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LeerKRACHT voor samen elke dag 
een beetje beter onderwijs
In dit schooljaar hebben we de  
methodiek leerKRACHT voor alle secties 
afgerond. In de methodiek staat de 
samenwerking van docenten centraal. 
De leraren kijken bij elkaar in de klas, 
geven feedback, bereiden samen lessen 
voor en denken over verbetermogelijk-
heden. Op deze manier wordt het in-
houdelijke gesprek tussen de docenten 
beter en wordt de kwaliteit van ons  
onderwijs samen elke dag een beetje 
beter gemaakt. In het komend jaar blij-
ven we volgens deze principes werken. 
Met de methode waren we genomi-
neerd voor de UNICOZ onderwijsprijs. 
Nee, we wonnen die niet maar gooiden 
wel hele hoge ogen bij de interne jury.

Blij en trots
Dit schooljaar hebben wij hebben we 
onszelf een paar keer getrakteerd om-
dat we zo blij waren met de behaalde 
resultaten: we zijn een gezonde school 
op het gebied van voeding, kregen  

hele hoge cijfers van de leerlingen voor 
sociale veiligheid, hebben de erkenning 
van begaafdheid profielschool in de 
wacht gesleept en hebben opnieuw de 
eerste plaats behaald bij debatwedstrij-
den. Ook hadden we succesvolle uitwis-
selingen met andere scholen in Europa 
en leerlingen die voor de Anglia en 
Goethe examens zijn geslaagd. Ook de 
positieve bevindingen van de inspectie 
hebben bijgedragen aan een succesvol 
schooljaar. Zo waren er nog vele mooie 
momenten meer. Kortom: we sluiten 
weer een dynamisch, grensverleggend 
en ondernemend jaar af.

Ook hebben we een begin gemaakt 
met een het schoolplan voor de komen-
de vier jaar. Leden van het ouderpanel, 
leerlingen en medewerkers hebben 
meegedacht en gesproken over de in-
vulling van onze speerpunten. Volgend 
jaar krijgt het schoolplan zijn beslag.

Het nieuwe schooljaar in zicht
Wij zijn alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe jaar. 
We hebben weer meer aanmeldingen 
gekregen dan vorig jaar. Veel ouders 
hebben vertrouwen in ONC Parkdreef, 
een persoonlijke, sociale school waar 
het gaat om je grens te verleggen en 
ondernemend te zijn. 
Ook komend schooljaar gaan nog in-
tensiever samenwerken we met alle 
PO scholen. Zo spreekt de directie ONC 

Parkdreef geregeld met de directies 
van de basisscholen. Daarnaast geeft 
de diretie ook voorlichting over het 
voortgezet onderwijs aan de ouders 
van de leerlingen van de groepen 7 en 
8 en bezoeken onze ambassadeurs de 
groepen 7 en 8 en geven voorlichting 
over het voortgezet onderwijs. Tijdens 
onze super 7- en super 8 dagen maken 
de leerlingen kennis met onze locatie. 
Door deze dagen zijn de leerlingen al 
een beetje bekend met onze school. 
De stap naar het voortgezet onderwijs 
wordt hierdoor minder groot.
Op 13 juni hebben de nieuwe brug-
klassers kennisgemaakt met hun men-
tor. Na de zomervakantie zijn er voor 
hen twee wendagen gepland, zodat 
zij goed voorbereid aan het nieuwe 
schooljaar kunnen beginnen.
Voordat we aan het nieuwe cursusjaar 
beginnen, maken we ons op voor een 
welverdiende vakantieperiode.  
We gaan ver weg of blijven dichtbij.  
Wij hopen na de zomervakantie uit- 
gerust en weer met veel energie aan 
het nieuwe schooljaar te beginnen. 
Namens alle medewerkers wensen wij  
u een goede vakantieperiode toe.

Directie ONC Parkdreef
Mariet van Goch, vz. centrale directie 
ONC, directeur ONC Parkdreef
Richard van Bochove, plv. directeur  
ONC Parkdreef 

‘Wat gebeurt hier veel! Ik zie leerlingen mooie dingen doen’.

 Zo maar een uitspraak van een gemeenteraadslid dat samen met de 

CDA-fractie een werkbezoek brengt aan ONC Parkdreef tijdens een  

rondleiding, verzorgd door onze leerlingen . 

En niet alleen dit raadslid kijkt de ogen uit. Dat geldt ook voor vele  

bezoekers van onze school die een gastles verzorgen, een activiteit  

begeleiden of gebruik maken van onze faciliteiten. Het geeft ons een  

trots gevoel. Ons gebouw krijgt steeds meer kleur. En we zijn druk 

bezig met het verder kleur geven aan ons onderwijs. Wij zijn heel trots op 

alles wat onze medewerkers het afgelopen schooljaar weer samen met u 

en de leerlingen bereikt hebben.

Deze brochure is een impressie van ons grensverleggend en onder- 

nemend onderwijs. Wie weet herkent u op een van de vele foto’s de  

lachende, ingetogen of geconcentreerde blik van uw kind. Wij wensen  

u veel leesplezier.

