Zoals gebruikelijk ontvangt

Mevrouw Van Haeften is met

De volgende collega’s en stagi

zwangerschapsverlof en haar

aires zullen het ONC verlaten en

Het nieuwe
schooljaar in zicht

verbetermogelijkheden. Op

u aan het einde van het
schooljaar ONC Contact. In

lessen worden waargenomen

elders hun studie of loopbaan

We zijn alweer volop bezig

delijke gesprek tussen leraren

deze uitgave passeren allerlei

door mevrouw Scholten en de

voortzetten: de docenten:

onze blik te richten op het

versterkt en de kwaliteit van

gebeurtenissen en activiteiten

heer Van der Kraan.

mevrouw Vos, mevrouw Cornet, volgende schooljaar. Op 16 juni

het onderwijs elke dag nog

Per 1 mei 2014 is benoemd als

van het afgelopen jaar de

Bij mevrouw Henneken is in

mevrouw Bhola, de heer Zarioh hebben de nieuwe brugklassers

een beetje beter gemaakt. Alle

directeur van het Oranje Nassau jaar heb ik samen met collega’s

revue. Uit de bloemlezing

april het derde kindje, Sarah,

en de heer Dekkers en de

kennisgemaakt met hun nieuwe

scholingen hebben als doel het

College Parkdreef mevrouw

met veel plezier en voldoe

de samenwerking met collega’s

en compilatie van beelden

geboren. De heer Van Egmond

stagiaires: mevrouw De Jong,

klasgenoten en hun mentor. Na

onderwijs op het Oranje Nassau Mariet van Goch.

ning onderwijs mogen maken

uit het basisonderwijs van

krijgt u een indruk van de

kreeg in juni een dochter. Haar

mevrouw Driehuis, de heer Van

de zomervakantie zijn er voor

College nog beter te maken.

in het ROC West Brabant. Ik

Unicoz. Het is toch prachtig om

vele activiteiten waaraan uw

naam is Anna. Ook was er

der Knaap, de heer Alberts, de

hen twee wendagen gepland

heb verschillende opleidingen

te werken aan een doorlopende

zoon of dochter heeft kunnen

gezinsuitbreiding bij de heer

heer Van Barselaar, de heer De

zodat zij goed voorbereid aan

Voordat we beginnen aan een

Mariet, wil je jezelf
voorstellen?

leren kennen en aan diverse

pedagogische leerlijn voor 6-18

deelnemen. Het ONC bruist

Saidi. Hij kreeg een dochter,

Vries en de heer Feddes. Wij

hun nieuwe school kunnen

nieuw jaar maken we ons op

Natuurlijk wil ik dat. Mijn naam projecten meegewerkt. Zo heb

en tintelt en leerlingen laten

Anissa. Mevrouw Van Haeften

wensen hen veel succes in hun

beginnen.

voor een welverdiende vakan

is Mariet van Goch. Ik ben

zich van hun beste kant zien.

heeft een zoon gekregen. Hij

nieuwe werkkring of met hun

De roostermakers, de heer

tieperiode. We pakken onze

afkomstig uit Oosterhout (N-Br.) van een internationaliserings

We zijn trots op al die inspan

heet Boris. We feliciteren de

studie.

Verweij en mevrouw Zaal, zijn

tent op, gaan op reis of zoeken

en woon nu in het kerkdorp

project voor Mode en Kleding.

jonge mensen op te leiden voor

volop bezig om de roosters van

in de buurt onze rust.

Den Hout. Na mijn studie

Na het ROC ben ik directeur

de samenleving van vandaag en

ningen en prestaties. En danken kersverse ouders en wensen

deze manier wordt het inhou

Even voorstellen
beroepsonderwijs. Vijfentwintig geloofstraditie die mij gevormd

ik aan de wieg mogen staan

heeft. Bovendien kijk ik uit naar

jarigen in een organisatie! Het
past helemaal bij mijn ambitie
om grenzen te verleggen en

alle ouders en verzorgers die

hun wondertjes veel geluk en

Scholing

volgend jaar te maken. Dit is

Namens alle medewerkers

Nederlands en geschiedenis aan geworden van een grote school morgen.

hun kinderen daartoe hebben

milde vrede.

Afgelopen schooljaar heeft het

elke keer weer een hele klus.

wensen wij u een goede

de lerarenopleiding in Tilburg

in Dordrecht. Daar heb ik met

personeel een cursus gevolgd

We zijn ervan overtuigd dat ze

vakantieperiode toe. Met

werd ik leraar Nederlands aan

veel enthousiasme en energie

leerlingen die bevorderd

Jubilarissen

waarin toetsing centraal

die met verve zullen klaren.

mooie ontmoetingen, nieuwe

De Nieuwstraat, een school

zeven jaar gewerkt aan de

Wat ga je de komende
tijd als eerste doen?

zijn en in het bijzonder onze

Ook dit schooljaar hadden/

stond. Onder begeleiding

Op 10 juli worden de

gezichten en vergezichten en

voor mbo in Breda. Vanaf het

profilering van de school en

De komende tijd ga ik vooral in

vele geslaagden. We zijn

hebben wij een aantal jubila

van Hogeschool Windesheim

huurboeken volgens rooster

een behouden thuiskomst.

begin voelde me ik thuis in de

de samenwerking met basis

gesprek met mensen. Collega’s

zeer blij met de uitstekende

rissen in ons midden:

hebben alle docenten geleerd

bij de firma Iddink ingeleverd.

onderwijswereld. Daarnaast

scholen.

en leerlingen. Daarnaast verken

slagingspercentages van onze

12 ½ Unicoz: de heren Smelter,

hoe een goede en evenwich

De leerlingen ontvangen thuis

ben ik betrokken bij diverse

examenkandidaten.

