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De onderwijsresultaten van alle  
afdelingen zijn boven de norm. 

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. We zijn heel 
blij dat zo veel ouders vertrouwen heb-
ben in het ONC Parkdreef. Op 12 juni 
hebben de nieuwe brugklassers vast 
kennisgemaakt met hun klasgenoten 
en mentor. Na de zomervakantie staan 
er wendagen voor hen gepland, zodat 

zij goed voorbereid aan het nieuwe 
schooljaar beginnen.

Goede vakantie!
Maar eerst maken we ons op voor een 
welverdiende vakantieperiode zodat we 
straks uitgerust en met veel energie aan 
het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. 
Namens alle medewerkers wensen wij u 
een goede vakantieperiode toe.

Mariet van Goch, directeur
Richard van Bochove, plv. directeur 
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Wat hebben we dit jaar weer genoten van alle grensverleggende en  

ondernemende projecten, excursies, uitwisselingen, feesten en nog veel 

meer! In deze ONC Contact krijgt u een impressie van alle activiteiten 

waarbij onze leerlingen volop de gelegenheid hebben gekregen om hun 

talenten in te zetten, zichzelf uit te dagen en trots te zijn op hun prestaties. 

We nodigen u van harte en met plezier uit om door deze brochure te 

bladeren en te genieten van wat uw zoon of dochter allemaal mee- 

maakte het afgelopen schooljaar.

Hoera geslaagd!
Trots zijn we op al onze geslaagden en 
op al onze leerlingen die doorstromen 
naar een volgend leerjaar. Gefeliciteerd! 
Voor degenen die een minder goede 
uitslag hebben gekregen: kop op, 
schouders recht en vol goede moed 
ervoor gaan in het nieuwe schooljaar!

Personalia
Dit schooljaar zijn we geschrokken 
van het overlijden van onze docent 
beeldende vormgeving, Petra Roest. 
Zij overleed na een ziekbed op veel te 
jonge leeftijd. Petra leeft in onze ge-
dachten voort als een enthousiaste en 
gedreven collega en docent, vol hu-
mor en levensvreugde. Zij leerde ons 
de schoonheid van het leven te zien 
en hoe de kunsten daaraan een  
bijdrage leveren. Petra was zeer aan-
wezig in onze school. Haar verdien-
sten voor de school zien we dagelijks: 
ze heeft onze stilteruimte ontworpen 
en samen met enthousiaste collega’s 

en leerlingen veelzeggende spreuken 
op onze muren aangebracht.

Carin van Zuijlen, docent klassieke 
talen, is verblijd met de geboorte van 
dochter Julia. Wij wensen de jonge 
ouders veel geluk met hun wondertje.

Jubilarissen
Ook dit schooljaar hebben wij een aan-
tal jubilarissen in het zonnetje gezet:
12 ½ jaar Unicoz: E. van Belle,   
J. Hogebrug, M. Rietel, M. Wijtenburg
25 jaar ambtelijk: J. van Coeverden,  
J. van Dillen, N. Hovius, M. Labberton, 
M. Langendoen, E. Riedstra
25 jaar Unicoz: J. van Coeverden,  
J. van Dillen, M. Langendoen

Afscheid
Een aantal van onze collega’s zwaaien 
we uit. Onder hen collega’s die na heel 
veel dienstjaren met pensioen gaan. 
We noemen met gepaste eerbied 
voor de wijsheid die ze in onze school 
brachten: G. Fokkens, M. Kleijn,  
P. Spaans, A. Spruijt, G. de Vries. Wij 
hebben op feestelijke wijze afscheid 
van hen genomen.
Ook de volgende collega’s verlaten het 
ONC, veelal voor een loopbaan elders: 
A. Biegstraten, D. Dijkstra, M. Doekes, 
E. Donkersloot, J. Eijer, M. Idsinga,  
H. Janssen, M. Kolbe, E. van Leeuwen, 
D. Lobik, A v.d. Meer, M. Melissant,  
M. Reijnen, T. Riedstra, A. Saidi,  
B. Zuidhof. We danken hen voor al 
hun bijdragen aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen.
Ook nemen we afscheid van de  
stagiaires: V. Büyükpamukçu, M. Kock, 
M. Kramer, L. Kroes, A. Maes, R. v.d. 
Meiden, I. van Smeden en J. Zaal. 
We wensen deze jonge aankomende 

docenten veel succes en leerplezier in 
hun nieuwe studie- en werkomgeving.

