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Van de directie
Het jaar zit erop en het is weer voorbij gevlogen! Terugblikkend is er
opnieuw veel gebeurd. Ondanks corona hebben we genoten van alle
grensverleggende en ondernemende projecten, excursies, uitwisselingen,
feesten en nog veel meer. Onze leerlingen hebben hun talenten ingezet,
zichzelf uitgedaagd en zich ontwikkeld. Dit alles had niet gekund zonder
de steun, flexibiliteit en onverminderde inzet van onze leerlingen, ouders,
verzorgers en medewerkers. Hartelijk dank daarvoor!

Resultaten
Wat zijn we trots op al onze leerlingen.
In dit inmiddels derde coronajaar hebben zij laten zien dat het stuk voor
stuk doorzetters zijn. We feliciteren
al onze geslaagde leerlingen en de
leerlingen die zijn bevorderd naar een
volgend leerjaar. Blijf je nog een jaartje langer op ONC Parkdreef of ben je
niet over? Kop op, volgend jaar lukt
het zeker!
Personalia
Sommige collega’s werden dit jaar
verblijd met de geboorte van een zoon
of dochter. Ook hadden we weer een
aantal jubilarissen in ons midden. Allen
van harte gefeliciteerd! We bedanken
al onze vertrekkende collega’s voor
hun inzet en collegialiteit en verwelkomen onze nieuwe medewerkers alvast
hartelijk op ONC Parkdreef.
Wijzigingen managementteam
Een nieuwe fase is aangebroken voor
onze directeur Mariet van Goch. Op 25
mei heeft zij, in verband met het berei-
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ken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van het ONC.
Mariet heeft 40 jaar met hart en ziel in
het onderwijs gewerkt. De laatste ruim
8 jaren als directeur van ONC Parkdreef. Wij danken Mariet voor haar
tomeloze inzet en betekenis voor het
ONC en wensen haar een hele goede
tijd toe samen met haar echtgenoot.
Per 1 juli 2022 is Martijn van Velzen
onze nieuwe directeur. Vanaf deze
plek alvast een warm welkom. Verderop in deze brochure stelt Martijn
zichzelf voor.
In verband met de groei van het aantal
leerlingen en personeelsleden, hebben
we het managementteam uitgebreid.
Arianne Verhoeff blijft afdelingsleider
mavo. Marco Bakker is nog steeds
afdelingsleider voor havo. Voor vwo
is Silas Weinert als afdelingsleider
benoemd.
Onderwijsontwikkelingen
Ondertussen hebben de onderwijsontwikkelingen niet stil gestaan. Zo hebben we de afgelopen 1,5 jaar binnen
Unicoz samen met medewerkers,
ouders, verzorgers, leerlingen en
externe partners nagedacht over de

koers van ons onderwijs. Tijdens de
Unicoz onderwijsdag is het Strategisch
Perspectief 2022-2026 van Unicoz gepresenteerd. De bouwstenen hiervan
zullen we vertalen naar praktische
plannen voor het ONC.
We hebben het predicaat Technasium
én de licentie Bèta Challenge ontvangen. Met het Technasium en het Bèta
Challengeprogramma heeft de school
nu een volledig aanbod met betrekking tot technologisch onderwijs.
Tijdens de zomervakantie wordt
de K0-vleugel aangepast om het
Technasium- en Bèta-onderwijs
mogelijk te maken.
Het nieuwe schooljaar in zicht
We zijn alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. In september zullen we
meer dan 430 nieuwe brugklassers
verwelkomen. Zij hebben inmiddels
kennisgemaakt met hun mentor en
klasgenoten. Na de zomervakantie zijn
er introductiedagen zodat ze rustig
kunnen wennen aan de middelbare school. Vanwege de groei van de
school van ruim 1800 naar ongeveer
1900 leerlingen, hebben we het gebouw aan de Forelsloot, op slechts vijf
minuten loopafstand van de Parkdreef,
tot onze beschikking gekregen. Dit gebouw is niet voor bepaalde klassen of
leerjaren gereserveerd. Alle leerlingen
kunnen én op de Parkdreef én op de
Forelsloot hun lessen volgen. De wisselingen vinden plaats in de pauzes. Voor
alle leerjaren staan er weer veel activiteiten op de planning. We zullen hier
uiteraard verslag van doen op onze
website, socials en in ONC Contact.

