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Van de directie
Nu het jaar bijna rond is, kan ik zeggen dat ik – als nieuwe directeur –
mijn ogen heb uitgekeken. En ik heb genoten. Genoten van de vele
leeractiviteiten, de afwisselende bezigheden en presentaties voor en
door leerlingen en de bevlogenheid, aandacht en inzet van onze medewerkers voor uw kind. Kortom, van de dynamiek die ik op het ONC
Parkdreef ervaar.
In deze ONC Contact leest u over en kijkt u naar de vele ondernemende
en grensverleggende projecten, excursies en uitwisselingen waaraan uw
zoon of dochter heeft deelgenomen.

Proficiat
Dat zeggen we met volle overtuiging
tegen al onze leerlingen die bevorderd
zijn naar een volgend leerjaar en tegen
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ren de ouders en wensen hun veel geluk
met hun wondertjes.
Op de valreep van het jaar kondigden
twee docenten aan dat ze elkaar het
ja-woord zullen geven. In het nieuwe
schooljaar zijn mevrouw Van Klaveren
en de heer Hol een echtpaar. We wensen hun veel geluk!
Jubilarissen
Ook dit schooljaar hadden wij een
aantal jubilarissen in ons midden:
12 ½ jaar Unicoz: de heren Van der
Linden en De Korte en mevrouw
Munshi
25 jaar Unicoz: de heer Van Maanen
40 jaar ambtelijk: mevrouw Van
Amerongen en de heren Poot,
Dijkxhoorn en Veldhuizen
40 jaar Unicoz: de heer Veldhuizen

al onze geslaagden. We zijn trots op de
prestaties van onze leerlingen en op de
uitstekende examenresultaten!

Gebouw
Dit schooljaar hebben we het gebouw
opgefrist. De entree en de muren hebben lichte kleuren gekregen. Mooie
mozaïek van leerlingen en andere
kunstwerken zullen nu beter tot hun
recht komen. In het nieuwe schooljaar
pakken we de verfdraad van de
binnenkant van het gebouw weer op.
Tijdens de zomervakantie vindt een
grootscheepse renovatie plaats van de
gevel. We krijgen nieuwe kozijnen en
panelen en alle lokalen krijgen dubbel
glas. Na de zomervakantie is de buitenkant als nieuw.

Personalia
Lief en leed
Met de gezondheid van onze 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
laten doorgaan.
Bij een aantal collega’s is een kindje
geboren. De heer Hoogduin is vader
geworden van zoon Tygo. Mevrouw
Van Klaveren heeft in april het leven
geschonken aan dochter Dani.
Mevrouw Munshi beviel in mei van
dochter Anata, wat betekent: eeuwig
durende. Mevrouw Riedstra heeft na
lang wachten haar dochter Victoria in
haar armen mogen sluiten. Wij felicite-

Afscheid
Mevrouw Janssen, docent beeldende
vormgeving, en de heer Zellenrath,
zorgcoördinator, gaan met pensioen.
Zij hebben zich beiden gedurende
een hele lange periode 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: de heren Vincento,
Van de Barselaar en Van Gils, de
dames Van Haeften, Martina, Van
Maurik en de stagiaires mevrouw Van
Wijngaarden en mevrouw Haaring.
Mevrouw Van Gelder zal haar werkzaamheden voortzetten op het ONC

Clauslaan. We wensen hun veel succes
en leerplezier in hun nieuwe werkomgeving.
Het nieuwe schooljaar in zicht
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Dit jaar hebben we 33% meer aanmeldingen voor het eerste leerjaar. We
zijn heel blij dat zo veel ouders vertrouwen hebben in onze school.

Op 1 juni hebben de nieuwe brugklassers kennisgemaakt met hun mentor. Na
de zomervakantie zijn er twee wendagen gepland, zodat zij goed voorbereid
aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.
De roostermakers zijn volop bezig met
het maken van de nieuwe roosters.
Net als het afgelopen schooljaar, zullen wij in het komende jaar ook veel
aandacht besteden aan de scholing van
ons personeel. Daarnaast gaan we door

met de methodiek van Stichting leerKRACHT. In deze methodiek staat de
samenwerking van docenten centraal.
De leraren kijken bij elkaar in de klas,
geven feedback, bereiden samen lessen
voor en denken na over verbetermogelijkheden. Zo wordt het inhoudelijke
gesprek tussen de docenten versterkt
en verbetert de kwaliteit van ons onderwijs nog elke dag een beetje.
Maar voordat we beginnen aan het
nieuwe schooljaar maken we ons op
voor een welverdiende vakantieperide.
We proberen tot rust te komen om na
de zomervakantie weer met veel energie
aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Namens alle medewerkers wens ik u
een goede vakantieperiode toe.
Mariet van Goch, directeur

WIJZIGING DIRECTIESTRUCTUUR
Het vertrek van de heer Boer als algemeen directeur van het Oranje Nassau
College (ONC) is voor het College
van Bestuur (CvB) aanleiding geweest
de directiestructuur van het ONC te
wijzigen.