Burger, Vink, Hayes en Riedstra

tige toets gemaakt wordt. Er is

een brief waarin het tijdstip

activiteiten in geloof, sport

Waarom het ONC?

leren kennen. Alle hoeken en

en de dames Janssen en Van

nagedacht over het formuleren

vermeld staat waarop de

en (school)maatschappelijke

Mij spreekt in het bijzonder de

gaten, alle ruimtes voor en

Directiewisseling

Wijk.

en samenstellen van goede

boeken moeten worden ingele

verbanden. Ik ben een familie

opgave aan om het onderwijs

achter de schermen. Zo hoop

Dit schooljaar hebben wij in

25 jaar Unicoz: de heer Bezemer toetsvragen, over differentiatie

verd. Als de boeken voor het

mens, houd van hardlopen en

én alle medewerkers de volle

ik in korte tijd een goed beeld

januari afscheid genomen

en 25 jaar ambtelijk: mevrouw

nieuwe schooljaar tijdig besteld

tuinieren en samen met manlief aandacht te geven. Mensen die

te krijgen van wat er speelt

van de heer Bakker die per 1

Peters.

zijn, zullen die tijdig weer in

wandel ik graag in de bergen.

met hart en ziel dagelijks het

en leeft in de school. Van de

februari is vertrokken naar het

40 jaar ambtelijk: de heren

Onderwijsactiviteiten

bezit zijn.

Calvijn, locatie Vreewijk, in

Zellenrath en De Vlaming.

Daarnaast is er hard gewerkt in

Ook komend schooljaar zullen

Rotterdam.

Allen van harte gefeliciteerd.

de lessen en hebben leerlingen

Gelukkig hebben wij per 1 mei

We zijn verheugd met de

een nieuwe directeur kunnen

jarenlange inzet van onze

gestimuleerd. We feliciteren

en determinatie.

beste van zichzelf proberen

krachten in het gebouw. De

te geven om de leerlingen

kroontjes die het ONC heeft en

wij veel tijd besteden aan de

Wat heb je hiervoor
gedaan?

elke dag een beetje beter te

hoe die koninklijk kunnen schit

van alle leerjaren kunnen

scholing van ons personeel.

Ik ben begonnen als

laten presteren. De identiteit

teren in Zoetermeer.

docent Nederlands in het

van de school past ook in de

deelnemen aan een scala aan

Zo zijn wij nu volop bezig met

benoemen, mevrouw M.P.J. van jubilarissen voor en betrokken

binnenschoolse en buiten

de invoering van de iPads in

Goch. Verderop in dit blad kunt heid bij het onderwijs en onze

schoolse activiteiten. Zo krijgen de eerste klassen. Tijdens deze

u meer over mevrouw Van Goch school in het bijzonder.

ze volop de gelegenheid hun

scholingen staat de vraag

lezen.

talenten in te zetten en te

centraal hoe de iPads op de

Wismatch

Afscheid

groeien in hun persoonlijke

juiste wijze in de klas kunnen

Personalia

De heer Van de Wetering en de

en educatieve ontwikkeling.

worden ingezet. Ook van de

Lief en leed

heer Hesselberg nemen na een

Samen leren, samen werken en

ervaringen van onze pilotklas

Besteding
ouderbijdrage ONC
Parkdreef 2013

Het ziekteproces van mevrouw

lang arbeidzaam leven aan het

elkaar stimuleren en verrijken

(1 vwo) van dit jaar wordt

De ouderbijdrage over het

het oplossen van wiskunde

Vos verloopt langzamer dan

eind van dit schooljaar afscheid

is voor het ONC een belangrijke geleerd.

kalenderjaar 2013 bedraagt

vraagstukken. De hoogst scoren

gedacht. Wij wensen haar

van het ONC. Zij hebben zich

drijfveer voor dat aanbod. De

Naast deze scholingen zal

€61.559 en is als volgt besteed:

de leerlingen kwamen bij elkaar

beterschap. Ze heeft te kennen

gedurende een lange periode

foto’s in deze uitgave geven

het ONC gebruikmaken van

• Bewaking fietsenstalling: 28%                                          voor de prijsuitreiking. Rowin

gegeven aan het einde van het

van harte ingezet voor heel

een impressie.