Fijne vakantie!
Maar we gaan eerst genieten van een
welverdiende vakantie zodat we straks
uitgerust en met veel energie aan het
nieuwe schooljaar kunnen beginnen.
Even afstand nemen van de ‘waan
van de dag’ en bezig zijn met andere
dingen, persoonlijke bezinning en
reflectie. Namens het hele team wens
ik u een mooie en ontspannen zomervakantie toe.
Richard van Bochove, plv directeur

AFSCHEID…

Blij, dankbaar en trots kijk ik terug
op acht jaar werken voor en met leerlingen, ouders, collega’s. Met hart en
ziel, met plezier en passie hebben we
samen gewerkt aan goed onderwijs,
aan onderwijsveranderingen en nieuwe
kansen voor onze leerlingen op ONC
Parkdreef.
In die acht jaar hebben we met onze
talenten gewoekerd en onze grenzen
verlegd. Terugbladerend in eerdere
voorwoorden van dit blad noem ik een

paar hoogtepunten: het flexrooster;
nieuwe vakken zoals LO2, Outdoor,
BSM en debat; Anglia, Goethe en Delf
als internationale taalverrijkingsprogramma’s; de profilering als Begaafdheidsprofielschool, Gezonde School,
Global Citizen school en Havisten
competent; de kleurrijk gerenoveerde
school; de Unicoz Onderwijsprijs voor
Outdoor en Unicoz 10-14 en de jaarlijkse bevordering en diplomering van
leerlingen. Prachtig hoogtepunt in dit
schooljaar is het behalen van de predicaten Bèta Challenge en Technasium,
een heuse teamprestatie!
Trots, blij en dankbaar ben ik voor acht
jaar directeur zijn van ONC Parkdreef
in beweging. Onderweg heb ik mensen
van goud ervaren, mensen met hart
voor onderwijs en hart voor de leerling,
met hart voor de ouders en hart voor
de stad.
Een andere directeur gaat vanaf nu
ONC Parkdreef leiden. Van harte wens
ik hem en alle medewerkers en leer-

… EN WELKOM
In de laatste week van het schooljaar
2021-2022, begin ik met mijn eerste
werkdag als directeur op ONC Parkdreef. En net zoals alle eerdere ‘eerste
werkdagen’, vind ik het ook dit keer
weer spannend en ben ik erg nieuwsgierig. Ik vind het spannend omdat alles nieuw is: de collega’s, de leerlingen
en de ouders van onze leerlingen. En
tegelijkertijd ben ik ook nieuwsgierig
naar de energie, creativiteit en ideeën
van onze leerlingen en naar de betrokkenheid van de ouders. Ik kan me
voorstellen dat die nieuwsgierigheid
wederzijds is. Daarom vertel ik graag
kort iets over mezelf.
Ik ben Martijn van Velzen, 51 jaar geleden geboren in het prachtige Twente.
Met mijn vrouw Samantha en onze
dochters Lola (20), Nuna (17) en Ava
(13) woon ik vlakbij Kijkduin in

lingen veel succes en inspiratie, veel
leer- en werkplezier.
Ikzelf ga me nu na mijn pensionering in
een andere richting bewegen, naar een
andere plek en met een ander tempo.
Op mijn pad neem ik heel veel mee:
een koffer vol verhalen, gezichten en
vergezichten, vol dierbare herinneringen
aan alle jaren samen werken in en
aan onderwijs: kortom een koffer
vol liefde.
Mariet van Goch

de racefiets naar Hoek van Holland of
Zandvoort. Voor mijn komst naar ONC
Parkdreef werkte ik onder meer als onderzoeker en docent aan universiteiten
in Nederland en Amerika. De afgelopen jaren was ik afdelingsleider op een
school in Den Haag, waar ik ook les gaf
over filosofie en levensbeschouwing
aan brugklassers en economie aan leerlingen uit de bovenbouw. Ik zie het als
mijn opdracht om samen met alle collega’s van ONC Parkdreef de leerlingen
een geweldige schooltijd te bezorgen
en ze voor te bereiden op hun rol als
wereldburger. Ik kijk erg uit naar een
nadere kennismaking met onze leerlingen en ouders!
Den Haag. De nabijheid van het strand
en de duinen geeft alle mogelijkheid
voor onze favoriete vrijetijdsbestedingen: een lange strandwandeling,
een frisse duik in zee of een tocht op

Martijn van Velzen

ONS onderwijs
VOOR DE KLAS

VROLIJKE SUPER8DAGEN
Wat kun je allemaal doen tijdens de
talenturen van ONC GO? Welke activiteiten zijn er bij ONC Ondernemend
en ONC International? Wat houdt ONC
Excellent in? Hoe ziet een schooldag
op ONC Parkreef er eigenlijk uit?
Op al deze vragen en meer kregen de
achtstegroepers antwoord tijdens onze
Super8dagen in november. Honderden
vrolijke bijna-brugklassers vulden ons

In maart en april organiseerden wij het
TEACHInasium, verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Met dit
traject willen wij als school eraan bijdragen dat er in de toekomst voldoende
leraren zijn én dat de juiste mensen
voor de klas staan. Twaalf leerlingen uit
4 havo en vwo deden mee en konden
ervaren hoe het is om les te geven.
Vooraf en na afloop van de stage was er
een meet-and-greet met pabostudenten
van de CHE en leraren. De deelnemende
leerlingen konden al hun vragen stellen
over het beroep van leraar. Waarom heb
je voor het vak gekozen, wat is er leuk

gebouw om kennis te maken met de
school. De leerlingen volgden minilesjes, mochten klimmen, hockeyen,
turnen en tafeltennissen in de gymzalen en kregen uiteraard een rondleiding. Enthousiast vertrokken ze na een
paar uur weer naar hun basisschool.
We zijn ontzettend blij dat we veel van
deze achtstegroepers in augustus mogen verwelkomen als nieuwe ONC’ers.