Hoera geslaagd!
Proficiat zeggen we met volle over-
tuiging tegen al onze geslaagden en  
tegen al onze leerlingen die bevorderd 
zijn naar een volgend leerjaar. Hard of 
minder gewerkt, met gemak of met 
een worsteling, met doorzettingsver-
mogen en volharding: gefeliciteerd. 
Ons petje gaat af voor al onze leerlin-
gen die  met een gevulde rugzak een 
volgende stap gaan zetten: verder, ho-
ger, breder. 

Personalia
Met de gezondheid van de 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.
Dit jaar is een aantal collega’s verblijd 
met de geboorte van een zoon of 
dochter. De heer Looije is vader  
geworden van dochter Nora, de heer 
Van Egmond van zoon Jesse, de heer 
Van Bergen Bravenboer heeft de  
geboorte gevierd van zoon Teun en de 
heer Weinert van zoon Noël.  
Wij feliciteren de ouders en wensen hen 
veel geluk met de nieuw geborenen.

Jubilarissen
En ook dit schooljaar hadden wij een  
aantal jubilarissen in ons midden:
12 ½ jaar Unicoz: de heer A.L.J Urgert, 
de heer D. Roovers, mevrouw  
S. G. van Klaveren, de heer P. d’Anjou 
en de heer M. Sahin
25 jaar Unicoz: mevrouw  
G. H. van de Wetering-Kelderman, 
mevrouw J. Lam-van Koetsveld
25 jaar ambtelijk: de heer T. Riedstra
40 jaar ambtelijk: de heer  
H. Veldhuizen, mevrouw G.W. Fokkens
40 jaar Unicoz: de heer H. Veldhuizen

Getrouwd
Op 13 mei is mevrouw Veenstra in het 
huwelijksbootje getreden. We wensen 
haar en haar man veel geluk!

Afscheid
Een aantal van onze collega’s zwaaien 
we uit aan het einde van dit schooljaar.
Enkele collega’s bereiken het einde van 
hun werkzame leven: mevrouw Van de 
Wetering, de heer Van Willigen en de 
heer Dijkxhoorn. Zij hebben zich  
gedurende vele jaren ingezet voor 
heel veel leerlingen die zij hebben 
opgeleid, begeleid en gevormd.  
Wij zullen op feestelijke wijze afscheid 
nemen en hen bedanken.
De volgende collega’s zullen het  
ONC verlaten en elders hun studie of 
loopbaan voortzetten:
Wij nemen afscheid van de volgende 
collega’s : mevrouw R.T.H. Meuleman, 
mevrouw R.G. van Haasteren,  
mevrouw A. Hofman, mevrouw  
Y.B.W. Verbarendse, de heer  
J. de Keiser, de heer J. v.d. Wagt,  
mevrouw Wessels, mevrouw Vriethof 
en de heer J. van Gils.
Ook nemen we afscheid van de  
volgende stagiaires: 
De heer L. van der Meer, mevrouw  
S. Litan en mevrouw N. van Midden
We wensen hen veel succes en leer- 
plezier in hun nieuwe werkomgeving.

Gebouw
Tijdens de zomervakantie van 2015 
heeft een grootscheepse renovatie 
plaatsgevonden van de gevel. Er zijn 
nieuwe kozijnen gekomen, kleurrijke 
panelen en alle lokalen zijn voorzien 
van dubbel glas. 
Ook de binnenkant van het gebouw 
heeft een schilderbeurt ondergaan . 
Met name de M-vleugel op de eerste 
verdieping heeft een lichte uitstraling 
gekregen. In het nieuwe schooljaar 
gaan we door met de opfrissing.  
Verschillende gebruikersgroepen  
formuleren nu hun inrichtingswensen. 
We zullen de aula een facelift geven 
en daarbij de leerlingen een woordje 
laten meespreken. 
Als proef gaan we een lokaal voorzien 
van LED-verlichting.



ONS onderwijs

Het Open Huis in januari was een 
groot succes met ruim 1100 bezoekers. 
Ook veel kinderen uit groep 7 kwamen 
zich alvast oriënteren. Verder was er 
veel belangstelling voor onze talen-
tenprogramma’s ONC GO, het leren 
met de iPad en ONC Excellent.
De kinderen konden lesjes volgen, 
proeven en testen doen, sporten, hun 
portret laten tekenen, slangen aan-
raken en nog veel meer. We hebben 
veel enthousiaste reacties gehoord. 
Van ‘goed georganiseerd’ tot ‘open 
mensen met een warme belangstelling 
voor de leerlingen’. 

De leerlingen van groep 8 van de  
basisscholen uit Zoetermeer en om- 
geving konden ook tijdens onze Super-
8dagen een kijkje nemen in de school. 
Wat kun je allemaal doen tijdens de 
talenturen van de Sportklas, Research 
& Technology of Entertainment? 
Welke activiteiten zijn er bij ONC 
Ondernemend en ONC International? 
En hoe ziet een schooldag op het ONC 
er eigenlijk uit? Op al deze vragen 
kregen de achtstegroepers antwoord. 
We zijn heel blij dat we veel van deze 
enthousiaste leerlingen in augustus als 
echte ONC’ers mogen verwelkomen! 