de methodiek die Stichting

• Leerlingenfaciliteiten printen/ en Gui bleken iedereen te slim

jaar het ONC te zullen verlaten. veel leerlingen die zij hebben

ik de school. Ik wil het gebouw

leerKRACHT aanbiedt. Bij het

kopiëren:		

Voor het eest is dit jaar in de
den. Alle brugklassers konden
laten zien hoe goed ze zijn in

32%                 af geweest en pakten de hoofd

opgeleid, begeleid en gevormd.

programma van deze stich

• Mediatheek:		

2%                                                               prijs. Gefeliciteerd!

heren Eredics en Smelter en

Wij zullen op feestelijke wijze

ting staat de samenwerking

• ONC Contact:  		

7%                                                                 

mevrouw Labberton waarge

afscheid van hen nemen en hen

van docenten centraal. De

• Collectieve ongevallenverze

nomen.

bedanken.

leraren kijken bij elkaar in de
bereiden samen lessen
voor en denken gestructu
reerd na over resultaten en

kering:            		

1%                              

• Beveiliging ICT netwerk: 30%      

Slagingspercentages 2014

brugklas een wismatch gehou

Haar lessen worden door de

klas, geven elkaar feedback,

Hoge slagingspercentages

Wat zijn wij enorm trots op
al onze geslaagde eindexamenleerlingen. Ze hebben
het geweldig gedaan!

mavo

88%

havo

93%

vwo

92%

We vinden het belangrijk om

In februari en maart zijn

onze leerlingen politiek bewust

verschillende gemeenteraads

te maken. Het helpt onder

leden bij ons te gast geweest om

andere om later een gemoti

te jureren bij de leerlingende

veerde stem uit te brengen.

batten. Deze debatten vormden

Alle leerlingen uit 3 mavo en 4

de afsluiting van een politiek

havo en vwo gingen daarom op

project voor het vak maatschap

Politiek
bewust

excursie naar politiek Den Haag. pijleer waarbij de leerlingen hun
In het bezoekerscentrum

eigen politieke partij moesten

ProDemos, Huis van de

oprichten, compleet met ideolo

Democratie, konden ze ervaren

gieën, standpunten, website,

hoe democratie werkt door

poster en campagne.

middel van een debat, een

Om meer te leren over de lokale

WieWatWet-wedstrijd, een

politiek, gingen leerlingen van

stemadvies en allerlei inter

onze school ook nog in debat

actieve opdrachten. Een

met de lijsttrekkers van de

rondleiding door de Eerste en

Zoetermeerse politieke partijen.

Tweede Kamer ontbrak natuur

En nu maar wachten tot onze

lijk ook niet.

leerlingen oud genoeg zijn om
zelf te mogen stemmen.

Wie kan er beter een voor

politiek te maken voor deze

toegelicht. Het CCCP, het

geluid, regie, productie en

jongeren maken dan jongeren

doelgroep. De leerlingen

professionele filmbureau dat

interview konden de leerlingen

zelf? Elk jaar komen er veel

hebben eerst verschillende

het proces begeleidt, gaf inspi

beginnen met het schrijven van

scholieren langs op het

workshops op het provincie

rerende uitleg over hoe een

het script en het scenario, het

provinciehuis. Aan onze havo-

huis gevolgd. De verschillende

film tot stand komt. Hoe kun je

filmen en monteren. De film is

leerlingen de uitdagende taak

thema’s voor de film (ruimte,

boeiend een verhaal vertellen?

inmiddels feestelijk gelanceerd

om een geschikte voorlich

economie, landschap, bestuur

En hoe kun je je film pitchen?

en kan worden gebruikt door

tingsfilm over de provinciale

en mobiliteit en milieu) werden Na de workshops camera,

de provincie.

Staatssecretaris Dekker opent eindexamen

Eventjes
docent

originele manier de Engelse

overhoren.

Op 12 mei heeft staatssecre

Sander Dekker werd verwel

In 1993 deed de staatssecretaris

Engels bij van de heer Spruijt in

taal aan de man (en vrouw)

Aan het eind hebben we ze een totaal geen ervaring hadden

taris van Onderwijs, Cultuur en

komd door een aantal van zijn

namelijk in dezelfde zaal zíjn

klas 4 vwo. Ook bekeek hij nog

gebracht. Nicole, Laura en

toets gegeven. Wij vonden het

met voor de klas staan. Dankzij

Wetenschap, Sander Dekker,

vroegere docenten. Tijdens een

eindexamen. Dekker opende de de ‘nieuwe’ afdelingen van de

Jessica: “We hebben gepro

een erg leuke ervaring, omdat

de goede samenwerking en met

de Centrale Examens geopend.

informele lunch kon hij samen

verzegelde pakketten en deelde school. Vooral de sciencevleugel

beerd om op een zo leuk

je veel contact hebt met de

hulp van meneer Spruijt is het

Dit was zowel voor het ONC als

met de docenten terugblikken

de examens uit. Natuurlijk

maakte indruk. De heer Dekker

Leerlingen van 5 vwo hebben

mogelijke manier les te geven.