Gebouw
Tijdens de zomervakantie zullen de 
aula en het muzieklokaal een nieuwe, 
frisse inrichting en uitstraling krijgen. 
Het muzieklokaal krijgt drie geluid-
dichte cabines. In de aula wordt de 
vloer vervangen, realiseren we een 
auditorium en komt er een nieuwe 
toonbank voor de catering. Het leer- 
lingenpanel heeft enthousiast mee- 
gekeken en tips gegeven over kleuren 
en materialen. 
Na de aula worden de andere vleugels 
vernieuwd. In de digitale, snelle wereld 
van vandaag en morgen willen we 
leerlingen de rust en de ruimte bieden 
om individueel en in groepen te wer-
ken aan hun opdrachten en projecten. 
Naast een facelift van de lokalen,  
komen er op de vleugels werkplekken 
voor de leerlingen. Wij verwachten  
ongeveer anderhalf jaar nodig te heb-
ben voor alle aanpassingen. 

Blij en trots
Dit schooljaar hebben wij onszelf een 
paar keer getrakteerd omdat we zo 
blij waren met de behaalde resultaten. 
We zijn een gezonde school op het 
gebied van voeding en sport en bewe-
ging. We kregen een hoge waardering 
bij de tevredenheidsonderzoeken on-
der de ouders en leerlingen.  
Wij gooiden hoge ogen bij debatwed-
strijden. We hadden succesvolle uitwis-
selingen met andere scholen in Euro-
pa. Leerlingen die examens aflegden 
voor Anglia , Goethe en Delf zijn ge-
slaagd enzovoort. Ook de zeer positie-
ve beoordeling van de Inspectie is een 
blijk van weer een succesvol schooljaar. 

ONS onderwijs

ACADEMISCH VWO 

Het vwo bereidt voor op een studie in 
het wetenschappelijk onderwijs. Wij 
hebben daarom een academisch vwo, 
dat de doorstroom naar de universiteit 
zo soepel mogelijk maakt.

De leerlingen leren allerlei vaardig-
heden die nodig zijn om later een 
universitaire studie goed af te kunnen 
ronden zoals plannen, vooruit kijken, 
eigen keuzes maken, nadenken over 

je vorderingen en over wat goed gaat 
of wat je nog moet verbeteren. Het is 
de bedoeling dat een leerling leert om 
zijn studie zelf te organiseren. Bijvoor-
beeld door doelen te stellen, zichzelf 
te motiveren en op tijd hulp te vragen. 
Want dat wordt op de universiteit ook 
verwacht. Natuurlijk worden onze 
leerlingen hierin vanaf klas 1 goed be-
geleid. Er is veel contact met de men-
tor en elke leerling krijgt onderwijs op 
maat. Ook dagen we de leerlingen uit 
om naast het reguliere schoolwerk zijn 
of haar talent te ontwikkelen. 
Tijdens de academisch vwo-opleiding 
maakt de leerling alvast kennis met 
de wetenschappelijke wereld. We 
nodigen gastprekers uit en er zijn – 
naast de ‘gewone’ lessen – hoor- en 
werkcolleges. Na 6 jaar ONC zijn onze 
leerlingen helemaal klaar voor de uni-
versiteit.



ONS onderwijs

Wat zijn we trots op onze examenleerlin-
gen die zo hard hebben gewerkt voor hun 
diploma. En met resultaat, want de exa-
menresultaten waren weer prachtig:
mavo: 94%
havo: 86%
vwo: 83%

Op www.scholenopdekaart.nl kunt u de 
resultaten bekijken. Ook vindt u hier nog 
veel meer gegevens van de school.