Met ingang van 1 augustus 2015
berust de eindverantwoording van het
ONC bij de nieuw gevormde Centrale
Directie (CD). De Centrale Directie
bestaat uit de huidige twee vestigingsdirecteuren, mevrouw Van Beek en

IN DE STARTBLOKKEN
Een nieuwe fase breekt aan voor algemeen directeur, de heer Boer.
Per 1 juli heeft hij afscheid genomen
van het Oranje Nassau College. Tijd om
te gaan genieten van zijn vele andere
hobby’s.
De heer Boer heeft 40 jaar met hart en
ziel in het onderwijs gewerkt. Onder
andere als docent, adjunct directeur
van het ONC Clauslaan, lid kern-directie
ONC en de laatste 7 jaren als algemeen
directeur van het ONC. Met grote inzet
en betrokkenheid heeft hij als direc-

tielid, maar nog meer als onderwijskundige, een meer dan voortreffelijke
bijdrage geleverd aan het voortgezet
onderwijs in de gemeente Zoetermeer
en in het bijzonder aan het ONC.
De leerling heeft bij de heer Boer altijd
centraal gestaan. Alle veranderingen
en vernieuwingen hadden als doel de
leerling te laten bloeien en groeien. Wij
danken de heer Boer voor zijn tomeloze inzet en betekenis voor het ONC
en wensen hem een hele goede tijd toe
samen met zijn vrouw in Friesland.

mevrouw Van Goch. Van deze collegiaal opererende CD zal mevrouw Van
Goch de komende twee jaren het voorzitterschap bekleden.

ONS onderwijs
PRACHTIGE EXAMENRESULTATEN
Het ONC Parkdreef werkt voortdurend
aan de kwaliteit van het onderwijs,
o.a. door enquêtes te houden onder
leerlingen en ouders. De resultaten
staan op www.scholenopdekaart.nl.
Hier vindt u nog veel meer gegevens
over de school, zoals onze mooie
examenresultaten.
Examenresultaten 2015
mavo: 91%
havo: 95%
vwo: 95%

ALLE LEERLINGEN EEN IPAD
Vanaf dit schooljaar werken al onze
brugklassers met een iPad. Met de iPad
kunnen leerlingen beter op hun eigen
niveau werken en je kunt veel verschillende leermiddelen inzetten. Het leren
wordt zo een stuk leuker! Na wat opstartproblemen, kunnen we nu zeggen
dat het goed loopt. Alle docenten zijn
getraind in de techniek en de didactiek
van het werken met de iPad in de klas.
De brugklassers krijgen aan het begin
van het jaar een korte cursus basisvaardigheden en lessen mediawijsheid. De
komende jaren zal iedere leerling bij ons
op school met een iPad gaan werken.

NATIONAAL KEURMERK MEDIAWIJSHEID
Het ONC Parkdreef mag het Nationaal
Keurmerk Mediawijsheid voeren. Dit
keurmerk geeft aan dat de school een
gecertificeerde mediacoach in huis
heeft die volledig up-to-date is wat
betreft de nieuwste mediaontwikkelingen. Het ONC heeft het belang van

de ontwikkeling van mediawijsheid
bij jeugd, ouders en professionele
opvoeders in het beleid opgenomen.
Of het nu gaat om chatten, gamen,
het gebruik van mobieltjes, het zoeken van betrouwbare bronnen op het
internet enz. Doel is dat leerlingen,

medewerkers, en ouders net zo mediawijs worden als de mediacoach.