kinderen en je op een andere

ons gelukt om 5 leuke Engelse

voor de heer Dekker een extra

op zijn eigen schooltijd. In de

niet nadat hij onze examen

heeft ons laten weten dat hij

kunnen ervaren hoe het is

Onder andere door middel

manier in aanraking komt met

lessen in elkaar te zetten. Wij

bijzondere gebeurtenis omdat

examenzaal gaf Dekker vervol

kandidaten heel veel succes

heeft genoten van zijn bezoek

om voor de klas te staan. Op

van spelletjes en liedjes. We

de Engelse taal.” Brennen en

kijken terug op een geslaagd

de staatssecretaris zelf het vwo

gens het startsein voor het

had toegewenst. Terwijl de

aan het ONC waarbij veel van

de Margrietschool en op ’t

moesten natuurlijk ook wel

Sander: “Het was voor ons een

project.”

heeft afgerond op onze school.

examen. Even voelde hij weer

leerlingen zich over hun examen zijn eigen schooltijd weer naar

Schrijverke hebben zij op een

een beetje streng zijn en ze

uitdaging omdat we natuurlijk

de spanning van toen.

bogen, woonde Dekker een les

boven is gekomen.

Super8dag

plaats. Zo’n 1000 leerlingen uit

Na een opening in de aula

de nodige beweging, gymen

de groepen 8 van verschillende

volgden ze allerlei lesjes:

in onze l.o.-zaal. De achtste

Zoetermeerse en regionale

voetbaluitslagen in een schema

groepers zijn veel te weten

Onder begeleiding van een

basisscholen brachten een

verwerken bij wiskunde, chemi gekomen over onze school en

vrolijk pianomelodietje,

bezoek aan onze school.

sche proefjes bij scheikunde,

kwamen de achtstegroepers

Veel normale lessen gingen

tekenen met inkt bij beeldende leerlingen zullen wij begin

nieuwsgierig onze school

deze dag gewoon door. De

vormgeving, knutselen met

september als onze nieuwe

elektriciteit bij techniek, een

brugklassers verwelkomen.

binnen lopen. In januari vonden kinderen konden dus meteen
de traditionele Super8dagen

de school in bedrijf zien.

lesje vreemde talen en, voor

de vakken. Heel wat van deze

Uitwisseling
Zwitserland

Brugklaskamp
In oktober zijn al onze

naar Someren, de havo/

thuis. Enkele steekwoorden:

brugklassers een aantal

vwo-brugklassen naar de

pannenkoeken, stiekem in de

dagen op kamp geweest. De

Utrechtse heuvelrug. Moe

nacht, Harlem Shake, gotcha,

mavo-brugklassers gingen

en vol verhalen kwamen ze

gebakken eieren met spek.

In januari vertrok een groep

aan een chocoladefabriek op

In maart kwamen de Zwitsers

uitvoeren. Woensdag- en

leerlingen uit 4 havo en vwo

het programma. De leerlingen

op hun beurt naar Nederland.

donderdagnacht verbleven ze

naar Zwitserland.

werden onder meer meege

Ze brachten een bezoek aan

op Texel. Verder hebben ze

Deze uitwisseling vond dit

nomen naar een gletsjertuin

Amsterdam, met onder meer

pannenkoeken gebakken en

jaar alweer voor de 27e keer

en een curlingbaan. De week

het Anne Frankhuis en het

gingen ze bodyboarden bij

plaats. De leerlingen verbleven

werd afgesloten met een dag in Rijksmuseum. De leerlingen

in gastgezinnen van onze

de Alpen bij Engelberg, op de

gingen op de fiets naar

avond werd afgesloten met een

partnerschool in Rheinfelden.

slee. Door de gastouders werd

Leiden waar ze een molen

gezamenlijke maaltijd met de

De eerste dagen stonden een

verder nog een traditioneel

bezochten en aan de hand van

gastouders.

dag op school, een bezoek aan

Zwitserse kaasfondue georga

een plattegrond uit de 17e

Basel en Luzern en een bezoek

niseerd.

eeuw opdrachten moesten

Dutch Water Dreams. De laatste

Youth without
borders

tennis, curling en survival.

eindexamenleerlingen havo en

toernooien waaraan ook elk

Maar natuurlijk konden ook

vwo konden kennismaken met

jaar docenten deelnemen.

alle andere leerlingen flink

verschillende sporten: skiën,

En er waren nog veel meer

Dat het ONC een sportieve

sporten. Zo werden in maart

snowboarden, ijshockeyen,

sportactiviteiten zoals de

school is, blijkt uit alle sport

de Elvonc Sportmiddagen

curlen, fitness, streetdance en

scholenploegenachtervolging

activiteiten die er dit jaar

georganiseerd. Leerlingen

langebaanschaatsen.

op de schaats in Den Haag,

Ook dit jaar namen leerlingen

uit 11 Europese landen. Het

weer hebben plaatsgevonden.

