
ringproject voor het voortgezet onder-
wijs. Het is een initiatief van Edukans, 
de ontwikkelingsorganisatie voor beter 
onderwijs in ontwikkelingslanden. 
Edukans Going Global verbindt onze 
school met scholen in Oeganda. Het 
project bestaat uit drie onderdelen: 
bewustwording, uitwisseling en actie. 
Gedurende het schooljaar wordt aan-
dacht besteed aan het wereldwijde ar-
moedevraagstuk. Daarnaast doen twee 
leerlingen van onze school, samen met 
scholieren van andere scholen, mee aan 
een online uitwisseling met Oegande-
se leeftijdsgenoten. Deze uitwisseling 
zal plaatsvinden in februari 2022. De 
deelnemers hebben vanuit een groeps-
accommodatie dagelijks contact met 
zijn of haar buddy in Oeganda rond de 

thema’s ‘goed onderwijs’ en ‘life skills’. 
Na de uitwisselingsweek doen de leer-
lingen op school uitgebreid verslag van 
hun ervaringen. Ook zullen we volgend 
schooljaar verschillende acties organi-
seren om zoveel mogelijk geld op te 
halen voor goed en veilig onderwijs in 
Oeganda.

ONC international

ONC international

Vanaf volgend schooljaar heeft ONC 
Parkdreef er een vijfde talengroep bij: 
ONC GO Debat. Leerlingen van klas 1 
en 2 kunnen zich scholen in argumen-
teren, overtuigen en presenteren. Ze 
leren kritisch nadenken over maat-
schappelijke vraagstukken en hoe zij 
hun mening kunnen overbrengen op 
anderen.  
“Debatteren is de kunst van het 
overtuigen”, vertelt Alex de Rijber, 
coördinator ONC GO Debat. “En een 
ander proberen te overtuigen doe je 

continu. Als kind bijvoorbeeld als het 
gaat om je bedtijd of de hoogte van 
je zakgeld. En later bij een sollicitatie, 
als je verkoper bent of een leidingge-
vende functie krijgt. Met debatteren 
leer je dus vaardigheden die je veel 
gebruikt.”  
We willen leerlingen daarom zo vroeg 
mogelijk kennis laten maken met 
debatteren. De Rijber:“Onze huidige 
debaters hebben al aardig wat erva-
ring. Debatteren is ook belangrijk voor 
de onervaren leerling die nog niet zo 

goed durft te praten voor een groep 
en een steuntje in de rug nodig heeft. 
Bij ONC GO Debat kan de leerling 
in een veilige omgeving oefenen en 
groeien.”  
De leerlingen krijgen les van getrainde 
debatdocenten. Na de tweede klas 
kunnen zij zich verder specialiseren in 
debatteren tijdens de flexuren debat. 
Ook leerlingen die niet aan de talent-
groep hebben meegedaan kunnen 
zich hiervoor opgeven. 

Lang voordat er sprake was van corona, 
hadden we al afspraken gemaakt  
met Europese partners over nieuwe  
Erasmus+-projecten: dEmocRASMUS  
en Miracle scarves. Het project  
dEmocRASMUS draait, zoals de naam 
al doet vermoeden, helemaal om het 
onderwerp democratie: democracy and 
me, how democratic is my country and 
Europe, democracy and freedom of 
speech, media and democracy, European 
democracy in the future and my role in 
it. Leerlingen uit klas 3 en 4 havo en vwo 
werken voor dit project samen met scho-
lieren uit Duitsland, Zweden, Noorwegen 
en Portugal. Het project Miracle scarves 
voeren we uit met voor ons bekende 
partnerscholen uit Spanje, Slovenië en 
Duitsland. Miracle scarves behandelt een 

breed scala aan onderwerpen rond het 
dagelijks leven en het welzijn van  
leerlingen: mindfulness, inspiration,  
responsibility, attitude, citizenship, live- 
liness, eagerness, social competence, 
Arts, Respect and Values in the  
Educations of Students in the 21st cen-
tury. Een interessant project voor onze 
leerlingen uit klas 2 mavo, havo en vwo.
Beide projecten hebben we aan het 
begin van dit schooljaar online opge-
start. Leerlingen en collega’s hebben via 
Teams, Zoom en andere digitale mid-
delen contact met elkaar gehad. Reizen 
zat er natuurlijk niet in. Daarom zijn 
beide projecten verlengd tot en met eind 
schooljaar 2022-2023. We zullen hierover 
de komende jaren dus weer berichten op 
onze website en in ONC Contact.

Samen met leerlingen van elf andere 
scholen uit negen verschillende landen 
in Europa en Azië, hebben de leerlingen 
van klas V2B een digitale adventskalen-
der gevuld. Onze leerlingen hebben de 
inhoud van deurtjes 5 en 15 verzorgd: 
‘Find out about Sinterklaas’ en ‘Christmas 
feeling in Zoetermeer’. Behalve dat ze 
veel plezier hebben beleefd aan het vul-

len van de vakjes, zijn ze ook veel te we-
ten gekomen over tradities en gebruiken 
van andere landen. Zo vonden we achter 
andere deurtjes onder andere: a Chinese 
winter poem, Catalan and Spanish tradi-
tions, Italian Christmas dishes, New Year 
in Georgia, Greek Christmas customs,  
a Portugese Christmas song en nog veel 
meer. Voor herhaling vatbaar!

CONGRATULATIONS EN FÉLICITATIONS! 

EDUKANS GOING GLOBAL

ONC GO DEBAT: VAARDIGHEDEN VOOR NU EN LATER

ONC GO

ONC GO

DEMOCRASMUS EN MIRACLE SCARVES

INTERNATIONALE ADVENTSKALENDER



De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2020-2021 hebben 

ontvangen, is als volgt besteed: 

Toezicht fietsenstalling:  31% 

Leerlingenfaciliteiten kopiëren/printen:  16% 

Mediatheek/bibliotheek:  4% 

A’hum TV/ONC Contact/Elvonc:  11% 

Verzekering:  2% 

ICT beheer/beveiliging netwerk/ondersteuning:  20% 

Diploma/rapportuitreiking/fotojaarboek:  9% 

Feesten:  5% 

Vieringen en sportdagen:  2% 

BESTEDING OUDERBIJDRAGE 

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie  28-02-2022 t/m 04-03-2022
Goede vrijdag en Pasen  15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart  26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren  06-06-2022
Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022

VAKANTIEROOSTER 2021-2022


