voor de leerlingen van klas 2 t/m 6
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Zoetermeer, juli 2022
In deze brief staat een aantal mededelingen met betrekking tot de start van het cursusjaar 2022-2023. De
leerlingen die volgend jaar in klas 1 instromen krijgen een aparte brief. Spoedig na de zomervakantie verschijnt
onze digitale schoolgids met alle noodzakelijke informatie over het ONC. Ook in het nieuwe schooljaar zullen
wij in principe al onze brieven als pdf per e-mail verzenden.
START VAN HET SCHOOLJAAR
Voor de leerlingen in klas 1 beginnen de wendagen op dinsdag 23 augustus. Voor de leerlingen van klas 2
en hoger is er op dinsdag 23 augustus een eerste bijeenkomst met de klas en de mentor; deze week zijn er
ook kennismakingsgesprekken.
We willen graag dat u als ouder(s)/verzorger(s) kennis kunt maken met de mentor en dat u informatie
krijgt over hoe het komende leerjaar er uitziet. Voor de leerjaren 1, 3, H4, V4 en de examenklassen
organiseren we daarom in september een centrale informatieavond. U ontvangt daarvoor een
uitnodiging. Met de leerlingen van klas 3, 4, H5 en V6 zal de mentor in de eerste week (23 t/m 26
augustus) een moment inplannen voor een kennismakingsgesprek.
Met de ouders en leerlingen van de leerjaren M2, H2, V2 en V5 beginnen we het nieuwe schooljaar
met een mentor-ouder-leerling-gesprek (MOL-gesprek), waarbij individuele kennismaking met de mentor
en het uitspreken van wederzijdse verwachtingen centraal staat. Deze gesprekken worden gepland
op woensdag 24 augustus (overdag), donderdag 25 augustus (overdag en ’s avonds) en vrijdag 26
augustus (overdag). Via de mail zullen we u op de hoogte houden over hoe u zich voor een MOLgesprek kunt inschrijven; u ontvangt uiterlijk vrijdag 19 augustus nader bericht.
Voor M3, M4, H5 en V6 organiseren wij in de periode van 23 augustus t/m 26 augustus tevens nog wat
activiteiten. Leerlingen krijgen hierover bericht via de leerjaarcoördinator. Op maandag
29 augustus beginnen de lessen, er zijn de eerste lesweek nog geen flexuren.
Vanaf maandag 5 september staan de flexuren weer op het rooster. Inschrijven voor de flexuren is al
mogelijk vanaf 29 augustus.
LOCATIE FORELSLOOT
Het aantal leerlingen is de laatste jaren flink toegenomen. We zijn daarom blij dat wij vanaf het nieuwe
schooljaar kunnen beschikken over een extra gebouw aan de Forelsloot 2, 2724 AC Zoetermeer. Het
gebouw ligt op enkele minuten lopen van het hoofdgebouw, zie ook het kaartje hieronder. De leerlingen
die les hebben op de Forelsloot parkeren eerst hun fiets in de fietsenstalling bij het hoofdgebouw
(Parkdreef), daarna gaan zij te voet naar het gebouw aan de Forelsloot. Tijdens de pauzes is er
voldoende tijd om van het ene naar het andere gebouw te lopen.
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LESROOSTERS
De lesroosters zijn beschikbaar in week 33, voor die tijd kunnen wij geen informatie geven. Het is goed
hiermee rekening te houden bij het maken van afspraken.
LESTIJDEN
De leerjaren 1 en 2 hebben maximaal 3 vaklessen per dag. Soms begint de lesdag met een mentoruur
om 09:10 uur, op andere dagen kan de lesdag beginnen om 08.30 uur en is het mentoruur in de middag.
De eventueel gekozen talenturen zijn op het 9e en 10e uur. Voor de leerjaren 3 en hoger zullen we
maximaal 4 vaklessen per dag inroosteren. Het kan voorkomen dat de lesdag eindigt om 16.10 uur.
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4
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8:30-9:10
9:10-9:50
9:50-9:55
9:55-10:35
10:35-11:15
11:15-11:40
11:40-12:20
12:20-13:00
13:00-13:25
13:25-14:05
14:05-14:45
14:45-14:50
14:50-15:30
15:30-16:10