GEZELLIGE DRUKTE TIJDENS 
SUPER8DAGEN EN OPEN HUIS

PRACHTIGE EXAMENRESULTATEN

ONC persoonlijk

BEWUST OP SOCIAL MEDIA

Jongeren zijn continu online. Om ervoor 
te zorgen dat dit veilig gebeurt, beste-
den wij hier op school veel aandacht 
aan. Zo was er voor onze eersteklassers 
de interactieve voorstelling Shame & 
Share van Theaterhart. In een rollen-
spel werd duidelijk wat de gevaren van 

social media kunnen zijn. De mentoren 
gingen vervolgens met hun leerlingen 
in gesprek over online gedrag, privacy 
en cyberpesten. Op de bijbehorende ou-
deravond kregen ouders tips over hoe 
zij met hun kinderen over het gebruik 
van social media kunnen praten. 

Twee jaar geleden verzorgden de leer-
lingen van 6 vwo samen een flashmob. 
Vorig jaar ging de hele club een week-
endje naar Noordwijk. 
Dit jaar vertrokken de leerlingen naar 
Drenthe. Het examenjaar is een belang-
rijk jaar. Dan is het fijn dat je samen 
met je klasgenoten een hechte groep 
vormt. Door samen te leren maar ook 
door samen iets leuks mee te maken, 
wat je ook na je schooltijd nog bijblijft. 
Even geen school en geen huiswerk, 
alleen maar lol!

EEN HECHTE GROEP

EERSTE PRIJS TRASHBASHHet ONC Parkdreef ging met het Atrium, 
het Erasmus College en het Alfrink Col-
lege de strijd aan om de school met de 
meest schone omgeving te worden. En… 
wij behaalden de eerste prijs! Op 30 mei 
mochten onze leerlingen hun plannen en 
ideeën presenteren op het stadhuis.
Trashbash is een idee van de Afvalbut-
lers en is ontwikkeld in samenwerking 
met de gemeente Zoetermeer. Met een 
spelshow/kennisquiz vragen de Afvalbut-
lers aandacht voor zwerfvuil op en rond 
de schoolpleinen en langs de routes waar 
veel leerlingen lopen. 

Het was een vrolijke boel bij ons op 
school tijdens de Super8dagen voor 
de basisscholen. De bijna-brugklassers 
kregen mini-lesjes, mochten hockeyen, 
klimmen, turnen en tafeltennissen in 
de gymzalen en kregen uiteraard een 
rondleiding door het gebouw. 
Tijdens het Open Huis kwamen de 
toekomstige brugklassers – deze keer 

met hun ouders – nog een keer kijken. 
Ze konden lesjes volgen, proeven en 
testjes doen, sporten, kunstwerken 
maken, insecten eten, meedoen met 
een korte demonstratie van de Rots  
en Water-training en nog veel meer. 
We zijn er trots op om heel wat van 
deze bruggers in september te mogen 
ontvangen als nieuwe ONC’ers.



Het ONC Parkdreef wás al een Gezonde 
School. Om dit keurmerk te krijgen, 
moet een school minstens één van de 
themacertificaten hebben behaald. 
Vorig jaar ontvingen wij al het certifi-
caat Voeding. Nu hebben we ook het 
certificaat Bewegen en Sport binnen. 
Omdat op jonge leeftijd een belangrij-
ke basis gelegd wordt voor de toe-

komstige gezondheid, vinden wij het 
belangrijk om bij onze leerlingen 
een actieve leefstijl te stimuleren.  
De kans is dan groter dat zij deze  
later voortzetten.
Om het certificaat Bewegen en Sport 
te krijgen, moet een school voldoen 
aan verschillende eisen: kwalitatief 
goede lessen lichamelijke opvoeding 
en een breed aanbod van sportactivi-
teiten bijvoorbeeld. Met onze gevari-
eerde sportlessen en -clinics, de sport-
klassen, Outdoor Education en nog 
veel meer, voldoen wij ruimschoots 
aan de eisen.

Om de stap van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs zo goed mogelijk 
te begeleiden, organiseren de scholen 
samen de Warme Overdracht. Aan het 
eind van groep 8 bespreken de leer-
krachten hun leerlingen met de mento-

ren van de brugklas. In november ver-
tellen de mentoren op hun beurt hoe 
het nu met de leerlingen gaat. De 
brugklassers vullen hiervoor zelf het 
boekje Kent u mij nog in voor hun 
‘oude’ juf of meester. 

Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, 
nieuwe leraren en nieuwe vakken, de 
overgang van groep 8 naar de brugklas 
kan best spannend zijn. 
Onze nieuwe brugklassers begonnen 
daarom het jaar met de wendagen. Ze 
deden spellen om met elkaar kennis te 
maken en werkten samen aan verschil-

lende opdrachten. Op het Noord-Aa en 
tijdens de (water)sportmiddag in het Van 
Tuyllpark konden de leerlingen heerlijk 
bewegen. Natuurlijk kregen ze ook nog 
uitleg over de schoolse zaken zoals het 
rooster en de verschillende vakken. Een 
heerlijke barbecue op het schoolplein 
maakte het wenfeest compleet.

Je weg vinden in het schoolgebouw 
tussen allemaal oudere leerlingen.  
In een klas met voor het merendeel 
nieuwe klasgenoten een plekje  
vinden en nieuwe vriendschappen 
sluiten. De een gaat dit makkelijker  
af dan de ander. Belangrijk is in ieder 
geval dat de leerling zich veilig,  
gerespecteerd en geaccepteerd 
voelt. Daarom krijgen al onze  

eerste- én tweedeklassers de  
training Rots en Water.
Rots en Water is een weerbaarheids- 
en anti-pestprogramma. Al spelender-
wijs trainen de leerlingen weerbaar-
heid en sociale vaardigheden, rots  
en water. Zo krijgen ze meer zelf- 
vertrouwen en leren ze omgaan met  
verschillende situaties. Een stevige 
basis voor de rest van hun leven.

LEREN REANIMEREN

OOK CERTIFICAAT BEWEGEN EN SPORT 
     VOOR ONZE GEZONDE SCHOOL

ONC persoonlijk

KENNISMAKEN EN SAMENWERKEN

WEERBAAR DOOR ROTS EN WATER

Goed voor elkaar zorgen hoort ook bij 
een Gezonde School. Daarom krijgen al 
onze derdejaars leerlingen les in re-
animatie. In een aantal lessen hebben 
de leerlingen de technieken geleerd 
van borstcompressies, mond-op-mond-
beademing en het bedienen van een 
AED. Van de Hartstichting hebben wij 
een schild ontvangen omdat wij erkend 
reanimatieonderwijs geven. 

WARME OVERDRACHT

INDRUKWEKKENDE KERSTVIERING
Omzien naar elkaar, dat was het thema 
van de kerstviering dit jaar. Een hartelijk 
woord, een vriendelijk gebaar, een  
beetje genegenheid en hulp waar  
nodig. Als we met z’n allen naar elkaar 

omzien – met kerst en ook op alle  
andere dagen – wordt de wereld  
vanzelf een stukje beter. Een mooie 
boodschap, verpakt in muziek, zang  
en film.



ONC excellent ONC ondernemend

Alle leerlingen die hebben deelge-
nomen aan het Anglia-examen zijn 
geslaagd met ‘distinction’, dat wil 
zeggen: de hoogst haalbare score! 
De leerlingen hebben het geweldig 

gedaan en wij zijn natuurlijk erg 
trots. We hopen dat hun welverdien-
de certificaat ze weer meer zelf- 
vertrouwen heeft gegeven in  
hun kunnen.

Jeroen, Jelle en Joshua (6 vwo) hebben 
een echte webapp ontwikkeld. In klas 
4 bestaat een groot deel van de lessen 
informatica uit het leren maken van 
een website. In klas 5 leren de leer- 
lingen hoe zij een database moe-
ten bouwen. In het eindexamenjaar  
is de informatica-kennis dan groot 

genoeg om vrijwel zelfstandig aan 
grotere projecten te kunnen werken. 
Met trots hebben de jongens de app 
uiteindelijk overgedragen aan de  
directie. Met deze app hebben de  
jongens ook nog de wedstrijd  
INFORMATICA Actief gewonnen.  
Wat een prestatie!