aan en wat moeilijk? Bij de tweede bijeenkomst werd ingestoken op vakkennis, vaardigheden en attitude die een
leraar nodig heeft en steeds bijleert. Het
TEACHInasium is goed bevallen bij onze
leerlingen. Dewi (4 havo) gaf gymles op
het ONC. “Ik wilde graag meedoen omdat ik na de havo de HALO wil doen om
gymdocent te worden. Deze ervaring
heeft mij extra gemotiveerd.” Dimfke
(4 vwo) gaf muziekles op het ONC en
tekenles op een basisschool. “Ik wilde
oefenen met uitleg geven en presenteren. Ik denk er nu wel over na om later
op een basisschool les te geven.”

PETJE AF VOOR ONZE EXAMENKANDIDATEN
De pré-examenjaren én het eindexamenjaar verliepen voor onze examenkandidaten anders door het coronavirus. Toch
zijn onze leerlingen niet bij de pakken
neer gaan zitten. Ze hebben hard gewerkt voor hun diploma en prachtige
resultaten behaald. We zijn ontzettend
trots op onze doorzetters!
De examenuitslag staat op
www.scholenopdekaart.nl. Hierop staat
nog veel meer informatie over onze
school zoals de uitslag van de tevredenheidsenquête.

DRUK BEKEKEN LIVESTREAM OPEN HUIS
Wat een geweldig online Open Huis
hebben we zaterdagochtend 22 januari beleefd! We hadden natuurlijk het
liefste alle leerlingen van groep 8 en
hun ouders/verzorgers in ons gebouw
ontvangen. Helaas kon dat niet vanwege de coronamaatregelen. Daarom
hebben we de school ook dit jaar via
een livestream naar hen toegebracht.

Omdat we hier uiteraard rekening mee
hadden gehouden, waren we iets minder zenuwachtig dan vorig jaar. Maar
het bleef spannend, het was tenslotte
live. Aan de hand van gesprekken,
filmpjes en demonstraties konden
leerlingen en ouders digitaal de sfeer
proeven en van alles te weten komen
over ONC Parkdreef. De filmcrew van

A’humTV – die ook
dit jaar de techniek
verzorgde – schakelde regelmatig over
naar diverse plekken in en rond de
school waar de razende reporters langsgingen bij de ONC GO Talentgroepen.
Nieuwsgierig of nog een keer kijken?
De livestream is terug te zien op ons
YouTube-kanaal of scan de QR-code.

TECHNASIUM EN BÈTA CHALLENGE
ONC Parkdreef mag zich officieel Technasium noemen. Op 1 juni werd het
predicaat uitgereikt. Dit betekent dat alle
havo- en vwo-leerlingen die in september 2022 in de brugklas starten, het vak
Onderzoek & Ontwerpen (O&O) op hun
rooster hebben staan. In de tweede klas
kunnen zij kiezen voor het Technasium.
Ook hebben we de licentie voor Bèta
Challenge ontvangen. Onze mavoleerlingen krijgen het bijbehorende
vak Technologie en Toepassing.
Met het Technasium- en het Bèta

Challenge-programma heeft de school
een volledig aanbod met betrekking
tot technologisch onderwijs. Tijdens de
lessen O&O en T&T lossen de leerlingen
met behulp van moderne bèta-technische
technologieën levensechte problemen op
van bedrijven en instellingen uit de omgeving. Doordat dit échte problemen zijn
én omdat de leerlingen werken in projectgroepen ontwikkelen zij allerlei vaardigheden, zoals plannen en organiseren,
onderzoeken, ontwerpen, communiceren
en samenwerken. Daarbij leren ze om

gebruik te maken
van nieuwe technieken en creatieve onderzoeks- en
ontwerpmethoden. Zo worden
ze goed voorbereid op de steeds
veranderende
arbeidsmarkt.
Verderop in deze ONC Contact staan
mooie voorbeelden van Technasiumen Bèta Challengeprojecten.

ONC persoonlijk

PRE-VWO, EEN EXTRA UITDAGING

GOED VAN START
Wat was het spannend voor onze brugklassers, die eerste dag naar het ONC!
Een ander gebouw, nieuwe klasgenoten, vreemde docenten en onbekende
vakken. Gelukkig konden ze eerst vier
dagen wennen en elkaar en de school
leren kennen. Sporten, bowlen, een
verjaardagskalender maken, allerlei
spellen waarbij ze flink moesten samenwerken, een heerlijke high tea,
de grote zomervakantiequiz en nog
veel meer leuks hebben de bruggers

ONC excellent

samen ondernomen. De mentor legde
ondertussen uit hoe alles werkt op ONC
Parkdreef. Al gauw was er van de eerste
zenuwen niet veel meer te bekennen.
De sfeer zat er de hele week goed in
en de eerste vriendschappen zijn deze
week gesloten. Inmiddels hebben deze
geweldige jongens en meiden hun eerste jaar afgerond en stappen zij als zelfverzekerde ONC’ers door de school.
En wij verwelkomen in augustus de
nieuwe groep eerstejaars.