 
 

Ook dit jaar hebben we weer prachtige 
examenresultaten behaald:
mavo: 89%
havo: 95%
vwo: 91%
We zijn trots op de geweldige resultaten: 
al weer voor het derde achtereenvolgende 

jaar de hoogste scores van Zoetermeer.  
We zijn vooral trots op onze leerlingen die 
zo hard hebben gewerkt voor hun diplo-
ma. Op www.scholenopdekaart.nl worden 
de resultaten van de scholen bijgehouden. 
Behalve de examenresultaten kunt u hier 
nog veel meer gegevens vinden.

DRUKBEZOCHTE OPEN HUIS EN SUPER8DAGEN

PRACHTIGE EXAMENRESULTATEN

ONC persoonlijk

EERST EVEN WENNEN

Je zou het niet zeggen nu je ze zelf- 
verzekerd door het gebouw ziet  
stappen, maar aan het begin van dit 
schooljaar kwamen onze brugklassers 
nog wat schuchter de school binnen 
lopen. Gelukkig konden zij tijdens de 
wendagen vertrouwd raken met elkaar 
en met de school. De eerste dag begon 
met speeddaten en een creatieve op-
dracht. Hierna wandelden de leerlingen 
samen met de mentoren naar het Nood-

AA waar ze allerlei spellen speelden om 
elkaar beter te leren kennen zoals:  
ff babbelen en Ranking the Teacher. Bij 
dit laatste onderdeel kreeg elke mentor 
exact 2 minuten om zichzelf op een 
ludieke wijze te presenteren.  
Op de tweede dag stonden sport en  
– uiteraard – schoolse zaken centraal. 
De wendagen werden afgesloten  
met een heerlijke barbecue op het 
schoolplein. 

31 maart ging Trashbash van start! Het 
ONC ging de strijd aan met het Erasmus 
en het Atrium om in twee maanden de 
school met de meest schone school- 
omgeving te worden. Met een spelshow/ 
kennisquiz vroegen de Afvalbutlers  
(zie foto) aandacht voor zwerfvuil op en 
rond de schoolpleinen en langs de  
routes waar veel van onze leerlingen 
langs lopen. Help mee om de omgeving 
van de school zo schoon mogelijk te 
houden en gooi je afval in de afvalbak! 
Eigenlijk zijn alle scholen winnaars. Het 
ONC eindigde op de derde plaats.

TRASBASH VOOR SCHONE SCHOOLOMGEVING!

REÜNIE TOT IN DE LATE UURTJES
Ruim 700 oud-leerlingen en -collega’s 
hebben in november de reünie van het 
ONC Parkdreef bezocht. Chandra, een 
oud-leerling uit mavo 4, opende de 
avond met een welkomstlied en het  
tonen van de ONC-film. Daarna kon 
iedereen door het gebouw lopen om 

elkaar te ontmoeten en met elkaar  
herinneringen op te halen. Eén van de 
hoogtepunten was het optreden van 
onze allereerste ONC-band! 
De eindtijd stond gepland om 22.30 uur, 
maar de avond liep ver uit. Kortom,  
het was een fantastisch weerzien!



Dit jaar zijn we gestart met de training 
Rots en Water voor alle eersteklassers. 
Een training die gericht is op het  
verbeteren van zelfbeheersing, zelf- 
reflectie, zelfvertrouwen en communi-
catieve en sociale vaardigheden. Ieder 
mens heeft zowel rots- als watereigen-
schappen in zich. Rots betekent 
kracht, voor jezelf opkomen, je eigen 
keuzes maken. Water betekent dat je 
open staat voor anderen. Dit heeft te 
maken met vriendschap, respect en 
communicatie. Door middel van  

oefeningen ervaren de leerlingen 
wanneer een rotshouding en wanneer 
een waterhouding het meest op zijn 
plek is. We merken dat de leerlingen 
door de training zelfvertrouwen  
opbouwen en leren omgaan met ver-
schillende situaties. Door de intensieve 
samenwerking ontstaat er bovendien 
een positief groepsklimaat. Tot slot 
leren de leerlingen en de mentor  
elkaar snel goed kennen. Er ontstaat 
een band waardoor iedereen elkaar  
in zijn of haar waarde laat. 