Klas 1/2
Flex
Mentoruur
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Flex

Klas 1/2
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Mentoruur
Alg-, stilte-Flex
Pauze
Flex

Klas 3 en hoger
Flex
Les
Flex
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Les
Les
Pauze
Flex
Les
Les

TOEGANG TOT OFFICE365 EN MAIL
Alle apps binnen Office365 zijn voor de leerlingen toegankelijk met hun Office-account. Dit account is ook
het school-mailadres voor de leerling. Het leerling-account is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken
van digitale leermiddelen; verder wordt het leerling-account gebruikt in diverse schoolsystemen zoals
Magister en Zermelo. Het is dus van groot belang dat de gebruikersnamen en wachtwoorden op een
veilige plaats worden bewaard! Gebruikersnamen en wachtwoorden worden eenmalig verstrekt en blijven
geldig zolang de leerling bij ons op school zit.
VOOR ONZE NIEUWE LEERLINGEN
Leerlingen die nieuw instromen op onze school in het 2e en 3e leerjaar of in het 4e leerjaar mavo moeten
in het bezit zijn van een iPad. ONC en leverancier Amac bieden de Apple iPad model 2121 64 Gb aan
tegen een gereduceerde prijs. Neem voor informatie contact op met de heer Vellekoop, coördinator ICT,
ictpd@onc.unicoz.nl.
BOEKEN BESTELLEN
De deadline voor het bestellen van de boeken is 11 juli 2022. Na die datum kan Iddink een vlotte levering
niet meer garanderen.
GYMKLEDING
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen een ONC gymshirt. Deze is te bestellen via
www.gymkleding.com. Op de betreffende website selecteert u het Oranje Nassau College en kunt u een
gymshirt en eventueel bijpassend gymbroekje bestellen en betalen. De oranje shirts zijn verplicht tijdens
de lessen LO. Heb je meerdere keren in de week LO dan is het raadzaam om een extra shirt te bestellen.
Bij bestelling vóór 7 juli 2022 wordt de kleding tijdens de eerste les LO uitgedeeld op school en zijn er
geen bezorgkosten voor u.
Volg je in de 3e en 4e klas mavo LO2, dan moet je ook het blauwe LO2 shirtje bestellen.
Volg je in de 4e en 5e klas havo BSM, dan moet je ook het blauwe BSM shirtje bestellen.
De blauwe shirts zijn verplicht tijdens deze lessen.
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OORDOPJES
Alle leerlingen schaffen een set oordopjes aan die op de iPad kan worden aangesloten.
REKENMACHINE
De rekenmachines die wij op school gebruiken zijn:
• klas 1, 2, 3 en mavo 4: Texas Instruments TI 30XB Multiview
• klas havo 4 en 5 en vwo 4 t/m 6 met wiskunde A, B C of D in het pakket: grafische
rekenmachine HP Prime G2. Bij andere vakken (economie, natuurkunde enz.) mag alleen een
reguliere rekenmachine worden gebruikt.
PROFIELWERKSTUK HAVO EN VWO
Na de laatste proefwerkweek zijn de leerlingen H4 en V5 begonnen met het profielwerkstuk
(PWS). Hiermee is dus inmiddels een goede start gemaakt, zodat er na de zomervakantie meteen kan
worden doorgewerkt. Afronding van het PWS is in december. Nadere informatie hierover volgt.
PROFIELWERKSTUK MAVO
We starten met het PWS na de zomervakantie in mavo-4. De startactiviteit PWS zal vrij snel na het begin
van het nieuwe schooljaar worden ingeroosterd. Nadere informatie hierover volgt.
INFORMATICA HAVO 4
Voor de lessen hoeven geen boeken te worden aangeschaft: er wordt gewerkt met een digitale methode.
De leerlingenlicentie voor de methode wordt via de boekenlijst verstrekt. We gaan ervan uit dat de
leerling thuis beschikt over een computer/laptop en werkend internet. Leerlingen kunnen gebruik maken
van OneDrive om hun gegevens overal beschikbaar te hebben.
GODSDIENST
Voor het vak godsdienst in de tweede fase gebruiken we het digitale boek Perspectief. Het is belangrijk
dat je tijdens de lessen dit boek kan gebruiken. Zorg er dus voor dat je de beschikking hebt over een
iPad uit de onderbouw of een ander device tijdens de lessen godsdienst.
LEESBEVORDERING
Omdat wij het erg belangrijk vinden dat leerlingen zoveel mogelijk boeken lezen, verwachten wij dat
leerlingen dagelijks een boek bij zich hebben (mag ook een e-reader zijn) om uit te lezen, bijvoorbeeld
als ze eerder klaar zijn met een toets of in een tussenuur. Er kunnen boeken worden geleend bij onze
schoolbibliotheek en we werken samen met de Bibliotheek Zoetermeer. De stadsbibliotheek heeft
vestigingen in het Stadshart, Rokkeveen en Oosterheem. Al onze leerlingen tot 18 jaar kunnen een
gratis lidmaatschap van de Bibliotheek Zoetermeer aanvragen via deze
link: https://probiblio2.hostedwise.nl/wise-apps/forms/6040/subscription/member/I072/new/ of via de
volgende QR code:

Leerlingen krijgen na inschrijving een mail met een tijdelijke inlog. Hiermee kunnen ze op de website of
via de app boeken opzoeken in de catalogus en eventueel reserveren: https://www.bibliotheekzoetermeer.nl/ Als leerlingen een reservering komen ophalen of boeken komen uitkiezen, dan moeten
ze alleen de eerste keer langs de balie om een fysieke pas op te halen. Daarbij is een legitimatiebewijs
nodig, een paspoort, ID-kaart of een schoolpas met foto.
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Op de website van de online Bibliotheek staat precies uitgelegd hoe je de app op de iPad kunt installeren
en gebruiken: https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html. E-books en luisterboeken (voor dyslectici)
kunnen rechtstreeks worden gedownload op een e-reader vanuit de online Bibliotheek.
OUDERBIJDRAGE
Elke school ontvangt jaarlijks een vergoeding van de overheid voor onderhoud van het gebouw en voor
het op peil houden van de standaard inventaris. Daarnaast zijn er allerlei zaken waarvoor de overheid
geen vergoeding geeft. Voor de bekostiging van belangrijke faciliteiten als de mediatheek, de
leerlingenongevallenverzekering, de kopieerfaciliteiten van leerlingen, de uitbreiding van de ICTinfrastructuur, toezicht fietsenstalling en het ONC Contact, vragen wij een ouderbijdrage van € 80, -. De
ouderbijdrage is vrijwillig. Per gezin betaalt u voor ten hoogste twee kinderen ouderbijdrage, ongeacht op
welke vestiging zij het onderwijs volgen. In ONC Contact geven wij jaarlijks een verantwoording van
besteding van de gelden uit de ouderbijdrage. Naast de ouderbijdrage vragen wij een bijdrage in de
kosten van buitenschoolse activiteiten, in totaal maximaal € 55,- per leerjaar. De excursies in de
bovenbouw die deel uitmaken van het examenprogramma (bijvoorbeeld voor kunst en biologie) vallen buiten
de activiteitenregeling en worden apart gefactureerd. Ook deze bijdragen zijn vrijwillig. In principe moeten
alle leerlingen kunnen deelnemen aan alle activiteiten die wij in het kader van ons onderwijs organiseren.
Alle leerlingen zullen daartoe dan ook in de gelegenheid worden gesteld.
De facturering van alle kosten gebeurt digitaal via WIS Collect. U ontvangt de rekening via de mail en
kunt u digitaal betalen.
ONC INTERNATIONAL
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus willen wij ook komend schooljaar weer een aantal
uitwisselingen organiseren waaraan leerlingen uit verschillende klassen kunnen meedoen. Leerlingen uit
M2, H2 en V2 kunnen meedoen aan de uitwisseling met het Bismarck Gymnasium in Elmshorn in
Duitsland. Leerlingen uit M3, H3, V3, kunnen deelnemen aan onze traditionele uitwisseling met
de Bezirksschule uit Rheinfelden (Zwitserland). Deelname aan een uitwisseling betekent dat onze
leerlingen ongeveer een week in een buitenlands gastgezin verblijven en dat zij een week lang een
leerling van de buitenlandse school thuis te gast hebben. Precieze kosten en in welke weken de
uitwisselingen zullen plaatsvinden zijn nu nog niet bekend. Meer informatie volgt in september.
Leerlingen kunnen zich daarna dan ook opgeven. Naast deze twee uitwisselingen nemen we ook deel
aan een aantal grotere internationale projecten met meerdere Europese scholen. Leerlingen uit de