Dit schooljaar hebben maar liefst
37 leerlingen met Pre-vwo meegedaan.
Vijf leerlingen hadden vorig jaar ook al
meegedaan en kwamen weer terug om
in klas 2 vwo mee te draaien.
Met Pre-vwo maken leerlingen uit
groep 7 en 8 alvast kennis met het
onderwijs zoals dat op het vwo gegeven wordt. De leerlingen volgen per
week 2 lessen wiskunde en 1 les Frans
in een vwo-klas.
De Pre-vwo’ers hebben dit jaar voor
het eerst, net zoals de reguliere
ONC’ers, een rapport ontvangen.
Deze rapporten hebben we met de

basisscholen gedeeld zodat er goed
zicht blijft op de voortgang van ‘hun’
leerlingen. Ook kregen de ouders en
verzorgers de mogelijkheid om zich
voor de spreekavond bij de lesgevende docenten in te schrijven. Hier is
gretig gebruik van gemaakt en dit is
zeker voor herhaling vatbaar.
We zijn erg enthousiast over de Prevwo’ers die hun plekje in het voortgezet onderwijs al helemaal gevonden
hebben. Ze hebben het fantastisch
gedaan. Doordat de leerlingen zulke
mooie resultaten voor zowel Frans
als wiskunde behaald hebben, is onze

verwachting dat zij volgend jaar deze
vakken in 2 of 3 vwo kunnen volgen.
Pre-vwo is onderdeel van Unicoz 1014, een samenwerking tussen de Unicoz basisscholen en het ONC.
Het speelt met verschillende programmalijnen in op de onderwijsbehoefte
van elke leerling en zorgt ervoor dat
basisschool en middelbare school nog
beter op elkaar aansluiten. Unicoz
10-14 heeft een (gedeelde) eerste
plaats behaald tijdens de uitreiking
van de Unicoz innovatieprijs. Lees
meer over 10-14 op de website van
Unicoz: www.unicoz.nl.

ZELFVERTROUWEN DOOR ROTS EN WATER
Om op school goed te kunnen leren,
is het heel belangrijk dat leerlingen het
naar hun zin hebben. Dat ze zich veilig
voelen en gerespecteerd en geaccepteerd worden door anderen. Daarom
krijgen al onze eersteklassers een training Rots en Water. De tweedeklassers
krijgen gedurende het schooljaar een
vervolgtraining.
Rots staat voor kracht, voor jezelf opkomen, je eigen keuzes maken. Water be-

tekent dat je open staat voor anderen.
Dit heeft te maken met vriendschap,
respect en communicatie. Spelenderwijs
trainen de leerlingen weerbaarheid en
sociale vaardigheden. Ze leren wanneer
een rotshouding en wanneer een waterhouding het meest op zijn plek is.
Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
leren ze omgaan met verschillende situaties. Een stevige basis voor hun verdere
schoolcarrière en de rest van hun leven.

DENKWIJS VO,
CREATIEF AAN DE SLAG MET ‘LEREN LEREN’

OPNIEUW VIGNET GEZONDE SCHOOL
ONC Parkdreef heeft wederom het vignet Gezonde School behaald. Daarmee
laten we zien dat onze school voldoet
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Zo zorgen we voor
actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke
en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Een gezonde en bewuste leefstijl is
belangrijk voor leerlingen. De gezonde

gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze
een leven lang mee.
Ook hebben we dit jaar weer de gouden
Schoolkantine Schaal toegekend gekregen
van het Voedingscentrum. Dit betekent
dat in onze schoolkantine ruim 80% van
het aanbod gezond is en zo gepresenteerd wordt dat gezond kiezen gemakkelijker wordt gemaakt. Meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl.

Een talentvolle leerling leert vaak sneller
dan gemiddeld. De leerling is waarschijnlijk heel creatief en kan goed problemen
oplossen. Maar soms is het niet zo makkelijk om heel slim te zijn. De leerling
doet het bijvoorbeeld minder goed op
school omdat hij of zij zich verveelt, plannen moeilijk is en concentratie aandacht
vraagt. De leerling durft niet iets nieuws
te proberen en samenwerken kan lastig
zijn. Bij Denkwijs VO helpen we deze
leerlingen hierbij.
Het programma heeft een duidelijke
opbouw: drie weken les in een kleine
groep, gevolgd door één week met individuele coachinggesprekken.
Enthousiast zijn we dit jaar gestart met
de nieuwe groep leerlingen. Tijdens de

lessen gebruikten we verschillende leervormen zoals praatkaarten, werkbladen,
stellingen bespreken en opdrachten.
De leerlingen leerden om goed naar
zichzelf te kijken. Hoe ga je om met tegenslag? Hoe reageer je op kritiek? Wat
doet succes van anderen met je en hoe
ga je uitdagingen aan? Ze dachten na
over hun eigen kwaliteiten en talenten
en we lieten ze ervaren hoe ze kunnen
groeien door hard te werken en ervaringen op te doen, waarbij ze soms ook uit
hun comfortzone moesten komen.
De lessen werden afgesloten met een
grote samenwerkingsopdracht waarin
de leerlingen vaardigheden trainden
om hun leerhouding, schoolprestaties
en zelfinzicht te verbeteren. Mooi om te

zien hoe onze leerlingen zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.
Denkwijs VO maakt deel uit van Unicoz
10-14. Meer informatie staat op:
www.unicoz.nl.