DRUKBEZOCHTE SUPER8DAGEN EN OPEN HUIS
Vier keer hebben we dit schooljaar
een Super8dag gehouden voor de
basisscholen uit Zoetermeer en omgeving. Op de Super8dagen kunnen
de achtstegroepers een beeld krijgen
van wat het ONC Parkdreef allemaal
te bieden heeft.
Na ontvangst in de aula volgden de
leerlingen verschillende lesjes.
Ze kregen een rondleiding door de
school en heel veel informatie over
wat ze op onze school allemaal
kunnen doen. Natuurlijk konden ze
meteen al hun vragen stellen aan hun
begeleiders: docenten én leerlingen
die nu al op het ONC zitten. Het waren
vier drukke, maar heel gezellige
dagen.
Ook tijdens het Open Huis mochten
wij veel toekomstige brugklassers –
deze keer met hun ouders – verwelkomen. We zijn ontzettend blij dat
veel van deze leerlingen zich op onze
school hebben aangemeld.

ONC persoonlijk
GEZONDE SCHOOL
Het ONC Parkdreef heeft een gezonde
schoolkantine. Dat betekent minimaal
75% lekkere en gezonde producten
uit de schijf van vijf (broodjes, fruit,
salade).
Het assortiment van onze kantine
is beoordeeld door een voedingsdeskundige van het Voedingscentrum
en voldoet ruim aan de eisen.

VEEL LOL TIJDENS WENDAGEN EN BRUGKLASKAMP

debat over de gezonde school georganiseerd. Ook hieruit zijn goede
voorstellen naar voren gekomen waar
we zeker mee aan de slag gaan.

Traditiegetrouw zijn onze brugklassers
hun schooljaar gestart met de wendagen.
Natuurlijk kregen ze veel informatie over
het rooster, werken met de iPads en
mediawijsheid. Daarnaast stonden er
allerlei activiteiten op het programma

om elkaar en de school te leren kennen
zoals een workshop beeldende vormgeving, sporten, een speurtocht door de
school en een theatervoorstelling. Eind
september volgde het brugklaskamp
naar het landelijke Someren. Wat een lol

Ook op ander gebied is het ONC Parkdreef een gezonde school. Zo zorgen
we ervoor dat onze leerlingen veel
bewegen, hebben we ons gebouw
in frisse kleuren gezet, besteden we
aandacht aan duurzaamheid en hoe je
met elkaar omgaat.
Om te weten welke ideeën er leven
onder leerlingen, ouders, personeel
en wijkbewoners hebben we een

GEZELLIG WEERZIEN
Wat fijn om te merken dat onze leerlingen elkaar ook na hun schooltijd nog
graag spreken. Hechte vriendschappen
zijn voortgekomen uit jarenlang lief en
leed delen. Voor de leerlingen van de
examenklassen vwo 2009 werd het na
vijf jaar tijd voor een reünie. Er werd
veel gelachen om alle verhalen uit de
oude doos. Over vijf jaar weer!

WARME OVERDRACHT
De overgang van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Om deze voor de leerling zo goed mogelijk te begeleiden,
organiseren de basisscholen en scholen
voor voortgezet onderwijs de zogeheten Warme Overdracht. Aan het eind
van het schooljaar bespreken leerkrachten van groep 8 hun leerlingen
met de mentoren van klas 1. In november volgt een tweede sessie, waarvoor
de brugklassers vooraf zelf het boekje
Kent u mij nog? invullen. Zo houden
we elkaar goed op de hoogte.

GEBEDSGROEP
Sinds dit jaar hebben wij op school een
gebedsgroep. Elke donderdag komt de
groep in de grote pauze bij elkaar om
te praten over wat iedereen bezighoudt
en te bidden voor elkaar en anderen.
Iedereen is welkom (ook al ben je niet
gelovig).
Naast de absentiebus hangt de gebedsbus. Wie een gebedspunt heeft, kan een
briefje in de bus stoppen.

GELD INZAMELEN VOOR DANCE4LIFE
Ruim € 3.400,- hebben leerlingen uit
klas 1 opgehaald met honden uitlaten,
flessen inzamelen en klusjes uitvoeren.
Dit bedrag was bestemd voor
Dance4life, een organisatie die jongeren in Afrika voorlichting geeft over

hiv en aids. De actie werd feestelijk
afgesloten met een dansworkshop.
Leerlingen die € 50,- of meer hadden
ingezameld, mochten ook nog naar
het Dance4life Event in de Heineken
Music Hall.

hebben onze leerlingen gehad. Samen
een lipdub maken, pannenkoeken bakken, voetballen, spelletjes spelen, een
talentenshow, de disco… Ze gingen weg
als nog wat onzekere brugklassers,
ze kwamen terug als échte ONC’ers.