In Nederland mag je stemmen als je  
18 jaar of ouder bent. Onze leerlingen 
hoefden hier niet op te wachten.  
Op 14 maart deden zij op school mee 
met de scholierenverkiezingen. Om de 
leerlingen een bewuste keuze te laten 
maken, werd op school veel aandacht 
besteed aan de verkiezingen. Op woens-
dag 15 maart, de dag van de landelijke 
verkiezingen, bleven veel leerlingen tot 
laat op school om gezamenlijk de uitslag 
te volgen. Ondertussen deden zij een 
politieke pubquiz en gingen zij met  
elkaar in debat over actuele stellingen. 
Eerder dit jaar waren de leerlingen juist 
heel vroeg op school om tijdens een 
politiek ontbijt de uitslag van de  
Amerikaanse verkiezingen te volgen.

Aan de wand van de vergaderruimte 
van het Unicoz bestuursbureau hangen 
twee kleurige karpers. Een reliëf van 
vilt, gemaakt door zo’n 25 leerlingen uit 
verschillende klassen, samen met hun 
docent beeldende vormgeving. Esther  
(2 vwo) en Chi Yuet (1 vwo) hebben 
geholpen. Binnen lestijd, maar ook na 
schooltijd. Esther: ‘Ik vond het heel leuk 
om te doen. Leuk ook dat nu meer men-
sen dit kunstwerk kunnen zien.’ Grappig 
detail is dat de bureaumedewerkers de 
vergaderruimte altijd al ‘het aquarium’ 
noemden vanwege de glazen wanden. 
De karpers zijn hier dus echt op hun plek. 

Voor leerlingen die meer aankunnen dan 
het gewone lesprogramma of hoogbe-
gaafd zijn, hebben wij het programma 
ONC Excellent. Leerlingen die aan dit 
programma meedoen, volgen een maat-
werktraject afgestemd op hun talenten. 
In het najaar is bij alle leerlingen uit 1 
havo/vwo en 1 vwo de Intelligentie Struc-
tuur Test afgenomen. Deze test laat zien 
op welk gebied de leerling excelleert 
of juist onderpresteert. Zo kunnen we 
de leerlingen beter begeleiden. Maar je 
hoeft voor ONC Excellent niet op het vwo 
te zitten. Elke leerling heeft talenten en 
binnen elke afdeling zitten leerlingen 
die kunnen en willen excelleren en die 
meer uitdaging nodig hebben. Dit jaar 
hebben leerlingen bijvoorbeeld lessen 
Chinees gekregen, een intensief program-
ma natuurkunde gevolgd of versneld het 
vwo-programma doorlopen. Leerlingen 
kregen ook extra ondersteuning zodat ze 
bijvoorbeeld konden overstappen naar 
een hoger niveau. Daarnaast staat ons 
programma open voor excellente leer- 
lingen van de basisscholen. Zo heeft dit 
jaar een leerling uit groep 6 samen met 
de leerlingen uit 1 vwo lessen Frans en 
wiskunde gevolgd bij ons op school.

ALLEMAAL GESLAAGD VOOR ANGLIA

MAATWERK MET ONC EXCELLENT

EERSTE PRIJS VOOR WEBAPP

BETROKKEN BIJ DE POLITIEK

BIJZONDER KUNSTPROJECT

Om alle eindexamenkandidaten –  
geslaagd of niet – een onvergetelijk 
feest te bezorgen, organiseerden we 
ook dit jaar het examengala. Leer- 
lingen en medewerkers zagen er prach-
tig uit in hun chique galakleding, de 
zaal was fantastisch ingericht en de 
sfeer was top. Wat een geweldig feest 
voor onze leerlingen om hun tijd op 
het ONC mee af te sluiten. 
Ook de andere leerlingen hebben  
natuurlijk kunnen feesten dit jaar,  
bijvoorbeeld tijdens het Valentijnsbal.

FEEST!!!



DE KRACHT ZIT HEM IN SAMENWERKING

ONC ondernemend

Wat zijn de voor- en nadelen van de 
Europese Unie? Waarom is Engeland uit 
de EU gestapt en zou Nederland dat na 
de verkiezingen ook moeten doen? 
Deze vragen stonden centraal tijdens 
het Europaproject. Een leerjaar- én 
schooloverstijgend project voor leer-
lingen van groep 8 en onze leerlingen 
van klas 1 t/m 3 vwo. 
In groepjes gingen de leerlingen aan de 
slag met de verschillende opdrachten 

over Europa. Het project eindigde met 
het grote Nexit-debat Een debat tussen 
alle leerlingen over de stelling: ‘Neder-
land moet na de verkiezingen in maart 
net als het Verenigd Koninkrijk zo snel 
mogelijk uit de EU stappen.’ De conclu-
sie van het project? Samenwerking is 
niet alleen de kracht van Europa, maar 
van iedereen. De samenwerking tussen 
het ONC Parkdreef en de basisscholen is 
hiervan een prachtig voorbeeld!