klassen 3, 4 en 5 doen mee aan één van deze 2 jarige Erasmus-plus projecten. Meer hierover ook aan
het begin van het nieuwe schooljaar.
KLUISJES
Iedere leerling heeft de beschikking over een garderobekastje (kluisje) waarin jassen en andere waardevolle
zaken moeten worden opgeborgen. De huur hiervan bedraagt € 20,- per schooljaar. Een nieuwe set sleutels
kost € 12,50. De prijzen zijn inclusief 21% BTW. Voor alle duidelijkheid melden we hier nog dat wij bevoegd
zijn om vanuit preventief oogpunt de kluisjes te openen. De huurprijs wordt aan het begin van het nieuwe
schooljaar gefactureerd. De kluisjes bevinden zich in het hoofdgebouw.
COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING
De leerlingen zijn via school collectief verzekerd tegen de financiële gevolgen van ongevallen. De kosten van
deze verzekering worden uit de ouderbijdrage betaald. De verzekering geldt onder schooltijd en tijdens de reis
van en naar school. Een ongevallenverzekering biedt dekking tegen lichamelijk letsel tot een maximum bedrag.
Schade aan persoonlijke eigendommen wordt niet vergoed.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Fotostudio Vandenberg-ID zal ook dit jaar de schoolfoto’s verzorgen. Om de afwikkeling via een eenmalige
machtiging mogelijk te maken, verstrekken wij de naam-, adres- en woonplaatsgegevens aan de fotograaf.
Voorafgaand hebben wij ons er van vergewist dat dit bedrijf de voorschriften op het gebied van de regelgeving
rond de privacy hanteert en respecteert.
Indien u toch bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens, kunt u dit kenbaar maken bij de
afdelingsleider van uw kind. Via het dagrooster maken wij van te voren bekend wanneer uw zoon/dochter op
de foto gaat. De examenfoto's zullen in het voorjaar gemaakt worden, een exacte datum maken wij later
bekend.
SCHOOLPASJES
De schoolpasjes van schooljaar 2021-2022 blijven geldig tot en met november. Vanaf december komen
de “oude” pasjes te vervallen en worden er alleen nog nieuwe schoolpasjes geaccepteerd. Om een nieuw
pasje te krijgen, moeten de leerlingen alle materialen, die geleend zijn bij het OLC, ingeleverd hebben.
Leerlingen die in augustus voor het eerst starten op onze school, krijgen een voorlopige schoolpas
uitgereikt, die geldig is tot het moment dat de nieuwe schoolpassen beschikbaar zijn.
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2022-2023
Herfstvakantie
ma
24 okt
Kerstvakantie
ma
26 dec
Voorjaarsvakantie
ma
27 feb
Goede Vrijdag en Pasen
vr
7 apr
Meivakantie
ma
24 apr
Hemelvaart
do
18 mei
Pinksteren
ma
29 mei
Zomervakantie
ma
10 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr 28 okt
vr 6 jan
vr 3 mrt
ma 10 apr
vr 5 mei
vr 19 mei

t/m

vr 18 aug

Afwijken van deze vakantietijden is in principe niet mogelijk. Verzoeken voor verlof buiten de vakantieperioden
om kunt u richten aan de leerjaarcoördinator. Zie voor de wettelijke regelingen in dit kader de schoolgids.
TEN SLOTTE
Alle personeelsleden van het ONC zien ernaar uit om de leerlingen na de vakantie in goede gezondheid weer
te mogen ontvangen. Een prettige vakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,
directie ONC Parkdreef
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