ONC excellent
MEER UITDAGING
Het programma van het ONC voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen heet
ONC Excellent. Leerlingen die aan dit
programma meedoen, volgen een maatwerktraject afgestemd op hun talenten.
Je hoeft hiervoor niet op het vwo te
zitten. We gaan er vanuit dat elke leerling talenten heeft en dat er binnen elke
afdeling excellente leerlingen zitten die
meer uitdaging willen hebben.
Wat betekent dit in de praktijk? Je zit
bijvoorbeeld in 1 vwo en je wilt zo snel
mogelijk je diploma halen. Dan doe je
vwo 2 en 3 in één jaar. Of het bestaande

vakkenpakket voldoet niet aan de uitdaging die jij nodig hebt. Dan volg je extra vakken op afstand of doe je examen
in Spaans. Ben je onderzoekend aangelegd en heb je een passie voor techniek?
Dan ontwerp je samen met de bèta-afdeling een nieuwe machine. Zo maar
een paar voorbeelden van hoe leerlingen
hun ONC Excellent-programma invullen.
Daarnaast staat ons programma open
voor Excellente leerlingen van de basisscholen. Een voorbeeld van zo’n leerling
is Quinten. Stel: je zit in groep 6 van de
basisschool en hebt de rekenstof van
groep 8 al helemaal af. Vervelend?
Ja, want je gaat je vervelen. Tenzij je vast

ONC ondernemend
de wiskundesommen van de middelbare
school kunt maken… op de middelbare
school. En dus pendelde Quinten het
afgelopen schooljaar een paar keer per
week van de basisschool naar het Oranje
Nassau College om daar met klas V1A de
lessen wiskunde en Engels te volgen.
Hij sluit de leerstof van 1 vwo af met een
7 op zijn ‘rapport’. Volgend jaar zit
Quinten de hele week in zijn eigen
nieuwe V1A klas op het ONC. Hij gaat
de wiskundesommen van 2 vwo maken
want tsja, je zou je gaan vervelen…
Meer informatie over ONC Excellent kunt
u krijgen van de heer Wolters, coördinator hoogbegaafdheid van het ONC.

WAARDEVOL PAPIERTJE
Al onze derdeklassers die hebben deelgenomen aan het Anglia-examen zijn
geslaagd met uitstekende scores. Vol trots
hebben zij hun Anglia-certificaat in ontvangst genomen. Sommigen hebben zich
opgegeven om een nog hoger niveau te
halen. Een Anglia-certificaat op hoog niveau kan je als student namelijk studiepunten of vrijstellingen opleveren. Een waardevol papiertje om op zak te hebben dus!

ONC ondernemend
TENTOONSTELLING CARTHAGO
Thema van het gezamenlijke gymnasiumproject van klas 1, 2 en 3 was dit jaar
Carthago. In Leiden bezochten de leerlingen de tentoonstelling Carthago in het
Rijksmuseum voor Oudheden. Op school
hebben ze vervolgens zelf prachtige werkstukken over het thema gemaakt. Afsluitend hebben de leerlingen een tentoonstelling ingericht voor ouders en andere
belangstellenden die de zelfgemaakte
kunstwerken kwamen bewonderen.

ONDERZOEKEN EN PRESENTEREN
Altijd al willen weten hoe u het beste
geld kunt witwassen? Waar de grens
ligt tussen mode en kunst? Wat er
komt kijken bij het organiseren van
een festival? Op deze en nog veel meer
vragen gaven de leerlingen van 5 havo
het antwoord tijdens de presentatie
van hun profielwerkstuk. Maanden van
onderzoek gingen hieraan vooraf. Van
proefjes doen en interviews houden tot
een dag meelopen op de filmset van
Pijnstillers. Enthousiast presenteerden
de leerlingen hun onderwerp aan hun
ouders, die mee mochten helpen bij de
beoordeling van de werkstukken.

WELK BEROEP PAST BIJ MIJ?
gedraaid in een zelfgekozen bedrijf.
Zij konden van dichtbij ondervinden
welke functies er allemaal zijn binnen
een bedrijf en welke werkzaamheden
daarbij komen kijken. JetNet organiseerde samen met de TU Delft de Career
Day. De leerlingen van havo 4 met een
N-profiel hebben verschillende workshops gevolgd zoals een robot programmeren, een game-karakter ontwerpen,
sleutelen aan een Formule 1-wagen en
even laborant zijn.
Hopelijk zijn onze leerlingen weer een
stap verder gekomen in hun definitieve
beroepskeuze.