Ontwerp een verstoppingsproof 
trein-station. Dat was de opdracht voor 
de Eureka!cup, een landelijke ontwerp-
wedstrijd met technologische en  
(natuur)wetenschappelijke vraagstuk-
ken. Een mooie uitdaging voor onze 
dynamische havo-leerlingen. Team H2A 
had het beste resultaat en mocht op 10 
mei naar de Eureka!Day in het Natio-
naal Militair Museum in Soest. Enthou-
siast presenteerden de leerlingen hun 
oplossing en ontwerpproces aan een 
deskundige jury van ProRail. Helaas zijn 
ze net geen eerste geworden, maar ze 
hebben wel een hele gezellige dag ge-
had. Met ook een bezoek aan de bedrij-
venmarkt met allerlei leuke, leerzame en 
uitdagende activiteiten.

EUREKA!CUP

Maar liefst € 1.164,-  heeft de verkoop-
avond Duurzaam Ondernemen opgele-
verd. Een mooi bedrag, dat dit jaar ging 
naar de Make-A-Wish foundation.
De leerlingen van 4 havo en vwo hebben 
hard gewerkt om een duurzame onder-
neming op te zetten. In groepjes hebben 
ze een bedrijfje opgezet, marktonder-

zoek verricht en een financieel plan uit-
gewerkt. De groepen ontvingen € 40,- als 
lening om hun producten te reali-
seren. De verkoop van hun producten 
moest de leerlingen in staat stellen de 
lening af te lossen en winst te behalen. 
Tijdens de verkoopavond werden de pro-
ducten zo aantrekkelijk mogelijk gepre-

senteerd. Van versgebakken pannenkoe-
ken tot potjes met kruidenplantjes, van 
ter plekke bereide smoothies tot mooi 
bewerkte plankjes met spreuken. Er was 
van alles te koop in de tot markt omgeto-
verde aula van de school. Het team met 
de houten plankjes behaalde de meeste 
winst en mocht het goede doel bepalen.

Als vanouds werd onze muziekavond in 
De Boerderij een waar spektakel met 
prachtige zang, geweldige dans,  
onvoorstelbaar mooie muziekstukken en 
spetterende bandjes. Een programma op 
hoog niveau! Het geheel werd weer op 
ludieke wijze gepresenteerd en de  
techniek was perfect. Veel ouders,  
verzorgers, vrienden en familie waren 
dan ook op dit jaarlijkse spektakel  
afgekomen. Een dikke pluim voor  
performance, talent en inzet.

DUURZAAM ONDERNEMEN VOOR HET GOEDE DOEL

HOOG NIVEAU OP MUZIEKAVOND

Ons debatteam heeft tijdens het Unicef 
Kinderrechten Debattoernooi de derde 
prijs behaald. Een hele mooie prestatie, 
aangezien 58 teams van scholen uit heel 
Nederland de strijd met elkaar aangin-
gen! De leerlingen (uit 1, 2 en 3 vwo en 
2 havo) maakten indruk en kregen veel 
complimenten van de jury: ‘Erg goed 
teamwork, jullie sturen en motiveren  
elkaar’ en ‘inhoudelijk sterke argumen-
ten, deze blijven me bij’.
De leerlingen hebben zich hiermee  

gekwalificeerd voor de volgende ronde 
die plaatsvindt op Kleine Prinsjesdag. Zij 
gaan dan, samen met 7 andere winnen-
de teams, in de Ridderzaal in debat met 
de Kamerleden. 
Het ONC Parkdreef staat bekend om zijn 
sterke debaters. Er wordt veel tijd en 
energie gestoken in het ontwikkelen van 
debattalent. De school sleept dan ook  
regelmatig prijzen in de wacht.  
Zo werden we vijf keer op rij winnaar 
van Stadhuis van de Democratie.