konden zich inschrijven voor

Natuurlijk werden ook dit

de CPC-loop (waarbij Erik en

van 3 en 4 mavo deel aan de

project is opgebouwd rond vier

Vooral de leerlingen van de

de onderdelen Streetdance,

jaar het traditionele kerst

Michiel uit 6 vwo zelfs de

Anglia exams. Op vijf niveaus

onderwerpen: Labourmarket and

sportklassen konden heel veel

freerunnen en klimmen. Op de

basketbaltoernooi en het

halve marathon liepen), de

werden de leerlingen getest

economics, Education, Health

paasvolleybaltoernooi georga

Klaverbladloop en de City Pier

op luister- en schrijfvaardig

care and Housing en Culture

City-loop.

heid. Tijdens de lessen versterkt

and Society. Om te beginnen

Engels en de extra lessen op

hebben de leerlingen van alle

de dinsdagmiddag hebben de

deelnemende landen een logo

leerlingen hard gewerkt om

ontworpen voor het project. Het

deze test af te kunnen leggen.

logo moest uitbeelden dat je als

Vanaf dit schooljaar konden

jongere vrij bent om te studeren,

onze leerlingen ook meedoen

werken en wonen in de landen

aan de examentraining van het

van de Europese Unie. Jongeren

Goethe Institut. De enthou

zonder grenzen dus. Uiteindelijk

siaste eerste groep heeft in

is gekozen voor het ontwerp

Amsterdam examen gedaan

van de school uit Turkije. Het

om hun Goethe-certificaat te

logo laat een springende jongen

behalen. Al onze leerlingen

zien, symbool van vrijheid. Zijn

zijn geslaagd voor de examens.

lichaam is bedekt met de vlaggen

Gefeliciteerd jongens en

van alle landen die deelnemen

maken. Ook hebben ze onder

afgesloten in Zweden. Leerlingen

meiden! Jullie zijn toppers!

aan het project. Onze leerlingen

zoek gedaan naar Labourmarket

en docenten van alle scholen

hebben inmiddels al flink wat

and Economics. Samen met de

waren hierbij aanwezig om de

contact gehad met hun leeftijd

leerlingen van de Deense en

balans op te maken. Volgend

genoten uit de andere landen.

Portugese school hebben zij in

schooljaar staan er nog meer

Elke leerling moest van een

Portugal presentaties verzorgd.

schoolbezoeken in het buiten

deelnemend land een poster

Het eerste jaar van het project is

land op het programma.

ONC sportief

verschillende sportclinics volgen sportdag stonden basketbal en
zoals schermen, bootcamp,

volleybal op het programma. De niseerd. Supergezellige

Engels en Duits
op hoog niveau

Het ONC doet mee aan een groot
internationaliseringsproject. Dit
Comeniusproject, gesubsidieerd
door het Europees Platform,
wordt uitgevoerd met 11 scholen

Informatie zoeken, een
PowerPoint-presentatie maken
en dan ook nog je verhaal
Het ONC softbalteam heeft

gespeeld. In de finale mochten

boeiend vertellen aan je

de finale van Olympic Moves

we het opnemen tegen het

klasgenoten. Dat hebben de

gewonnen! In een zinderende

team van het Scala College. Dit

leerlingen van de brugklas

strijd versloeg ons team het

team was vooraf de titelkandi

geleerd tijdens het landenpro

Scala College uit Alphen aan

daat gezien de uitslagen in de

ject van de mediatheek.

den Rijn. Het ONC softbal

poulefase. Maar na een zeer

team is hiermee kampioen van

spannende wedstrijd, trokken

Nederland geworden. Olympic

wij verdiend aan het langste

Moves is in de afgelopen tien

eind met een 12-10 overwin

Landenproject
brugklassen

jaar uitgegroeid tot de grootste ning. Ook ons hockeyteam
schoolsportcompetitie van

heeft meegedaan aan de finale.

Nederland. Op vrijdag 13 juni

Dit team is uiteindelijk vierde

werden de finales gespeeld

van Nederland geworden! Onze

in het Olympisch Stadion in

leerlingen hebben een prestatie

Amsterdam. Het olympisch

van formaat geleverd. Beide

vuur werd aangestoken door

teams zijn op school dan ook

niemand minder dan Epke

gehuldigd en getrakteerd op

Vanaf het schooljaar 2014-2015

Bijna alle boeken staan op de

modern jasje dus. Inmiddels

leerling bij ons op school met

Zonderland. Na de opening

welverdiende taart!

gaan alle eersteklassers werken

iPad. De leerlingen hoeven

zijn alle docenten getraind in

een iPad gaat werken.

gingen alle deelnemers van de

met de iPad. Dit schooljaar zijn

dus geen zware boeken meer

de techniek en de didactiek van

verschillende sporten naar een

we hiermee al gestart in klas

mee te sjouwen. Wel moeten

het werken met de iPad in de

eigen accommodatie waar eerst

1 vwo. En het is een succes!

de leerlingen ook nog gewoon

klas. De eersteklassers krijgen

Met de iPad kunnen leerlingen

schrijven in een schrift. Bijvoor

aan het begin van het jaar een

beter in hun eigen tempo en

beeld voor het maken van

korte cursus basisvaardigheden

op hun eigen niveau werken.