Het is best lastig om op jonge leeftijd
al te weten welk beroep bij je past. We
geven onze leerlingen zo veel mogelijk
informatie over de verschillende mogelijkheden en laten ze alvast proeven aan
de praktijk.
Zo bezochten alle leerlingen van mavo 2
het beroepenfeest van Zoetermeer
on Stage. In korte gesprekjes konden
de leerlingen kennismaken met de
beroepsbeoefenaars van hun keuze.
Op de Doe Dag mochten zij een kijkje in
de keuken nemen van het bedrijf of de
instelling van hun match. De leerlingen
van 4 havo hebben vier dagen mee-

WINST VOOR HET GOEDE DOEL
De verkoopavond Duurzaam Ondernemen heeft bijna € 800,- opgeleverd.
Een mooi bedrag, dat dit jaar gaat naar
Neurofibromatose Vereniging Nederland. De leerlingen van 4 havo en vwo
hebben hard gewerkt om een duurzame
onderneming op te zetten. Ze hebben
marktonderzoek verricht en een financieel plan uitgewerkt. De groepjes
ontvingen een lening om hun producten te realiseren. De verkoop moest de
leerlingen in staat stellen de lening af te

lossen en winst te behalen. Biologische
patat, broodjes gezond, kaarsen in schelpen, home decoraties, vla en fruitdrinks,
er was van alles te koop. Ook kon je op
de foto in Hollywood of op een romantisch strand. Het team dat de meeste
winst behaalde, mocht het goede doel
bepalen. Dit jaar was dat het team dat
zelfgeknoopte armbandjes verkocht. De
reden van het gekozen doel is dat één
van de groepsleden iemand kent met
Neurofibromatose.

ONC ondernemend
ONC ROCKS!

FEEST!

Van ruige rock tot romantische ballades,
van alles kwam voorbij tijdens onze befaamde muziekavonden in De Boerderij.
Zelfs een heus ONC personeelskoor ontbrak dit jaar niet! De muzikale talenten
werden toegejuicht door een enthousiast publiek van klasgenoten, docenten,
familieleden en vrienden.

Natuurlijk werd er dit jaar ook gefeest!
Zo hebben we het kalenderjaar afgesloten met het traditionele kerstgala.
Het Valentijnsbal stond uiteraard in het
teken van de liefde. En om alle eindexamenkandidaten een onvergetelijk feest
te bezorgen, organiseerden we ook dit
jaar het examengala. En wat zag iedereen er weer prachtig uit!

GEÏNSPIREERD DOOR MONDRIAAN
Tijdens beeldende vormgeving krijgen
onze leerlingen les over de verschillende kunststromingen.
Voor de praktische opdracht kozen
veel leerlingen van 4 havo en vwo
Mondriaan als onderwerp.
Na het bestuderen van de werken

in het Gemeentemuseum in Den Haag
gingen ze vol inspiratie zelf aan de
slag. Ze hebben ervaren hoe het is
om een kunstwerk te maken en
welke creatieve processen je moet
doorlopen om tot iets moois te
komen.

De leerlingen van klas 2 hebben zich
met een hele andere techniek beziggehouden: zeefdrukken. Onze school
heeft voor deze druktechniek de professionele materialen in huis. De leerlingen hebben een T-shirt bedrukt met
hun eigen ontwerp.

VOOR DE VIERDE KEER WINNAAR!

Ons debatteam heeft voor de vierde
keer op rij de debatwedstrijd Stadhuis
van de Democratie gewonnen. Onze
havo- en vwo-leerlingen versloegen het
team van het Picasso College en mochten wederom met de beker naar huis.

Ieder jaar organiseert de gemeente
Zoetermeer de debatwedstrijd om de
betrokkenheid van jongeren bij de
gemeentepolitiek te vergroten.
Ook gingen onze leerlingen op school
in debat met Zoetermeerse raadsleden.
Een unieke kans om meer te leren over
de lokale politiek en invloed uit te
oefenen op de politieke besluitvorming.
De leerlingen hadden zich in de lessen
maatschappijleer goed voorbereid door
het oprichten van een eigen partij en
het schrijven van wetsvoorstellen en
amendementen. Ze kregen dan ook
veel complimenten van de politici
voor hun betrokkenheid en goed doordachte meningen.

