
 

Nieuwsbrief 1, 21 december 2021 
Oranje Nassau College, Parkdreef 

ONC Parkdreef: 
Grensverleggend Ondernemend  

 

Vanuit de directie 
 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s)  

Het kalenderjaar 2021 loopt ten einde en wij bereiden ons voor op het komend 
kerstfeest en de jaarwisseling. De hoogste tijd om u via deze nieuwsbrief nader te 
informeren over een aantal zaken. Ook blikken we terug op onze activiteiten van de 
afgelopen periode. Kijk vooral op onze website parkdreef.onc.nl voor meer 
voorbeelden van ons grensverleggend en ondernemend onderwijs. 
 
Alle regels rondom corona zijn van invloed op het dagelijkse reilen en zeilen van de 
school. Door de creativiteit en het organisatietalent van onze medewerkers zijn wij 
erin geslaagd om de school draaiende te houden. Veel activiteiten voor leerlingen 
konden doorgaan en ook de informatieavonden en de MOL-gesprekken konden – 
weliswaar online – plaatsvinden. Helaas worden we vanaf zondag 19 december 
opnieuw geconfronteerd met een lockdown en sluiting van de school. We hadden het 
jaar graag op een andere manier willen afsluiten. Uitgangspunt is dat het onderwijs na 
de kerstvakantie weer open kan. Hier neemt het kabinet uiterlijk 3 januari een besluit 
over. Snel daarna zullen wij u informeren over hoe wij na de vakantie verder gaan. 
We doen ons best ons aan de steeds veranderende maatregelen aan te passen. Wij 
bedanken al onze medewerkers voor hun inzet en flexibiliteit en we bedanken u voor 
uw steun. Dat waarderen wij zeer. 

 

Welkom 
Een speciaal welkom aan de ouders van onze nieuwe brugklassers. Wij zijn dit jaar op 
de Parkdreef gestart met 426 nieuwe brugklassers. Een flinke stijging van het aantal 
leerlingen. Wij zijn trots dat ook dit jaar zo veel ouders vertrouwen in onze school 
hebben uitgesproken. Tijdens de zomervakantie is het Open Leercentrum opnieuw 
ingericht. Er zijn drie extra lokalen gerealiseerd zodat er genoeg onderwijsruimte is. 
Vanwege de groei van de school hadden wij veel nieuwe medewerkers nodig. Gelukkig 
zijn wij erin geslaagd om in alle vacatures te voorzien. Wij heten alle nieuwe 
medewerkers van harte welkom en wensen hun een fijne tijd op ONC Parkdreef. Dit 
geldt ook voor onze stagiaires die op onze school een deel van hun opleiding afronden. 

 

Personalia  
Pensioen 
Wij hebben afscheid genomen van drie zeer gewaardeerde collega’s. Jenny van 
Coeverden van de financiële administratie en Okkelien Brocken en Titia de Ruijter, 
beide receptionisten, hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van Jenny en 
Okkelien hebben we tijdens een klein feestje afscheid genomen. Titia’s afscheid vindt 
in het voorjaar 2022 plaats, zodra de regels dit toelaten. 
Wilma Stam, onze zorgcoördinator bereidt zich voor op haar pensionering. Zodra de 
nieuwe zorgcoördinator is benoemd, zal zij hem of haar inwerken. De vacature voor 
deze functie is al in diverse media geplaatst. 
Ook onze directeur, Mariet van Goch, zal aan het einde van dit schooljaar vanwege 
pensionering afscheid nemen van het ONC. De werving van de nieuwe directeur is 
inmiddels opgestart. Wij zullen u hier later nader over informeren. 
 

 

https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/
http://www.parkdreef.onc.nl/


Jubilea 
De eerste maanden van dit schooljaar hebben wij een aantal jubilarissen in ons 
midden: Olaf Henneveld, 12,5 jaar ambtelijk en bestuur; Carla Peters, 12,5 jaar 
bestuur; Adrie Urgert, 40 jaar onderwijs en Gerda Verweij, 40 jaar ambtelijk en 
bestuur. Wij zullen hen op een later tijdstip in het zonnetje zetten. 
 