‘Mijn kind gebruikt zijn tablet vooral 
voor het kijken van YouTube filmpjes’, 
‘Mijn kind stelt huiswerk uit’ of ‘Mijn 
kind vergeet schoolspullen’. Dit zijn  
zomaar wat ervaringen waar je als  
ouders met leerlingen die net starten 
op de middelbare school tegenaan 
kunt lopen. Tijdens de workshop  

Helpen met huiswerk op 14 oktober 
zijn ouders van brugklasleerlingen  
onder leiding van een docent van  
Studiekring met elkaar in gesprek  
gegaan over hun ‘huiswerkervaringen’ 
van hun kind. Aan de hand van vragen-
lijsten, gesprek met elkaar en tips van 
de docent zijn er concrete acties  

bedacht om thuis mee aan de slag te 
gaan. Voor ouders was het prettig om 
te constateren dat ze niet de enigen 
zijn met dergelijke ervaringen. Met de  
concrete acties kunnen ouders zelf 
thuis verder aan de slag met de onder-
steuning van hun kind.

Traditioneel sloten de ONC-eindexamen-
kandidaten hun schooltijd af met een 
groots Gala. Een waardig afscheid van 
de onvergetelijke jaren op het ONC. 
Ook dit jaar zagen de leerlingen en het 
personeel er fantastisch uit in chique 
galakleding.
Het GALA werd geopend door de Big 
Band Eastend Sixteen onder leiding 
van muziekdocent Eloy Wigman.  
De voetjes zweefden over de vloer van 
foxtrot tot rumba. De snelcursus  
stijldansen wierp zeker zijn vruchten 
af. Volgens Amerikaanse traditie werd 
er een Gala-Queen en Gala-King  

gekozen. In het casino konden de leer-
lingen voor de eer roulette en black 
jack spelen. Ten slotte ging het dak 
eraf tijdens de disco. Op mixen van DJ 
Hardwell en DJ Jeffrey gingen de leer-
lingen uit hun bol. Klokslag 24.00 uur 
kwam er een einde aan de betovering. 
Soms zeggen beelden meer dan woor-
den. Onze huisfotograaf Henk van  
Willigen schoot weer prachtige  
beelden. Op onze website staan alle 
foto’s van het ONC-GALA 2016!
We hopen natuurlijk dat de eind- 
examenkandidaten er volgend jaar niet 
meer bij zijn!

REANIMEREN

ZELFVERTROUWEN 
               DOOR ROTS EN WATER

ONC persoonlijk

EXAMENGALA GROOT FEEST

Onze school deed mee aan het project
Reanimatieonderwijs op school van de 
Hartstichting. In een aantal lessen leer-
den de leerlingen de technieken van 
reanimeren: het toepassen van borst-
compressies, het geven van mond-tot-
mond-beademing en het bedienen van 
een AED. Van de Hartstichting hebben 
we een schild ontvangen, omdat wij 
erkend reanimatieonderwijs geven. 
De reanimatielessen werden gegeven 
door onze eigen docenten, de heren 
De Roode, Sebel, Weinert, Hogebrug, 
Hoogduin en mevrouw Van Belle-Drost. 
Zij hebben hiervoor een cursus tot re-
animatie-instructeur gevolgd.  
Deze cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatie Raad.

OUDERWORKSHOP HELPEN MET HUISWERK

ONC PARKDREEF IS GEZOND!
Onze school heeft het landelijke vignet 
Gezonde School behaald! Het vignet 
Gezonde School is een erkenning voor 
scholen die structureel werken aan het 
verbeteren van de gezondheid van hun 
leerlingen en medewerkers. En dat doen 
wij! Zo zorgen we voor actieve en  
gezonde leerlingen, een veilige 
schoolomgeving, een fris klimaat én 

hebben we aandacht voor de persoon- 
lijke en sociale ontwikkeling van de leer-
lingen. Een belangrijke zaak, omdat het 
allemaal bijdraagt aan een gezondere 
leefstijl, betere schoolprestaties en  
minder schooluitval.
Met de methode DoiT bijvoorbeeld, 
onderzoeken leerlingen hun eigen eet- 
en beweeggedrag. De school heeft ook 

al jaren een gezonde schoolkantine, 
waterdrinken wordt gepromoot en er 
zijn tal van sportactiviteiten. Het vignet 
Gezonde School is een initiatief van 
twintig landelijke gezondheidsorganisa-
ties. Wilt u meer weten over onze ge-
zonde school? Kijk dan op onze website, 
http://parkdreef.onc.nl/parkdreef/ 
sections/gezonde-school.



ONC excellent ONC ondernemend

Het ONC Parkdreef mag zich officieel 
begaafdheidsprofielschool noemen.  
Wij hebben, als eerste school in Zoeter-
meer, van de Vereniging Begaafdheids-
profielscholen het keurmerk ontvangen.
ONC Excellent is bedoeld voor vwo-, 
havo- en mavoleerlingen. We gaan ervan 
uit dat elke leerling talenten heeft en 
dat er binnen elke afdeling excellente 

leerlingen zitten die meer uitdaging 
willen hebben. Elke leerling krijgt een 
persoonlijk programma, afgestemd op 
zijn of haar talenten. Het programma 
bestaat inmiddels zes jaar met veel  
resultaat. Ruben uit 6 vwo heeft de  
afgelopen jaren verschillende extra  
projecten gedaan. Zo heeft hij via inter-
net college gevolgd in het Engels aan 

de Princeton University. Quinten uit klas 
1 heeft toen hij nog op de basisschool 
zat al Engels en wiskunde op het ONC 
gevolgd. Nu doet hij deze vakken op een 
hoger niveau. Leerlingen die deelnemen 
aan ONC Excellent krijgen een coach. De 
coach begeleidt de leerling en bespreekt 
met de leerling en ouders de voortgang 
van het persoonlijke studietraject.