ONC ondernemend
CONFERENTIE GREENTEAM
EN DUURZAAM ONDERNEMEN
In het Greenteam Zoetermeer komen
scholieren gezamenlijk in actie voor
een duurzamer Zoetermeer. Eind oktober gingen zo’n 80 leerlingen met elkaar in gesprek over het klimaat tijdens
de eerste duurzaamheidsconferentie
van het Greenteam. Namens ONC
Parkdreef deden leerlingen uit diverse
leerjaren mee. Ze volgden verschillende workshops over duurzaamheid.
Emma (5 vwo) gaf een workshop over
onze ecologische voetafdruk. Wahed
(3 mavo) organiseerde samen met de
Afvalbutlers de debatronde.
Ook de leerlingen van 4 havo en 5 vwo
hielden zich bezig met duurzaamheid.

Zij organiseerden in mei een verkoopavond als afronding van het project
Duurzaam Ondernemen. Mooie stands,
een goede sfeer en natuurlijk heel veel
producten: van versgebakken pannenkoeken tot zelfgemaakte sieraden en
van heerlijke mocktails tot prachtige
skateboards. Onze ondernemende leerlingen hadden in groepjes een eigen
bedrijf opgezet: een ondernemingsplan schrijven, marktonderzoek doen,
een logo ontwerpen en vervolgens een
duurzaam product in de markt zetten.
De helft van de winst mochten de leerlingen houden, de andere helft ging
naar het goede doel.

LEERLINGARENA
Op dinsdag 24 mei was de grote aula
in de school omgebouwd tot leerlingarena. De tweedeklassers vwo gingen
met elkaar in debat over stellingen als:
‘leerlingen mogen zelf een vakkenpakket samenstellen (geen profielkeuze)’,
‘leerlingen hebben het recht om een
aantal vrije dagen per jaar op te nemen’
en ‘wel of geen flexrooster’. Doel hiervan was tweeledig: de leerlingen een
stem geven binnen school én hun presentatie-, argumentatie- en teamworkvaardigheden trainen. Voorafgaand aan
de arena konden de leerlingen tijdens
het vak Nederlands en in de mentorlessen oefenen met de stellingen en de
debatvorm.
Er waren verschillende rondes waarin
de leerlingen in groepjes met elkaar
de strijd aangingen. Leerlingen van de
debat-flexuren en docenten vormden

de jury. In de finale sloten afdelingsleiders Arianne Verhoeff en Marco Bakker
zich bij de jury aan, zodat verschillende
punten meteen meegenomen konden
worden voor bespreking binnen het
managementteam.
Tristan, Benthe, Jorian (v2a), Ayden
(v2d) en Fenna (v2c) hebben met de
sterkste argumenten het debattoernooi
gewonnen. Zij verdienden een kadobon
en – veel belangrijker – eeuwige roem.

EERSTE PRIJS CAPTURE THE FLAG
Sem (6 vwo) Jamie (5 havo) en Justin
(5 havo) hebben dit jaar Capture the
flag gewonnen. Capture the flag is
een online cyber security competitie
voor scholieren, georganiseerd door
de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht. Binnen 72 uur moesten
de deelnemers zoveel mogelijk hac-

king-puzzels oplossen. Ondanks grote
concurrentie van andere teams is het
ons team gelukt de eerste plaats te
halen. Woensdag 30 maart heeft
Jamie uit handen van Daniël Meinsma,
Technical Security Instructor van de
Haagse Hogeschool, de trofee voor de
eerste prijs in ontvangst genomen.

ONDERZOEKEN, ONTWERPEN EN TOEPASSEN
Als voorbereiding op het Technasium,
hebben we dit jaar al enkele pilots
Onderzoek en Ontwerpen gedraaid.
Zo onderzochten leerlingen van 5 vwo
in opdracht van het internationale vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield
hoe er door middel van de bewegwijzering meer eenheid gebracht kan
worden in het centrum van Zoetermeer.
De leerlingen deden een omgevingsonderzoek, hielden enquêtes en maakten
maquettes. De leerlingen van klas H1C
ontwierpen, in opdracht van Treon Bouw
BV, duurzame technische aanpassingen
voor in een studentenwoning van studenten met een beperking. Ze deden
onderzoek naar regels, eisen en wensen,
maakten technische tekeningen en
3D-ontwerpen. Voor een pilot van Bèta