SAMEN MET DE BASISSCHOOL
Er kwamen ook dit jaar weer mooie
samenwerkingsprojecten met verschillende basisscholen tot stand. Zo hebben
leerlingen van 5 vwo Engelse les gegeven op de Prinses Margrietschool. Voor
de laatste les mét toets kwamen de
kinderen naar het ONC. Deze les werd

vrolijk afgesloten met een nummer van
de muziekavond. De leerlingen van
sportklas 3 havo/vwo hebben een sportieve week georganiseerd. Elk dagdeel
kwam een basisschool op bezoek in de
gymzalen. In totaal zo’n 500 leerlingen.
Een leuk en sportief evenement!

ONC GO
ONC GO TALENTENAVOND
Dit schooljaar vond voor het eerst
de ONC GO talentenavond plaats.
Een avond gevuld met muziek, dans,
kunst, research, sport, musical, technology en film.
ONC GO staat in klas 1, 2 en 3 elke
week op het rooster. Leerlingen mogen

zelf kiezen aan welk programma ze
willen deelnemen: de sportklas, entertainment (theater, muziek, film, atelier)
of research & technology. Zo kunnen ze
hun talent ontdekken en vaardigheden
ontwikkelen zoals samenwerken, organiseren en leidinggeven.

De leerlingen van de sportklas presenteerden hun kunsten op de trampoline, de entertainmentgroep zong
onder andere nummers uit The Wizard
of Oz en de technology-talenten lieten
allerlei scheikundige proeven zien.

DUURZAME STAD VAN DE TOEKOMST
Voor de wedstrijd Duurzame Stad van
de Toekomst, hebben leerlingen van de
talentgroep Research & Technology een
toekomstige duurzame stad ontworpen. Ze hebben daarvoor onderzoek
gedaan naar bijvoorbeeld duurzame
manieren van transport, energievoorziening en recreatie. Hun plan hebben
ze gepresenteerd met behulp van tekeningen, een dossier en een pitch. Helaas
dit jaar niet gewonnen, maar wel weer
mooie ervaringen opgedaan. Op naar
volgend jaar!

INGENIEUR IN DE DOP
Ontwerp een ondergronds winkelcentrum. Dat was de opdracht voor de
derdeklassers van de Research & Technology-klas. Zij volgden de workshop
Het ingenieursbureau van de TU Delft.
Na het opstellen van een programma
van eisen voor het gebouw, de voorzieningen en de verlichting en ventilatie, konden de leerlingen starten met
het bouwen van de maquettes.
Verder gingen de Research & Technology-leerlingen o.a. aan de slag met het
onderzoek naar water en het bouwen
van een solarvoertuig.

SPORTIEVE PRESTATIES
Natuurlijk deden onze sportklassers
(en enkele docenten) mee met de
Geuzenloop en de Klaverbladloop.
Na de warming-up door Mattijn
Venhuizen, hardloopcoach, personal
trainer én oud-leerling van het ONC,
gingen de deelnemers van start op de
5 en 10 kilometer. Iedereen heeft de
eindstreep gehaald met tijden om trots
op te zijn. Wat een prestatie!
En de sportklassers deden natuurlijk
nog veel meer: schermen, judo, klimmen, voetbal, tafeltennis, squash, skiën,
beachvolleybal en ga zo maar door.

ONC international
SAMENWERKEN AAN WERELDVRAAGSTUKKEN
Begin maart waren 28 leerlingen uit
Denemarken, Portugal en Turkije bij
ons te gast. Ze werden ontvangen op
het gemeentehuis door Isabelle Vugs,
wethouder van onderwijs. De afgelopen twee jaar hebben we – samen met
scholen uit 10 andere Europese landen
– meegedaan aan het internationaliseringproject Youth without borders.
Leerlingen uit Zweden, Denemarken,

Polen, Letland, Hongarije, Portugal,
Spanje, Italië, Roemenië, Turkije en
Nederland hebben allemaal samengewerkt aan wereldvraagstukken zoals
jeugdwerkeloosheid, gezondheidszorg,
huisvesting en onderwijs.
Onze leerlingen hebben diverse scholen bezocht. Vorig schooljaar stonden
Portugal en Zweden op het programma. In september vertrok een groep

naar Denemarken en in april vond de
afsluitende bijeenkomst plaats in Italië.
Hier gingen de leerlingen onder andere
met elkaar in debat over de onderwerpen die de afgelopen twee jaar
de revue zijn gepasseerd. Wat een
geweldige ervaring om met zo veel
verschillende leerlingen samen te
werken en van elkaar te leren.