Ruben van den Akker, leerling uit 6 vwo, 
is de beste speecher van Zuid-Holland. 
Op vrijdag 4 maart deed ons debatteam 
mee aan de provinciale voorrondes 
van Op weg naar Het Lagerhuis. Onder-
deel van deze debatwedstrijd was een 
speechcompetitie waarin leerlingen hun 
eigen visie op de toekomst mochten de-
len. Ruben won de eerste prijs met zijn 
persoonlijke speech over de toekomst 
van vluchtelingen in Europa. 

De speechwedstrijd is een zelfstandig 
onderdeel tijdens de debatrondes. De 
jury prees Ruben om zijn geloofwaar- 
dige, authentieke verhaal waarin onder 
andere oprechte schaamte naar voren 
kwam over de reacties van sommige 
Nederlanders op vluchtelingen. Ook de 
hoop die Ruben uitsprak over de toe-
komst van vluchtelingen in Nederland 
sprak de jury erg aan. Ruben, we zijn 
trots op je!

Het zou bijna saai worden maar… ons 
debatteam heeft voor de vijfde keer 
achter elkaar de debatwedstrijd  
Stadhuis van de Democratie gewonnen!  
Het havo- en vwo-team versloeg in de 
finale het Picasso Lyceum. Ook dit jaar 
prees de jury de debaters om hun in-
houdelijke kennis en cijfers en benoem-
de de jury vooral de aansprekende en 
persoonlijke voorbeelden die de leer- 
lingen gaven. Op het ONC Parkdreef 
wordt veel tijd en energie besteed aan 

het ontwikkelen van debattalent.  
De teamleden – uit alle leerjaren en van 
alle niveaus – hebben flink geïnvesteerd 
in het goed voorbereiden van de wed-
strijd. De leerlingen die veel ervaring 
hebben, helpen de leerlingen met wei-
nig ervaring en er worden allerlei goede 
argumenten en statistieken uitgewis-
seld. De leerlingen geven elkaar ook 
feedback. Mooi om te zien hoe het 
teamgevoel en zelfvertrouwen zo groei-
en en leerlingen echt van elkaar leren.

Grensverleggend en ondernemend, 
dat zijn de leerlingen van het ONC 
Parkdreef! Zes leerlingen van 5 havo 
hebben voor hun profielwerkstuk niet 
alleen een eigen bedrijfje opgezet 
– én winst behaald – maar zelfs  
een jaarverslag van hun bedrijf  
gepresenteerd. In 4 havo zijn de  
leerlingen voor het project Duurzaam 
Ondernemen al gestart met hun  
bedrijf. Het project heeft de leer-

lingen bewuster gemaakt . Wat zijn 
belangrijke zaken voor een onder-
nemer? Zoals het kiezen van een 
product, de marketing en uiteraard 
de financiën. In het jaarverslag geven 
de leerlingen een overzicht van de 
financiën en de aanpak op het gebied 
van inkoop en promotie. Dit belooft 
veel voor de toekomst van deze jonge 
ondernemers! Tijdens de presentatie 
van de profielwerkstukken mochten 

alle 5 havo-leerlingen aan hun ouders 
en andere belangstellenden laten zien 
waar ze de maanden ervoor zo hard 
aan hadden gewerkt. Enthousiast 
gaven ze uitleg over de diverse onder-
werpen. Van sporten in de oudheid 
en de heilige graal tot, de invloed van 
muziek op mensen en het oprichten 
van een fashionbrand. De bezoekers 
kwamen tijd te kort om alle onder-
werpen te bekijken en te beluisteren.

In september werden de Anglia- 
certificaten uitgereikt aan de havo- en 
vwo-leerlingen die in mei van het  
vorige schooljaar aan het examen heb-
ben meegedaan. Ze zijn allen met vlag 
en wimpel geslaagd! Enkele leerlingen 
wisten zelfs het Masterniveau te beha-
len. Al deze kandidaten studeren in-
middels aan een hbo-instelling waar ze 
hun diploma goed kunnen gebruiken.

Stijn de Smit (4vwo) heeft op zaterdag 
30-1-2016 op de Universiteit van Amster-
dam deelgenomen aan de finale van de 
internationale Beverwedstrijd.  
Een wedstrijd die bedoeld is om  
informatica-talent te ontdekken en te 
stimuleren. Op de foto ontvangt hij 
zijn deelname-certificaat. Aan deze 
wedstrijd deden in Nederland ruim 
22.000 leerlingen mee en wereldwijd 
1,5 miljoen. Ook al werd Stijn niet de 
uiteindelijke winnaar, mee mogen doen 
aan de finale betekent op zich al dat je 
gewoon erg goed bent. Stijn nogmaals 
gefeliciteerd en bedankt dat je hebt 
meegedaan !