Challenge hebben leerlingen van klas 2
mavo voor woningbouwvereniging De
Goede Woning insectenhotels ontworpen. Onze leerlingen kregen de opdracht
om te onderzoeken hoe je nuttige insecten je tuin binnen kunt halen en hoe je
ze kunt helpen om daar te overleven. In
groepjes gingen ze aan de slag volgens
de vier fasen: oriënteren, voorbereiden,
uitvoeren en opleveren. Ze onderzochten woningen en tuinen van de woningbouwvereniging, bestudeerden insecten,
maakten technische tekeningen en
bouwden uiteindelijk de insectenhotels.
Aan het eind van de projecten hebben
de leerlingen met trots hun eindproduct
en hun adviesrapport gepresenteerd aan
hun docenten en de opdrachtgevers die
ermee aan de slag gaan

ONC ondernemend
WE ZIJN ALLEMAAL VERBONDEN

PRACHTIGE KUNST

Ook dit jaar hebben eersteklassers
vwo meegedaan aan de internationale
Peace Poster Contest. Deze wedstijd
moedigt kinderen aan om in de vorm
van een poster uit te drukken wat vrede voor hen betekent. Thema dit jaar
was: we zijn allemaal verbonden.
Al vanaf het begin van het schooljaar
hadden de leerlingen tijdens de lessen
beeldende vormgeving gewerkt aan
hun vredesposter. Met als resultaat
prachtige, artistieke werken vol wereldbollen, vredestekens, duiven en
vlaggen. Zoetermeerse kunstenaars

Wat hebben wij ongelooflijk veel creatief
talent bij ons op school. Leerlingen uit
2 vwo maakten portretafdrukken van
linosneden. Onze examenkandidaten
mavo creëerden mooie kunstwerken
rond het thema ‘feest en natuur’. De
gymnasiasten maakten tijdens het gymnasiumproject prachtig mozaïek en de
leerlingen van 5 havo en 6 vwo leefden
zich uit in hun vrij werk. In de fotoalbums
op onze website staan nog veel meer
kunstfoto’s. Neem vooral een kijkje!

beoordeelden de posters op de categorieën compositie, kleurgebruik, techniek, originaliteit en verbeelding. Een
moeilijke keuze, want het niveau lag
erg hoog.
Op 10 november maakte burgemeester
Michel Bezuijen op school drie winnaars
bekend. Malika werd geprezen om haar
eigentijdse verbeelding van het thema.
De poster van Grace viel op door het
contrastrijke kleurgebruik en de dieptewerking. Bij Brams tekening sprong de
techniek eruit. Koen en Carmen kregen
een eervolle vermelding.

GRENSVERLEGGENDE EN ONDERNEMENDE
In april hebben we een geweldige
ACTIVITEITENWEEK
grensverleggende en ondernemende
activiteitenweek beleefd. Voor alle
leerjaren waren er activiteiten. Een cultuurdag met workshops zoals animatie, choreografie, acteren en zingen,
excursies naar het Mauritshuis, het
Kunstmuseum, Corpus en de TU Delft,
bezoek van schrijvers, de indrukwekkende workshop ‘Alleen over de lijn’,
een werkweek in Ommen, Vierhouten
of ‘thuis’, een project over gothic literature, karten, uit eten, de grote sponsorloop voor Edukans, de big math day,
een uitje naar de Efteling en nog veel
meer. Onze leerlingen hebben van alles
ondernomen, gezien en geleerd én
vooral heel veel plezier gehad.

RUIM 33.000 EURO VOOR ALPE D’HUZES
Op 2 juni deden 10 medewerkers mee
aan Alpe d’HuZes. Fietsend, hardlopend
of wandelend beklommen zij zo vaak
mogelijk de Alpe d’Huez om geld in te
zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Vier medewerkers gingen mee voor de
begeleiding, leerlingen van A’humTV
om een en ander op beeld vast te
leggen.
In 2020 hadden we al zo’n 27.000 euro
ingezameld voor dit goede doel,

onder andere met ons Glazen Huis en
de kerstmarkt. Helaas werd het event in
Frankrijk vervolgens twee jaar uitgesteld
vanwege corona. Dit jaar konden we gelukkig onze tegenprestatie leveren, het
beklimmen van de Alpe D’Huez. Met de
laatste sponsorbedragen is het eindbedrag opgelopen tot ruim 33.000 euro.
Laten we met z’n allen proberen om de
ziekte kanker de wereld uit te helpen.
Opgeven is immers geen optie!

ONC ondernemend

ONC GO

‘WIE WAS IK, WIE BEN IK, WAAR GA IK NAARTOE?’

ARGUMENTEREN, OVERTUIGEN EN PRESENTEREN

De leerlingen van de NT2-klas hebben
tijdens acht Artlabs in het CKC prachtige
kunstwerken gemaakt rond het thema:
‘Wie was ik, wie ben ik, waar ga ik naartoe?’ De leerlingen tekenden hun handen met daarin hun levensverhaal. Ze
boetseerden een 3D-figuur van zichzelf
en maakten een zelfportret met hout
en verf. Aan de hand van verhalen over
‘krachtdieren’ schilderden ze dierenmaskers die samen een totem vormden.
De prachtige kunstwerken werden
in maart tentoongesteld in de
Kunstgalerie bij het CKC.