DEBATTEAM SCHITTERT IN UNICEF 
KINDERRECHTEN DEBATTOERNOOI



ONC GO

De leerlingen van onze sportklassen  
(en enkele docenten) hebben hun 
grenzen verlegd bij de Geuzenloop 
en de Klaverbladloop. Alle leerlingen 
behaalden de finish met mooie tijden 
en kregen hun welverdiende medaille. 
Ook waren er weer heel veel verschil-
lende clinics voor onze sportklassers: 
flagfootball tennis, hiphop, schermen, 
mountainbiken, (kick)boksen, curling, 
klimmen, longboarden en nog meer.

Waar waren onze leerlingen van de  
talentgroep Research & Technology be-
ter op hun plek dan op het Generation 
Discovery Festival in Den Haag. Een edu-
catief evenement over energie, weten-
schap en technologie in Nederland.
Het festival probeert de relevantie en 
het belang van wetenschap, technolo-
gie, techniek en wiskunde aan te wakke-
ren onder kinderen, scholieren en stu-
denten om ze klaar te stomen als onze 
ontdekkers van de toekomst. Actieve 
uitdagingen, leerzame belevenissen en 
indrukwekkende technologie lieten de 
leerlingen zien hoe mooi de wereld er in 
de toekomst uit kan zien. En terwijl 
onze ontdekkers hun ogen uitkeken, 

maakte de talentgroep Film hier een 
mooi verslag van (te zien in de A’hum 
TV-editie van januari op onze website).

Volgend schooljaar start het ONC  
Parkdreef met Outdoor Education op 
onze actieve mavo. De lessen worden 
buiten de school gegeven in een bos-
rijke omgeving. De leerlingen leren 
allerlei survival skills zoals vuur maken, 
shelters bouwen, kaart en kompas  
lezen en water filteren. Ze gaan koken 
boven een kampvuur en brood bakken 

in de grond bij outdoor cooking.  
Klimmen en vlot varen bij outdoor 
sporten. De leerlingen leren zo tege- 
lijkertijd vakkennis toe te passen in de 
praktijk: herkennen van sporen op de 
grond (biologie), gps-technieken  
(wiskunde), maken van vuur (scheikun-
de). Een zeer grensverleggende en  
ondernemende vorm van leren!

GRENZEN VERLEGGEN

ONTDEKKERS VAN DE TOEKOMST

ONC PARKDREEF BARST VAN HET TALENT

OUTDOOR EDUCATION: ONTDEKKEN, ONDERZOEKEN 
EN EXPERIMENTEREN IN DE NATUUR

Zingen, dansen, decors maken, schmin-
ken, toneelspelen, filmen, het zijn alle-
maal onderdelen van de GO-talentgroep 
Entertainment. De leerlingen van klas 1 
en 2 havo en vwo (en enkele enthousias-
telingen van de mavo) verzorgden een 
sprankelende voorstelling voor familie, 
vrienden en medewerkers. De bezoekers 
konden genieten van een zelfgemaakte 
film, werk van de ateliergroep en de 
musical Shrek. Ook de foto’s en de film 
hebben de leerlingen zelf gemaakt.



Naast de grote gesubsidieerde Eramus+-
projecten, gingen ook de traditionele 
uitwisselingen door. Leerlingen uit 2 
havo en vwo gingen naar Elmshorn in 
Duitsland en leerlingen uit 4 havo en 
vwo vertrokken naar Rheinfelden in 
Zwitserland. En natuurlijk kregen wij 
op onze beurt de Zwitserse en Duitse 
leerlingen op bezoek. 