aantekeningen of sommen.

en lessen mediawijsheid: hoe

En je kunt veel verschillende

De leerlingen zijn ook niet de

ga je om met sociale media



in poules van vier teams werd

iPads voor alle
eersteklassers

leermiddelen inzetten: films en

hele tijd bezig met hun iPad.

en hoe haal je de juiste en

animaties en het zoeken van

We hechten zeer aan de positie

betrouwbare informatie van

informatie op internet. Het

van de docent in de klas.

internet. De verwachting is

leren wordt zo een stuk leuker! Traditioneel onderwijs in een

dat de komende jaren iedere

Wat hebben wij toch een

bandjes. De leerlingen gingen

talentvolle leerlingen

helemaal los op het podium en

rondlopen op onze school!

werden toegejuicht door een

Tijdens de befaamde muziek

even enthousiast publiek. Wie

avonden in de Boerderij

er dit jaar niet bij was, moet

mochten we weer genieten

zeker volgend jaar komen

Maanden van voorbereiding

van prachtige zang, geweldige

kijken!

gingen eraan vooraf: de presen dag hing er al een positieve

Presentatie profielwerkstukken 5 havo
extra mooi te maken. De hele

presenteerden enthousiast

smaaktest. Trotse ouders en

hun onderzoek aan ouders,

docenten lieten zich dit alles

dans, onvoorstelbaar mooie

tatie van de profielwerkstukken spanning in de school. En einde docenten en andere belangstel

muziekstukken en spetterende

5 havo. Met de finale in zicht

lijk was het dan zo ver.

lenden. Ieder deed dit op zijn

bruisten de leerlingen van de

De avond werd een doorslaand

of haar eigen manier: filmpjes,

ideeën om de presentaties

succes. De leerlingen

proefjes, klederdracht, een

Vorig jaar verzorgden de

schoolcarrière. Dan is het fijn dat ook na je schooltijd nog bijblijft.

leerlingen van 6 vwo samen

je samen met je klasgenoten een

een flashmob. Dit jaar ging

hechte groep vormt. Door samen voldeed hier helemaal aan.

de hele club een weekendje

te leren maar ook door samen

naar Noordwijk. Het examen

iets leuks mee te maken, wat je

Het weekendje Noordwijk

welgevallen. Wat hebben ze het
goed gedaan!

Even geen school en geen
huiswerk, alleen maar lol!

jaar is een belangrijk jaar in je

Weekendje Noordwijk voor 6 vwo

Toptalent

enorm opgetogen dat zoveel

musical The Wiz. Niets is te gek. verbonden. Deze film kende

natuurtalent aanwezig is op

Lef tonen en plezier maken.

zijn première op 18 juni. Zelf

onze school. En dan hebben we

En dat is onze tweedeklassers

script geschreven, zelf de

Begin juni hebben leerlingen

het alleen nog maar over de

uitermate goed gelukt.

muziek gemaakt, eigen story

uit de eerste klas een spette

eerste klas.

En dan de derdeklassers. Ook

board getekend en zelf geregis

rende voorstelling gegeven. De

Wat te denken van de

in klas drie barst het van talent. seerd.

musical Shrek werd met enorm

leerlingen uit de tweede klas.

De leerlingen hebben een

veel passie gespeeld. Wij zijn

Zij speelden met verve de

eigen film gemaakt, Verkeerd

Dank aan al ons toptalent!

Het lijkt alweer zo lang geleden dag werd afgesloten met een
dat onze brugklassers zenuw

gezellige barbecue op het

achtig het schoolgebouw

schoolplein.

binnen kwamen lopen voor hun Ook op de tweede dag was

Anne wint speechwedstrijd Prodemos

wendagen. De spanning was

er van alles te doen, met als

van de gezichten af te lezen.

hoogtepunt de voorstelling

Tijdens verschillende workshops van theatergroep The Big Mo,
konden de jongens en meiden

waarin de leerlingen zelf mee

elkaar al snel beter leren

konden spelen.

kennen. Het voetballen op de

En nu zit het eerste jaar er

Anne Hensen, leerling uit 6 vwo,

de wedstrijd was: Wat betekent

en werd hiermee door de jury

van de Erasmusprijs door koning

sportvelden ging er fanatiek

alweer op. Onze brugklassers

heeft de speechwedstrijd van

democratie voor jou? Anne hield

verkozen tot beste spreker. Als

Willem-Alexander en haar speech

aan toe. Met het mooie weer

zijn helemaal ingeburgerd.