Hoe zorg je ervoor dat jouw argumenten overtuigen? Welke lichaamstaal is
belangrijk? En hoe ga je om met lastige
vragen? Dit schooljaar zijn we gestart
met ONC GO Debat. In deze talentgroep leren leerlingen uit leerjaar 1 en
2 hoe zij een ander kunnen overtuigen
door gebruik te maken van verschillende argumenten, te improviseren, zichzelf goed te presenteren en samen te
werken in een team. Er is veel aandacht
voor maatschappelijke thema’s en ook

het standpunt van de tegenstander
komt aan bod. De leerlingen doen mee
met debatwedstrijden en krijgen les
van getrainde debatdocenten. Dit jaar
deden de leerlingen mee aan het vmbo
debattoernooi, het GreenTeamdebat
en het Lagerhuisdebat.
We zijn ontzettend trots op wat onze
jeugdige debaters al allemaal hebben
geleerd tijdens de debatlessen.
(Op de foto’s staan ook leerlingen van
de debat-flexuren.)

LEKKER BEWEGEN
Freerunnen, kickboksen, zwemmen,
tafeltennissen, dansen, schaatsen, klimmen, longboarden, golfsurfen, frisbee,
judo, noem maar op. De leerlingen in
de Sportklas maken, naast de sporten

ONC GO
OUTDOOR EDUCATION
Er waren weer veel grensverleggende
en ondernemende outdoor-activiteiten dit schooljaar. De tweedeklassers
begonnen met een opfriscursus vuur
maken. Ze hebben vis gefileerd en geroosterd op een zelfgemaakte grill van

wilgentakken. Ook gingen ze kanoën,
boogschieten en een speurtocht lopen.
De eersteklassers leerden onder andere
vuur maken en een shelter bouwen.
Ze gingen klimmen bij Ayers Rock, stonden op de ski’s en kregen ehbo-lessen.

TECHNISCH VERNUFT
Veel technisch vernuft dit jaar in de
ONC GO Talentklas Research & Technology. Bij het project ‘crazy vibes’ lieten
de leerlingen een zelfgebouwde robot
dansen. Ze hebben hun programmeerskills vergroot door een figuurtje over
een terrein met opdrachten te laten
bewegen. De leerlingen hebben uitgevonden hoe je het beste een vliegtuigje
kunt vouwen om het zo goed mogelijk
te laten vliegen. En tot slot hebben ze
een verkeersplein uit Zoetermeer met
3D-geprinte objecten in het klein nagebouwd en vervolgens met arduino’s
de verkeerslichten en straatverlichting
geprogrammeerd.

die zij in de gewone gymles doen, kennis met veel andere sporten. En je hoeft
echt niet een hele goede sporter te zijn.
Als je het leuk vindt om lekker te bewegen, ben je welkom. De leerlingen krijgen les van hun eigen sportklasdocent
en van externe professionals.

ONC GO

ONC international
CORNERSTONES OF SUSTAINABILITY

ARTISTIEK TALENT
Houten designstoelen, keramieken
mokken, spiegels en waxinelichthouders met mozaïek, prachtige schilderijen, cupcakes versierd met fondant,
de leerlingen van de talentgroep Art
hebben weer de mooiste kunstwerken
gemaakt. Art is speciaal voor leerlingen
die houden van een creatieve uitdaging.
En dat zijn er een heleboel! Zo’n tachtig leerlingen schreven zich dit jaar in
voor deze creatieve talentgroep.

ONC international

Begin november waren leerlingen uit
3 havo en 3 vwo in Denemarken om
met onze partnerscholen uit Portugal,
Duitsland, Spanje en Denemarken het
project Cornerstones of sustainability voort te zetten. Een fantastische week
waarin de leerlingen veel hebben gezien,
gedaan en ervaren op het gebied van
duurzaamheid. De leerlingen hielden
presentaties over de thema’s ‘repair’ en
‘reuse’, bezochten bedrijven die bezig
zijn met duurzaamheid en gingen langs
bij Energinet, de Deense netbeheerder. In het themapark Naturkraft in
Ringkøbing zagen de leerlingen door
middel van een spel hoe CO2 een rol

gingen met verschillende politieke partijen in discussie over allerlei onderwerpen.
Ook speelden zij in een simulatiespel
een dorpsbestuur na, waarin iedereen
een eigen rol had. Leerlingen uit klas 2
mavo, havo en vwo gingen voor Miracle
scarves naar Stelle in Duitsland. Samen
met partnerscholen uit Spanje, Slovenië
en Duitsland hebben zij verder gewerkt
aan het project dat een breed scala aan
onderwerpen rond het dagelijks leven
en het welzijn van leerlingen behandelt:
mindfulness, inspiration, responsibility,
attitude, citizenship, liveliness, eagerness,
social competence, Arts, Respect and
Values in the Educations of Students in
the 21st century. Beide projecten zullen
we ook volgend jaar voortzetten.

kun je het ook doen.” Onze leerlingen
zijn door het hele project in ieder geval
gemotiveerd om hun steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving.