EERSTE BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL ZOETERMEER

ANGLIA-CERTIFICAAT INFORMATICA BEVERFINALE

RUBEN BESTE SPEECHER 

ZUID-HOLLAND!

VOOR VIJFDE KEER DEBATWINNAAR

GRENSVERLEGGENDE ONDERNEMERS

Al vier jaar geven leerlingen van  
5 vwo Engelse les op de Margriet-
school. Dit jaar trokken Nilofar en  
Annemarije de stoute schoenen aan. 
Zij hebben vijf lessen verzorgd voor  
de kinderen van groep 7. Nilofar en 
Annemarije hebben zich enorm  
ingezet om de kinderen op een  
speelse manier zo veel mogelijk bij te 
brengen van de Engelse taal. En met 
succes, zo bleek uit de afsluitende 

toets. Elk jaar kunnen leerlingen van 
5 vwo zich inschrijven voor dit project. 
De samenwerking is inmiddels een 
traditie geworden waarmee goede 
resultaten en vooruitgang worden 
geboekt. De 5 vwo-leerlingen 
ondervinden hoe het is om Engelse 
les te geven en de leerlingen van 
groep 7 ervaren Engelse lessen die 
buiten het boek omgaan. Op naar 
het lustrum!

VOOR DE KLAS



BEDRIJVENSTAGE

ONC ondernemend

Vrijdag 5 februari presenteerden de 
leerlingen van havo 4 hun bedrijven-
stage. De leerlingen hebben een week 
meegedraaid in een zelfgekozen  
bedrijf of instelling. Tijdens deze  
beroepsoriënterende stage hebben zij 
van dichtbij kunnen ondervinden wel-
ke functies er allemaal zijn binnen een 
bedrijf en welke werkzaamheden 
daarbij komen kijken. De stageplekken 
waren heel afwisselend. Van de  
Gemeente Zoetermeer, het ministerie 

van Economische zaken, diverse  
basisscholen, de Raad voor de  
Kinderbescherming, Hofstad advocaten, 
BAM woningbouw tot en met het 
LUMC. In totaal hebben 70 leerlingen 
bij verschillende instellingen en  
organisaties een plek gevonden. 
Tot slot hebben de leerlingen hun  
stage op school afgerond met uitwisse-
ling en reflectie en een presentatie aan 
ouders, docenten en medewerkers 
van de stagebedrijven en instellingen.

Wat een talenten konden wij dinsdag 
2 en woensdag 3 februari bewonderen 
tijdens onze befaamde muziekavonden 
in De Boerderij. Iedereen verdient een 
dikke pluim voor performance, talent en 
inzet. Het was een programma op een 
zeer hoog niveau met volop variatie in 
muziekgenres. De sfeer was fantastisch 
en het publiek zong en danste volop 
mee. Helaas moeten we afscheid nemen 
van enkele eindexamenkandidaten, 
maar gelukkig blijft er nog genoeg  
talent over. Kortom, de ONC Muziek-
avonden mag je eigenlijk niet missen.  
Tot volgend jaar! 

MUZIEKAVONDEN 2016

Bij beeldende vormgeving hebben de 
leerlingen van 4 mavo voor de school- 
examens gewerkt met de thema’s  
dromen, liefde en strijd. Daarbij hebben 
ze verschillende materialen gebruikt 
zoals acrylverf, potlood, inkt, aquarel-
verf, houtskool en nog veel meer. Er zijn 
prachtige kunstwerken ontstaan waar 
ze met recht trots op mogen zijn!

DROMEN, LIEFDE EN STRIJD

Onze wereld is in rep en roer. Wat het 
feest van de vrede zou moeten zijn, staat 
dit jaar veel meer in het teken van men-
sen die vooral bang zijn voor wat zij zelf 
kunnen verliezen en van mensen die te-
genover elkaar lijken te staan zonder dat 
ze bereid zijn naar elkaar te luisteren. 

Daarom moeten we vast blijven houden 
aan de Kerstbelofte dat de wereld eens 
beter zal zijn. Een wereld waar iedereen 
met elkaar in vrede zal samenwonen, 
een wereld waar iedereen elkaar echt 
ontmoet. Op woensdag 16 en donder-
dag 17 december bezochten alle klassen 

de Kerstvoorstelling in de aula. Een voor-
stelling met actuele beelden en beelden 
uit het verleden in combinatie met tekst 
en muziek. Beelden die de boodschap 
van Kerst 2015 tot uiting brachten. Een 
boodschap die op iedereen van toepas-
sing is, of je nu gelovig bent of niet.

EN DE WERELD IS VAN IEDEREEN !