Geboorte 
Op 15 september is bij onze collega Stefan van Wingen een dochter geboren. Haar 
naam is Kyra. 
Op 11 november is onze collega Inez van Leijden verblijd met de geboorte van dochter 
Bobbi Moon.  
Wij feliciteren hun van harte met de geboorte van hun dochters. 
 
Ziekte 
Helaas zijn sommige collega’s langer afwezig wegens ziekte. Wij hopen dat zij hun 
werkzaamheden langzamerhand weer kunnen oppakken. Wij wensen hen veel 
beterschap en bedanken de collega’s die zich nu extra inzetten om het werk door te 
laten gaan. 

 

Kerst 2021 
Gedurende de vier weken voor kerst, adventstijd, leven we toe naar de geboorte van 
het Kind. Tijdens onze dagopeningen besteden we hier aandacht aan. Het thema van 
de kerstviering dit jaar is ‘Op weg’. 
 
We zijn op weg naar de wereld van morgen, en niemand weet wat er op onze weg zal 
komen. Toch is het goed om stappen te zetten en te letten op de tekens van hoop om 
ons heen. Om open te staan voor goed nieuws. Om ons te laten leiden door het Licht 
van kerst. En niet ontmoedigd te raken als de weg langer is dan je denkt of als het via 
een omweg gaat. Daarom dus: vol hoop en vertrouwen op weg naar een goede 
toekomst! 
 
Meer dan een luchtspiegeling 
Laten wij op weg gaan 
Naar de wereld van morgen, 
Ieder met een eigen 
Rugzak vol ervaringen, 
Onderweg opgedaan. 
Laten wij ons hullen 
In rooskleurige dromen 
Over waar we willen komen 
Wanneer het pad onderweg 
Akelig hard en stenig blijkt. 
 
En mocht het donker worden 
Waar wij samen gaan, 
Laat een hemels visioen 
Van vrede op aarde ons dan 
Even bijlichten op onze weg.  
 
Laat dat licht ons inspireren 
Om stappen te zetten 
In de juiste richting, 
Zodat vrede meer wordt 
Dan alleen een luchtspiegeling. 
 



 
 
Wij wensen u hoopvolle kerstdagen en een gezegend 2022! 
 
Mariet van Goch en Richard van Bochove 
directie 

 

Ons onderwijs 

Bèta Challenge Consortium en Technasium Netwerk 
Zoals wij eerder vermeld hebben, zijn wij toegelaten tot het Bèta Challenge 
Consortium. Binnen dit programma zijn en gaan mavoleerlingen aan de slag met 
levensechte opdrachten van bedrijven en instellingen. 
 
Ook bereiden we ons dit schooljaar voor op toetreding tot het Technasiumnetwerk. 
Centraal binnen het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Havo- 
en vwo-leerlingen voeren in projectgroepen levensechte casussen van bedrijven en 
instellingen uit de (nabije) omgeving uit. Bij ONC Ondernemend leest u mooie 
voorbeelden van Bèta Challenge en Onderzoek & Ontwerpen. 

 
 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Zoals u weet heeft ONC Parkdreef, net als alle andere scholen in Nederland, extra geld 
ontvangen in het kader van Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit programma is 
opgezet ten behoeve van herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na 
corona en specifiek na de lockdownperiode. 
Elke school is vrij om hierin keuzes  te maken, maar moet hiervoor wel een 
verantwoording afleggen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Lees meer 

 

ONC Persoonlijk 

Goed van start 
De eerste maanden zitten er alweer op voor onze brugklassers. En van de eerste 
zenuwen is inmiddels niks meer te bekennen. Aan het begin van het schooljaar hebben 
zij vier dagen lang aan elkaar en de school kunnen wennen. De sfeer zat er de hele 
week goed in en de eerste vriendschappen zijn in deze eerste week al gesloten.  
Lees meer 
 