UITWISSELING DUITSLAND
De traditionele uitwisseling voor onze
tweedeklassers mavo, havo en vwo met
de Bismarckschule in Elmshorn kon dit
jaar gelukkig weer doorgaan. In de
week voor de meivakantie waren de
Duitse leerlingen en docenten bij ons
te gast. De week was gevuld met allerlei activiteiten op school en excursies
buiten school: kennismakingsactiviteiten, een excursie naar Rotterdam met
een bezoek aan Depot Boijmans Van
Beuningen, een stadswandeling en
lunch bij de Markthal, een fietstocht in
onze omgeving, kanovaren bij ‘t Geertje, een high tea op school, een dagje
Amsterdam met een bezoek aan This is
Holland Experience en Artis.
Het afscheid was niet voor lang want
de week na de meivakantie gingen

DE MOCRASMUS EN MIRACLE SCARVES

Vorig schooljaar hebben we de
Erasmus+-projecten dEmocRASMUS en
Miracle scarves online opgestart. Door
corona werden de fysieke bijeenkomsten
uitgesteld. Dit schooljaar konden deze
gelukkig wel doorgaan. In mei bezochten leerlingen uit klas 3 en 4 havo en
vwo het Erich Kästner Gymnasium in
Laatzen, Hannover, voor de eerste bijeenkomst van dEmocRASMUS. Dit project draait helemaal om democratie. De
leerlingen werken hiervoor samen met
scholieren uit Duitsland, Zweden, Noorwegen en Portugal. Na de kennismakingsactiviteiten en een bezoek aan het
parlement van Niedersaksen, was het tijd
voor het serieuzere werk: de leerlingen
hielden presentaties over democratie en

speelt bij de zeespiegelstijging. Tijdens
de repair-workshop ontdekten zij welke
onderdelen uit defecte huishoudelijke
apparaten hergebruikt kunnen worden.
De gezellige en leerzame week werd
afgesloten met een klein feestje. Helaas
kon het tegenbezoek in februari vanwege corona niet doorgaan. Wel was er in
maart een interessante virtual meeting
met de vier partnerscholen met als hoogtepunt een gastlezing van Florian Dirkse
over The Ocean Cleanup. De buitenlandse leerlingen en collega’s volgden
de presentatie via de livestream. Dirkse
inspireerde de leerlingen met zijn duurzame ambities. “Als je het kunt dromen,

onze leerlingen op hun beurt naar
Elmshorn. Ook in Duitsland hadden de
leerlingen een fantastische week: varen
óver en lopen ónder de Elbe in Hamburg, een speurtocht door het Grindelviertel, een wandeling in het prachtige
park Planten un Blomen, muziek maken, spelletjes spelen, een stop-motionfilmpje maken, koken in de mensa.
Natuurlijk was er beide weken ook
ruimte om activiteiten met het gastgezin te ondernemen. Zo hebben de leerlingen kunnen ervaren hoe het er in
een gezin met een andere cultuur aan
toe gaat. We hebben genoten van deze
uitwisseling die dit jaar alweer voor de
achtste keer plaatsvond. Volgend jaar
graag weer!

WERELDBURGER MET DELF, ANGLIA EN GOETHE
Op onze Global Citizen School leiden we
onze leerlingen op tot wereldburger.
Met de sterk toenemende mondialisering is de beheersing van vreemde talen
belangrijker dan ooit. Iedere leerling op
ONC Parkdreef kan voor Frans, Engels
en Duits deelnemen aan respectievelijk
het DELF-, Anglia- en Goethe-examen en
een certificaat halen dat wereldwijd of-

ficieel wordt erkend. In de flexuren krijgen onze leerlingen extra taallessen om
zich goed voor te kunnen bereiden op
de examens. In overleg met de docent
kiest de leerling voor het juiste niveau.
Ook dit jaar deden weer veel leerlingen
mee aan de examens, van wie de meeste
glansrijk geslaagd zijn.
Op 11 november, de Dag van de Franse

Taal, hebben de leerlingen die vorig
schooljaar hebben deelgenomen aan
het DELF-examen, hun welverdiende
diploma feestelijk in ontvangst mogen
nemen. Lisa (2 havo) mocht zelfs op bezoek bij de ambassadeur van Frankrijk
omdat zij van alle kandidaten in Nederland de hoogste score had behaald voor
niveau A1.
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A’HUMTV
A’humTV is onze digitale schoolkrant voor en
door leerlingen.
Scan de qr-code om alle
uitzendingen van dit
schooljaar te bekijken.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Herfstvakantie		
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie		
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie		
27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag en Pasen		
07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie		
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart		
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren		29-05-2023
Zomervakantie		
10-07-2023 t/m 18-08-2023

31%
16%
6%
11%
2%
20%
9%
3%
2%