ProDemos en Praemium Erasmi

een speech over de rol van burgers winnares mocht zij op 6 november

in het Engels houden tijdens het

was dat flink zweten. Bij

En wij kijken weer uit naar de

anum gewonnen! Het thema van

in de participatiedemocratie

aansluitende diner.

scheikunde, natuurkunde en

nieuwe lichting.

aanwezig zijn bij de uitreiking

Eerst ff
wennen

biologie, konden de leerlingen

Bedrijfsstage
voor
havo 4
In het kader van de beroe

en om met hen bezig te zijn.

handleidingen gemaakt en

presentaties en workshops

penoriëntatie mochten onze

Knutselen, lezen en vragen

facturen gecontroleerd. Het

meegemaakt. De ene nog

leerlingen van 4 havo vier

beantwoorden over rekenen.

was heel gezellig met de

leuker dan de andere.”

dagen meelopen binnen een

Buitenspelen en aanmoedigen

collega´s. Ik heb heel veel leuke

bedrijf. Tijdens de afsluitende

bij gym. Ook het nakijken vond

mensen leren kennen.”

presentatiemiddag op school

ik niet erg. Zo zie je ook echt

werden de ervaringen gedeeld

wat ze geleerd hebben.”

zoekjes. Tenslotte maakten
ze bij beeldende vormgeving
levensgrote kunstwerken. De

ziekenhuis: “Het leukste was
Randy, Schiphol. “Het leuke van toch wel de hartafdeling en de
mijn stage was dat ik projecten

pacemakertechnicus. Ik heb een

Timo, ministerie van Infra

heb gevolgd van het begin tot

echo gezien van het hart en

geleerd hebben.

structuur en Milieu: “Ik heb

het eind. Vanaf het bedenken

een hartslagkastje aangesloten.

Madhvi, basisschool De

veel geleerd. Vooral over

naar tekeningen maken en

Ik mocht ook naar de OK. Ik

Oostwijzer: “Het leukste van

facturen en controle. Ik heb

van bouwen naar de opleve

moest een haarnetje op en een

mijn stage vond ik de kinderen

mandaatkaarten ingevuld,

ring. Ook heb ik overleggen,

heel pak aan voor de hygiëne.”

Duurzaam ondernemen

allerlei proefjes en onder

Giovanni, Reinier de Graaf

aan de bedrijven wat ze

en presenteerden de leerlingen

vast experimenteren met

Dit jaar is dat de duofiets
geworden voor de vader van
een van de leerlingen. Hij heeft
een beroerte gehad, waardoor

Vogelhuisjes, etagères, wafels,

een financieel plan uitgewerkt.

snij-/kaasplankjes, sushi en

De groepen ontvingen € 40,- als hij zijn hobby, wielrennen,

bloemen. Dit zijn enkele van

lening om hun producten te

niet meer kan uitoefenen.

de producten die de leerlingen

realiseren. De verkoop van hun

Een duofiets geeft hem de

van 4 havo en vwo gemaakt

producten moest de leerlingen

mogelijkheid toch weer te gaan

en verkocht hebben voor hun

in staat stellen de lening af te

fietsen.

project Duurzaam Onder

lossen. De opbrengst van deze

nemen.

avond, maar liefst € 1150,-, is

In groepen van 5 hebben ze

bestemd voor het goede doel.

een bedrijfje opgezet, een

Het team dat de meeste winst

duurzaam product ontwikkeld,

behaalde (De Gulden Snijplank)

marktonderzoek verricht en

mocht het goede doel bepalen.

Egyptische
kunstwerken

die onze gymnasiumleerlingen

Egyptische prinses en werd

van klas 1, 2 en 3 maakten voor mooi opgemaakt door klasge
het project over Egypte.
Behalve deze werken maakten
zij ook prachtige Egypti
sche sieraden en kanopen:

Een scarabee, nijlpaard of

hem in het Dodenrijk het werk

potten van klei, waarin de

Oesjabti (een beeldje dat de

te verrichten) van beeldhouw

ingewanden van een mummie

overledene in het Oude Egypte

schuim of een amulet van hout. bewaard werden. Een van de

meenam in zijn graf om voor

Dit zijn een paar werkstukken

leerlingen verkleedde zich als

noten.

Excursie in het
buitenland

gezien. Colosseum, Forum

Wat is een schooljaar zonder

een geslaagde feestavond op

leven in Engeland bij hun

Romanum, Villa Borghese met

de nodige feesten? Goede

27 september. Alle leerlingen

gastgezinnen en op de laatste

prachtig werk van Bernini, de

muziek en een fijne sfeer, dat

konden even lekker los op de

dag hebben ze genoten van de

catacomben van Priscilla, Stadio

waren de ingrediënten voor

dansvloer.

traditionele shopping- middag

Olympico, de St. Pieter enz. Te

Tijdens het kerstgala schit

Veertien februari stond

Een perfecte avond om elkaar

terden de leerlingen in de

uiteraard in het teken van

de liefde te verklaren.

mooiste jurken en pakken.

het Valentijnsfeest.

Wat een feest om op excursie

De 4 havo-leerlingen zijn naar

en natuurlijk de musical.

veel om op te noemen. Kortom:

naar het buitenland te gaan!

Londen geweest. Daar hebben

De klassen 4 en 5 gymnasium

een topweek!

Leerlingen van 3 mavo gingen

ze genoten van het uitzicht

gingen naar Rome. Het was een

dit jaar naar Parijs. Geweldige

vanuit het London Eye, het

week met prachtig lenteweer.

dagen in de stad der liefde

griezelen in de Dungeons, de

De leerlingen hebben hun ogen

en de stad van de kunst. Alle

wandeling langs de highlights

goed de kost gegeven. Kunst,

belangrijke bezienswaardig

zoals Buckingham Palace en

cultuur en geschiedenis zijn

heden hebben de leerlingen

Downing Street 10. St Paul’s

makkelijk te vinden in deze

bezocht.