 
 
  

 

https://unicoz-my.sharepoint.com/personal/j_akkerman_unicoz_nl/Documents/Nieuwsbrieven%202122/journaal%20extern/Journaal%201/stukje%201%20NPO.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/70c1016d-e964-94e1-aaac-1bddd54533bb/Goed_van_start.02.pdf


Zelfvertrouwen door Rots en Water-training 
Het is belangrijk dat uw kind het naar zijn of haar zin heeft op school, zich veilig voelt 
en gerespecteerd en geaccepteerd wordt door anderen. Wij zetten ons hiervoor in, 
onder andere met de Rots- en Watertraining. Alle eersteklassers hebben in de periode 
tot de herfstvakantie deelgenomen aan een training Rots en Water. De tweedeklassers 
krijgen gedurende het schooljaar een vervolgtraining. 
Lees meer 

 

ONC GO Talenturen 

Nieuwe talentgroep: ONC GO Debat 
Hoe zorg je ervoor dat jouw argumenten overtuigen? Welke lichaamstaal is belangrijk? 
En hoe ga je om met lastige vragen? Dit schooljaar zijn we gestart met een vijfde 
talentgroep: ONC GO Debat. De leerlingen leren hoe zij een ander kunnen overtuigen 
door gebruik te maken van verschillende argumenten, zichzelf goed te presenteren en 
samen te werken in een team. Er is veel aandacht voor maatschappelijke thema's en 
ook het standpunt van de tegenstander komt aan bod.  
Lees meer 

 

GO Talent voor alle eerste- en tweedeklassers 
Ook de leerlingen van de overige talentgroepen hebben de afgelopen maanden veel 
ondernomen. Designstoelen, mozaïekkunst en kerstcupcakes maken bij Art, 
aerodynamica- en robotica-lessen bij Research & Technology, vis fileren en roosteren 
op een zelfgemaakte grill bij Oudoor Education, freerun en kickboksen in de Sportklas. 
En dit zijn maar enkele voorbeelden. 
Alle eerste- en tweedeklassers van zowel mavo, havo als vwo kunnen deelnemen aan 
de ONC GO Talenturen. ONC GO is vrijwillig en de leerlingen mogen zelf voor een ONC 
GO-talentgroep kiezen. 

 
 

ONC Excellent 

Elke leerling heeft talent 
Wist u dat ONC Parkdreef een begaafdheidsprofielschool is? Het programma voor 
begaafde en hoogbegaafde leerlingen heet ONC Excellent. Het is bedoeld voor vwo-, 
havo- en mavoleerlingen. Want we gaan ervan uit dat elke leerling talenten heeft en 
dat er binnen elke afdeling excellente leerlingen zitten die meer uitdaging nodig 
hebben. Lees meer op onze website. 

 

Pre-vwo 
Dit schooljaar zijn er maar liefst 37 leerlingen met Pre-vwo gestart om de lessen Frans 
en wiskunde te volgen. Hiervan zijn 32 leerlingen (uit groep 7 en 8) aan een gesplitste 
vwo-brugklas toegevoegd en zijn er 5 leerlingen (inmiddels vanuit groep 8) 
teruggekeerd om dit jaar al in vwo 2 mee te draaien. 
Lees meer 

 

 

 

 
 

https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/11085072-e111-8aea-9208-a7032150df23/Rots_en_water_training.04.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/bce767c9-cabf-06f3-3d54-9abd592c62ee/Talentgroep.pdf
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/onc-excellent-3
https://parkdreef.onc.nl/parkdreef/sections/onc-excellent-3
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/3c951bc8-156c-bf9f-02e3-ba2a561fa6be/Pre_vwo.pdf


ONC Ondernemend 

Onderzoek & ontwerpen 
Ter voorbereiding op het Technasium draaien enkele pilots op school om de nieuwe 
manier van werken te leren kennen. Voor het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) zijn 
leerlingen van 5 vwo gestart met het project Bewegwijzering Stadshart. De 
opdrachtgever is het internationale vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW), 
die op 30 september de kick-off op school heeft gedaan.  
Lees meer 