EEN WEEK OM NOOIT TE VERGETEN!

In de week van 20 tot 25 april is heel
4 havo naar Londen geweest. De leerlingen verbleven bij gastgezinnen zodat
ze konden ervaren hoe het er in het
Engelse gezin aan toe gaat. Alle bekende gebouwen en attracties hebben
de leerlingen bezocht: de Big Ben, het
wisselen van de wacht, London Eye,
London Dungeon, Saint Paul’s
Cathedral, verschillende musea enz.
Hoogtepunt was de musical The Lion
King in het Lyceum Theatre. Het was
een week om nooit te vergeten!

UITWISSELINGEN ZWITSERLAND EN DUITSLAND
Ook dit jaar zijn leerlingen uit 4 havo
en vwo naar Zwitserland vertrokken
voor de traditionele uitwisseling met
de school in Rheinfelden. Leerlingen uit
2 havo en vwo gingen naar Elmshorn in
Duitsland. En natuurlijk kregen wij op
onze beurt de Zwitserse en Duitse
leerlingen op bezoek.

ZON, GEZELLIGHEID EN CULTUUR
Zon, gezelligheid en cultuur. Dat waren
de ingrediënten van de Parijsreis voor
mavo 3. Vier dagen lang hebben leerlingen en docenten genoten van alles
wat de stad te bieden heeft.
De culturele hoogtepunten werden
afgewisseld met shoppen, te veel bezoekjes aan de McDonald’s en zonnen.
Op de laatste dag stond Disneyland op
het programma waar veel leerlingen
vrijwillig misselijk werden van de achtbanen en suikerspinnen. De terugreis
verliep opvallend rustig in vergelijking
met de heenreis…

agenda

augusutus/september 2015
(onder voorbehoud)

AUGUSTUS 2015

SEPTEMBER 2015

week dag

week dag

activiteit

35
ma 24 09.30-10.30
			
di 25
08.30-18.00
			
		
09.00
			
			
wo 26 08.30-15.00
			
		
13.00-15.00
do 27 09.15-10.00

Opening schooljaar personeel
Schoolfotograaf voor personeel
Introductiedag nieuwe brugklassers 		
met de mentor
Ontvangst leerlingen volgens schema
Schoolfotograaf leerlingen klas 1 		
en instromers
Introductiedag nieuwe brugklassers 		
met de mentor
Start lessen klas 2 t/m 6
Start lessen klas 1

activiteit

36
wo 2
19.00-21.00
		
20.00-22.00
37
ma 7
19.00
		
20.00
		
20.00
do 10 19.00
		
20.00
38
wo 16 19.00
39
do 24		

Informatieavond klas 1 M/H/V in de aula
Informatieavond klas M2 in de aula
Informatieavond klas H3/V3 in de aula
Informatieavond klas H2/V2 in 10aL
Informatieavond klas M4 in de aula
Informatieavond klas H5/V6 in de aula
Informatieavond M3 in de aula
Informatieavond klas H4/V4/V5 in de aula
Schoolfotograaf leerlingen klas 2 en hoger

BESTEDING OUDERBIJDRAGE
In 2014 is e 58.799,- ouderbijdrage ontvangen.
Dit bedrag is als volgt besteed:
Bewaking fietsenstalling
Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren
ONC Contact
Mediatheek
Collectieve ongevallenverzekering
Beveiliging ICT-netwerk

31%
30%
8%
1%
1%
29%

VAKANTIEROOSTER 2015-2016
								
Herfstvakantie
van maandag 19 oktober 2015
tot en met vrijdag 23 oktober 2015
Kerstvakantie
van maandag 21 december 2015
tot en met vrijdag 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie
van vrijdag 19 februari 2016		
tot en met vrijdag 26 februari 2016
Pasen
van vrijdag 25 maart 2016		
tot en met maandag 28 maart 2016
Meivakantie
van maandag 25 april 2016		
tot en met vrijdag 6 mei 2016
Pinksteren
van maandag 16 mei 2016		
Zomervakantie
van maandag 11 juli 2016		
tot en met vrijdag 19 augustus 2016