ONC GO

In maart kregen de leerlingen van  
sportklas 1 een echte wielrenclinic en 
mountainbikeclinic. Deze clinics hadden 
zij gewonnen met de TalentenKoers, 
een landelijke wedstrijd van de KNWU.  
De brugklassers behaalden van alle 
deelnemende scholen de meeste  
punten. De leerlingen hebben veel  
geleerd. Hoe is het om op een racefiets 
te fietsen? Wat is een goede houding, 
hoe moet je sturen en hoe houd je de 
vaart erin? Een parcours rijden op een 
mountainbike vergt weer hele andere 
vaardigheden? Het winnen van de  
Talentenkoers betekende ook dat het 

ONC Parkdreef zich een jaar lang  
Wielercollege van Nederland mocht 
noemen. En dat het een echt wieler- 
college is, blijkt wel uit al het fietstalent 
dat we op school hadden en hebben. 
Oud-leerling en wielerprof Dylan van 
Baarle won de Tour of Britain. Bas  
(4 vwo), tweedejaars nieuweling, wist 
zijn eerste klassieker te winnen in  
Lierop. Loe (2 havo) rijdt in categorie 7 
bij de jeugd en zich gekwalificeerd voor 
het NK. Volgend jaar gaan we natuurlijk 
weer meedoen met de Talentenkoers 
om nog meer leerlingen enthousiast te 
maken voor de wielersport.

Maandagmiddag 13 juni hebben  
leerlingen van Entertainment talent-
groep de musical The Wizard of Oz  
opgevoerd voor de nieuwe brugklas-
sers, die hun kennismakingsmiddag 
hadden. Het was een groot succes.  
Nog grootser was het succes op  
dinsdagavond 14 juni, toen zij de  
musical voor familie en vrienden  
opvoerden. Zij waren prachtig ge-
schminkt door de leerlingen en zongen 
als nachtegaaltjes. 
Tevens werd op de dinsdagavond de 
soap Callcenter 2.0 getoond. Leerlingen 

hebben hun eigen soap geschreven, 
zelf geregisseerd en geproduceerd en 
daarin geacteerd. Ook dit was een 
groot succes. Deze voorstellingen zijn 
mede mogelijk gemaakt door leerlin-
gen van ELVONC, die het licht en geluid 
verzorgden. Kortom: leerlingen hebben 
weer het beste uit zichzelf gehaald...
Grandioos!
De collega’s Ilse Wouters, Hans v.d. 
Kraan, Jimco Zijlstra en Gert-Jan Hayes 
hebben samen met de leerlingen hard 
gewerkt om deze voorstelling en de 
soap mogelijk te maken. 

Ook dit jaar deden onze sportklassen 
weer mee aan de Klaverbladloop,  
de Geuzenloop en de Noord-AA  
polderloop.Tijdens de sportlessen  
hadden ze al flink geoefend en dat 
was te merken. Na de warming up 
door Mattijn Venhuizen, hardloop-
coach bij LoopLekker én oud-leerling 
van het ONC, gingen de leerlingen  
van start. Alle leerlingen hebben de 
5 kilometer uitgelopen. Mika liep de 
afstand zelfs binnen de 20 minuten. 
Hij kwam als negende binnen op 
19 minuten en 49 seconden!

Onderzoeken en ontwerpen staan  
centraal. De leerlingen bouwen model-
len, doen mee aan een wereldwijd  
milieuonderzoek, produceren  
duurzaam voedsel en doen crime- 
onderzoek. De leerlingen doen hierbij 
veel vaardigheden op die bruikbaar zijn 
bij de exacte vakken nu en later.

WIELERCOLLEGE

DE MUSICAL THE WIZARD OF OZ 
EN DE SOAP CALLCENTER 2.0

RESEARCH & 

TECHNOLOGY

SNEL, SNELLER, SNELST!



ONC international

Een rechtszaak naspelen, muziek- 
optredens, cultuur in het Kröller-Müller 
Museum, een excursie naar Ieper,  
een gezonde broodjeswedstrijd,  
reanimatielessen, taaldorpen, lessen 
verkeersveiligheid en sportclinics. Dit 
en nog veel meer vond plaats tijdens 
de Wereld Wijde Weken. Ook gingen 
veel leerlingen in deze weken naar het 

buitenland. De tweedejaars havo en 
vwo gingen op uitwisseling naar  
Duitsland. De leerlingen van 3 havo en 
vwo gingen raften, koken en mountain-
biken in de Ardennen. Voor de leer- 
lingen van havo 4 was er een reis 
naar Parijs of Londen. Beide weken 
werden afgesloten met een feestavond 
voor alle leerlingen en medewerkers.

De uitwisseling van 2 havo en vwo met 
het Bismarck Gymnasium uit Duitsland 
vond dit jaar al voor de vierde keer 
plaats. Ook de leerlingen van 4 havo  
en vwo gingen dit jaar weer naar  
Zwitserland. Tijdens een uitwisseling 
doen de leerlingen veel nieuwe indruk-
ken op, sociale vaardigheden worden 
getest en ze moeten omgaan met een 
andere cultuur. Het zijn dus weken 
waarin zij ontzettend veel leren.  
Bijzondere weken waaruit soms vriend-
schappen voor het leven ontstaan. 