 

Bèta Challenge 
Bij Bèta Challenge krijgen de leerlingen opdrachten vanuit echte bedrijven. De 
opdrachten krijgen hierdoor een stuk meer betekenis voor de leerlingen. Op dit 
moment zijn leerlingen voor Bèta Challenge bezig met een opdracht voor 
woningbouwvereniging De Goede Woning in Zoetermeer.  
Lees meer  

 

Inspirerende gastles schrijver Alex Boogers 
Een boeiende les Nederlands voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo. Schrijver Alex 
Boogers was dinsdag 9 november te gast om te vertellen over zijn leven en zijn boek 
Alleen met de goden. Een inspirerend verhaal over hoe Boogers zijn droom om 
schrijver te worden heeft waargemaakt. “Als je iets graag wilt, mag je ervoor gaan.” 
Lees meer 

 

Duurzaamheidsconferentie Greenteam Zoetermeer 
Zo'n 80 leerlingen van Greenteams uit Zoetermeer gingen vrijdag 29 oktober met 
elkaar in gesprek over het klimaat. Namens ONC Parkdreef deden zeventien leerlingen 
uit diverse leerjaren mee aan deze eerste duurzaamheidsconferentie van Greenteam 
Zoetermeer.  
Lees meer 

 

We zijn allemaal verbonden 
Ook dit jaar hebben eersteklassers vwo meegedaan aan de internationale Peace Poster 
Contest. De wedstijd moedigt kinderen aan om op creatieve wijze – in de vorm van 
een poster – uit te drukken wat vrede voor hen betekent. Thema dit jaar was: We are 
all connected, we zijn allemaal verbonden. 
Lees meer 

 

ONC International                                                    
 

Cornerstones of sustainability in Denemarken 
Begin november waren leerlingen uit 5 havo en 4 vwo in Denemarken om met onze 
partnerscholen uit Portugal, Duitsland, Spanje en Denemarken het 
project Cornerstones of sustainability voort te zetten. Een fantastische week waarin de 
leerlingen veel hebben gezien, gedaan en ervaren op het gebied van duurzaamheid. 
Lees meer 

 

Edukans Going Global 
Wij vinden het belangrijk om de verschillen tussen rijk en arm onder de aandacht van 
onze leerlingen te brengen. Daarom gaan wij actie voeren voor beter onderwijs in 
Oeganda door middel van het project Going Global.  
Lees meer 
 
 
 
  

 

https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/6f57d250-2edb-bbd1-82bc-35f74465d48b/Onderzoek_en_ontwerpen.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/cb928ef9-b198-b703-95e2-079697abc6c7/Beta_Challenge.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/6429a24b-ff9b-b743-cb7e-066bf7a783d3/gastles.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/fdbc7c21-2b41-3cb5-fe86-82cce448232e/Greenteam.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/336e7782-e61e-c24d-d8b1-f426672c54c3/verbonden.01.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/ce2ff37c-1b4f-cf0e-e821-786ebd4206bd/Denemarken.pdf
https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/6ddd530d-14e4-3b7c-f5af-c4f6e61b846f/Edukans.pdf


Versterkt talenonderwijs 
Op onze Global Citizen School leiden we onze leerlingen op tot wereldburger. Met de 
sterk toenemende mondialisering is de beheersing van vreemde talen belangrijker dan 
ooit. Gemotiveerde leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere talenprogramma, 
kunnen kiezen voor versterkt talenonderwijs. Hierbij worden ze voorbereid op 
internationaal erkende taalexamens voor Engels, Duits en Frans. 
Lees meer 

  

 
 

 
 

https://mcusercontent.com/acfcfd5790576edbb3084002c/files/999ac151-3c11-732a-435e-1bede6a182d5/Talenonderwijs.pdf