ONC international

Dit jaar en volgend jaar doet het ONC 
Parkdreef mee met twee gesubsidieerde 
Erasmus+-uitwisselingsprojecten. Voor 
het project We are our future, waren 
leerlingen van 3 mavo, havo en vwo in 
Frankrijk. Ook scholen uit Portugal,  
Griekenland, Bulgarije, Slovenië, en  
Polen doen mee aan dit project.  
Het gaat met name over hoe leerlingen 
naar hun eigen (Europese) toekomst 
kijken en wat de school daarbij kan be-

tekenen. Zo vergelijken de leerlingen 
verschillende onderwijssystemen en  
manieren van lesgeven met elkaar.  
Onze leerlingen zullen ook nog een 
bezoek brengen aan de scholen in  
Bulgarije en Portugal en volgend jaar 
komen de buitenlandse deelnemers bij 
ons op bezoek. For a better future for 
students of the next generation draait 
om duurzaamheid, recycling en afval. 
Samen met hun leeftijdgenoten uit Ita-

lië, Spanje, Letland, Zweden en Polen 
deden onze leerlingen uit 4 havo, 4 vwo 
en 5 vwo dit jaar vooral onderzoek. In 
het tweede jaar zullen zij proberen om 
hun zelfgemaakte producten of kunst 
van restafval aan de man te brengen. In 
november waren de buitenlandse leer-
lingen bij ons te gast en in mei gingen de 
4 havo en 5 vwo-leerlingen naar Spanje. 
De leerlingen uit 4 vwo gaan volgend 
schooljaar naar Polen of Zweden.

Allerlei activiteiten, excursies, projecten 
en reizen stonden er op het programma 
tijdens onze Wereld Wijde Weken.
De leerlingen van 4 havo en vwo gingen 
een aantal dagen naar Berlijn, 3 mavo 
ging naar Parijs en de derdejaars havo en 
vwo gingen op survival in de Ardennen.
Ook in eigen land waren er allerlei activi-
teiten: een Engels taaldorp, het Europa-
project, excursies naar het Omniversum, 
het Mauritshuis en het Humanity House, 
verschillende kunst- en techniekprojec-
ten, de projecten Globaland en Utopia 

en nog veel meer. De tweede WWW 
sloot af met het Springbreak schoolfeest. 
Een leuke manier om de meivakantie in 
te gaan!

WE ARE OUR FUTURE

WERELD WIJDE WEKEN GRENSVERLEGGEND EN ONDERNEMEND!

UITWISSELINGEN DUITSLAND EN ZWITSERLAND



AUGUSTUS 2017

week dag activiteit

34 Di 22 08.30-18.00 Introductiedag nieuwe brugklassers  

    met de mentor

   09.00 Ontvangst leerlingen volgens schema

 Wo 23  Start lessen klas 2 t/m 6

   08.30-15.00 Introductiedag nieuwe brugklassers 

    met de mentor

    schoolfotograaf brugklassers 

 Do 24  Introductiedag nieuwe brugklassers 

    met de mentor

 Vr 25   Start lessen klas 1

35 Di 29  19.30-21.00 Informatieavond H1/V1

 Wo 30 19.30-21.00 Informatieavond M1

SEPTEMBER 2017

week dag activiteit

36 Ma 4 19.00 Informatieavond klas H2/V2

   20.00 Informatieavond klas M4

 Wo 6 19.00-20.30 Informatieavond klas H3/V3 

   20.00-21.30 Informatieavond M2

 Do 7 19.00 Informatieavond klas H4/V4/V5

   20.00 Informatieavond klas H5/V6

37 Di 12 19.30-21.00 Informatieavond M3

38 Di 19 15.30-16.15 Leerlingpanel M/H/V

 Wo 20  Schoolfotograaf klas 2 t/m 6

agenda augusutus/september 2017
(onder voorbehoud)

In 2016 is € 60.498,- ouderbijdrage ontvangen.

Dit bedrag is als volgt besteed:

Bewaking fietsenstalling 25%

Leerlingenfaciliteiten kopiëren/printen 16%

Mediatheek/bibliotheek 5%

A’hum TV/nieuwsbrief/ONC Contact 5% 

Collectieve ongevallenverzekering 1%

Beheer en beveiliging ICT netwerk 16%

Diploma-uitreiking 13%

Feesten en examengala 12%

Vieringen en sportdagen 4%

Sizo bijdrage 5%

BESTEDING OUDERBIJDRAGE 

Herfstvakantie  16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie   26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede Vrijdag en Pasen  30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie 23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart 10-05-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018

VAKANTIEROOSTER 2017-2018