Samen met het Collegio Divina Pastora 
uit Spanje en het Collegio Rotondi uit 
Italië hebben we dit jaar meegedaan 
aan het internationaliseringsproject 
Wastemanagement = wonderful  
waste. De leerlingen hebben onder-
zoek gedaan naar afvalstromen,  
recycling en duurzaamheid in Neder-
land, Spanje en Italië. In januari kwa-
men de Spaanse en Italiaanse leerlin-
gen naar Nederland. In maart 
bezochten onze leerlingen Spanje en 
in mei ging weer een andere groep 

leerlingen naar Italië. De leerlingen 
hebben presentaties gehouden over 
wastemanagement in hun land.  
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met  
gebruikt plastic in Spanje en waar 
gaat de afgedankte kleding in Italië 
naar toe? Ook hebben ze diverse 
workshops gevolgd en steden be-
zocht. Ondertussen logeerden de  
jongens en meiden bij elkaar. Zo kon-
den ze ervaren hoe het er binnen een 
buitenlands gezin aan toe gaat. In alle 
opzichten een zeer leerzame ervaring!

WERELD WIJDE WEKEN

VRIENDEN IN HET BUITENLAND

ONC CHARITY DAY(S)

WASTEMANAGEMENT = WONDERFUL WASTE

L 

Drie dagen heeft het ONC Parkdreef in 
het teken gestaan van twee goede doe-
len: The next generation (het goede 
doel van het Glazen Huis in Heerlen) en 
de Stichting Duchenne Heroes. Vier do- 
centen lieten zich van woensdag 25 tot 
en met vrijdag 27 november opsluiten in 
ons eigen Glazen Huis (het muzieklo-
kaal). Ook zij kregen – net als de echte 
dj’s – alleen sapjes van fruit en groenten. 

Leerlingen en medewerkers konden 
voor  J  0,50 hun favoriete nummer 
aanvragen. Ook kon iedereen, 
uiteraard tegen betaling, drie dagen 
meedoen aan diverse activiteiten: 
karaoke, klaverjassen, een muziek-
quiz. Zelfs een les skippen behoorde 
tot de mogelijkheden als je maar  
betaalde. Verder werd er flink 
geboden op het afscheren van de 

baard van meneer Hoogduin 
en lieten docenten zich vrijwillig 
bekogelen met slagroom. Alles voor 
het goede doel! Op vrijdag renden 
leerlingen en docenten zoveel 
mogelijk rondjes rond de school 
tijdens de sponsorloop. Met elkaar 
hebben we ruim    6.000,– opgehaald 
voor Serious Request en Duchenne 
Heroes! 

L 



AUGUSTUS 2016

week dag activiteit

34 di 23 08.30-18.00 Introductiedag nieuwe brugklassers

   met de mentor

  09.00  Ontvangst leerlingen volgens schema

 wo 24 08.30-15.00 Start lessen klas 2 t/m 6

   Introductiedag nieuwe brugklassers 

   met de mentor

   Schoolfotograaf brugklassers 

 do 25  Start lessen klas 1

35 wo 31 19.30-21.00 Informatieavond klas 1 M/H/V in de aula

SEPTEMBER 2016

week dag activiteit

36 ma 5 08.30-11.00 Overleg afdelingleiders

  19.00 Directieoverleg

  20.00 Informatieavond klas H3/V3 in de aula

   Informatieavond klas H2/V2 in 10aL

   Informatieavond klas M4 in de aula

 di 6 08.30-11.00 MT vergadering

 wo 7 19.30-21.00 Informatieavond klas M2 in de aula

 do 8 19.00 Informatieavond klas H4/V4/V5 in de aula

  20.00 Informatieavond klas H5/V6 in de aula

37 di 13 19.30-21.00 Informatieavond M3 in de aula

 di 20 15.30-16.15 Leerlingpanel H/V

 wo 21  Schoolfotograaf klas 2 t/m 6

agenda augusutus/september 2016
(onder voorbehoud)

In 2015 is e 77.298,- ouderbijdrage ontvangen.  

Dit bedrag is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling 23%

Leerlingenfaciliteiten printen / kopieren 22%

Mediatheek / bibliotheek 4%

Schoolkrant 4%

Collectieve ongevallenverzekering 1%

Beheer en beveiliging ICT netwerk 20%

Diploma-uitreiking 10%

Feesten en examengala 10%

Overige activiteiten:

Vieringen en sportdagen 3%

Sizo bijdrage  4%

BESTEDING OUDERBIJDRAGE 

Herfstvakantie  17-10-2016  t/m  21-10-2016
Kerstvakantie  26-12-2016  t/m  06-01-2017
Voorjaarsvakantie  27-02-2017  t/m  03-03-2017
Pasen  17-04-2017
Meivakantie  24-04-2017  t/m  05-05-2017
Hemelvaart  25-05-2017  t/m  26-05-2017
Pinksteren  05-06-2017
Zomervakantie  10-07-2017  t/m  18-08-2017

VAKANTIEROOSTER 2016-2017