Cathedral was indrukwekkend.

prachtige stad. Veel gelopen

De leerlingen hebben kennis

dus, maar daarom ook veel

Debaters in de prijzen Natuurlijk
gezicht
Voor het derde achtereen

bij de gemeentepolitiek te

volgende jaar hebben havo/

vergroten. De jury prees

vwo-leerlingen van onze school de teams vanwege hun
de debatwedstrijd Stadhuis van inhoudelijke voorbereiding.
de democratie gewonnen van

Feiten en cijfers werden

het Alfrink College. Ook het

goed weergegeven. Ook de

mavo-team sleepte de eerste

respectvolle houding naar de

prijs in de wacht en versloeg

andere debaters werd op prijs

hiermee het Stedelijk College.

gesteld. Complimenten voor

Ieder jaar organiseert de

de inzet, het enthousiasme

gemeente Zoetermeer

en het kennisniveau van onze

de debatwedstrijd om de

leerlingen!

Feest!

opgedaan van het dagelijkse

betrokkenheid van jongeren
De leerlingen van mavo 4
moesten voor hun school
onderzoek beeldende
vormgeving een eigen ontwerp
op het gezicht van hun model
schilderen. Het thema was
natuur. Onder het genot van
kruidnoten en chocolademelk
hebben de leerlingen hard
gewerkt aan hun grimeerop
dracht. En zie hier het resultaat.

O

Voor de examenkandidaten
was er ook dit jaar het
traditionele examengala.

Gymles voor de basisscholen
Onder begeleiding van onze

heerlijk een ochtendje gymen

badmintonnen, tafeltennissen,

De kinderen gingen na afloop

sportklasleerlingen konden de

op het ONC.

floorbal en basketbal. Natuur

met rode wangen, voorzien van

groepen 7 en 8 van het Palet,

De kinderen konden in 4 zalen

lijk deden de kinderen ook een

een flesje bronwater en een

’t Schrijverke en de Florisschool

aan 10 onderdelen deelnemen

poging om op de klimwand tot

appel, weer fit terug naar hun

zoals turnen, freerunnen,

het plafond te komen.

eigen school.

September 2014 (onder voorbehoud)
wk

dag

datum

activiteit

36

Ma

1

8.15 - 10.30 uur: opening schooljaar personeel

Di

2

8.30 - 18.00 uur: introductiedag nieuwe brugklassers
9.00 uur: ontvangst leerlingen volgens schema

Wo

3

8.30 - 12.30 uur: introductiedag nieuwe brugklassers
Start lessen klas 2 t/m 6

Do

4

Start lessen klas 1

Ma

8

Hele dag: schoolfotograaf leerlingen klas 1 t/m 3, 4H, 5V
19.00 - 21.00 uur: informatieavond klas 1 M/H/V in de aula
20.00- 22.00 uur: Informatieavond klas 2M in de aula

Wo

10

Start talentklassen
19.30 - 21.00 uur: buurtklankbordgroep

Ma

15

19.00 uur: informatieavond klas 3H/3V in de aula
20.00 uur: informatieavond klas 2H/2V in 10AL
20.00 uur: informatieavond klas 4M in de aula

Di

16

19.30 uur: informatieavond 3M in de aula

Wo

17

Talentklassen leerjaar 1 t/m 3

Do

18

19.00 uur: informatieavond klas 5H/6V in de aula

Ma

22

WWW1
Week tegen pesten
Brugklaskamp B1A/B1B/B1C
SoVa/Faalangsttraining

Di

23

WWW1
Week tegen pesten
Brugklaskamp B1A/B1B/B1C
SoVa/Faalangsttraining

Wo

24

WWW1
Week tegen pesten
Brugklaskamp B1A/B1B/B1C/B1D/B1E/B1F en V1A
SoVa/Faalangsttraining
19.00 uur: informatieavond klas 4H/4V/5V in de aula

Do

25

WWW1
Week tegen pesten
Brugklaskamp B1D/B1E/B1F en V1A
SoVa/Faalangsttraining

Vr

26

WWW1
Week tegen pesten
Brugklaskamp B1D/B1E/B1F en V1A
SoVa/Faalangsttraining

Ma

29

Uitwisseling Denemarken Youth without Borders

Di

30

Uitwisseling Denemarken Youth without Borders

37

38

39

40

Colofon

Redactieadres:

ONC Contact is een uitgave van

Bredewater 4

het Oranje Nassau College

2715 CA Zoetermeer
T 079 320 88 30
E ibousair@unicoz.nl
Redactie: Richard van Bochove,
Ingrid Bousair e.a.
Eindredactie: Ingrid Bousair
Ontwerp en opmaak: IDlab
Drukwerk: Bestenzet
Oplage: 2850 exemplaren

