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GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS

MEETBARE KWALITEIT, MERKBARE KWALITEIT

Onderwijsrendement. Het komt erop neer dat onderwijs de belastingbetaler
geld kost. Die mag op zijn beurt verwachten dat de investering wat oplevert. De
kosten zo laag mogelijk, de opbrengst zo hoog mogelijk. Wat is daar mis mee?

Simon Belder | directeur mavo, havo, vwo
De Amsterdamse studenten in het Maagdenhuis kwamen ertegen in opstand. Hadden ze
een punt? Tussen twee haakjes: het meest
recente nieuws als ik dit schrijf, is dat de studenten hun acties beloond willen zien met
studiepunten; over rendement gesproken!
Ik vind dat we van studenten best een redelijke inspanning mogen verwachten, en
die leveren ze niet altijd. Eén van mijn kinderen deed acht jaar over een studie waar
er vier voor staan. U proeft de frustratie
van een ouder.
Maar toch: was de studievertraging alleen
maar verspilde tijd? Ik heb gezien dat mijn
zoon intussen wel een paar andere waardevolle dingen geleerd heeft, die hem in zijn

verdere leven zullen helpen. Hij had ze waarschijnlijk niet geleerd als hij de studie in vier
jaar afgemaakt had. Het probleem is: wat hij
geleerd heeft, wordt niet gemeten of in geld
uitgedrukt. Kortom, rendementsdenken is
niet per se fout, maar wel heel eenzijdig.
Vaak is het ook gericht op de korte termijn.
Op het CLD maken wij een onderscheid
tussen meetbare en merkbare kwaliteit. Zo
proberen we de valkuil van de eenzijdigheid en de korte termijn te vermijden.
Meetbaar is hoeveel leerlingen slagen, of
ze vaak blijven zitten en dergelijke. De
inspectie houdt dat soort gegevens bij.

Van de redactie
Deze derde en laatste editie van het informatiebulletin van dit schooljaar is tevens het laatste
informatiebulletin dat in de bekende vormgeving verschijnt. Met ingang van het schooljaar
2015-2016 steken we het informatiebulletin in
een nieuw jasje. Dit is in lijn met de vernieuwing
van de CLD-huisstijl, maar daarover verderop
in dit bulletin meer…
Mocht u suggesties of een verzoek voor een
onderwerp hebben voor een volgend informatiebulletin, dan ontvang ik daarover graag een
e-mailbericht (m.radder@scodelft.nl).
Veel leesplezier gewenst.
Monique Radder,
beleidsmedewerker
pr & communicatie
SCO Delft e.o.
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Vernieuwing van de huisstijl

DEGELIJK EN INNOVATIEF, OOK IN UITSTRALING!

Vervolg van pagina 1
Daarvoor hebben we overigens pas weer
een dikke voldoende gekregen, op alle locaties. Daar zijn we best trots op. De meetbare
kwaliteit is in orde.
Gaan we nu dus tevreden achterover leunen? Dat is zeker niet het plan. Hier komt
de merkbare kwaliteit om de hoek kijken.
Wat geeft de school de leerlingen nog meer
mee dan een mooi diploma? En wat wil je
als ouder dat je kind meekrijgt?
Dit is in elk geval waar onze school ook
aan werkt. Iedereen gunt zijn kind een
realistisch gevoel van zelfvertrouwen en
eigenwaarde. Het besef een uniek mens
te zijn, met zijn of haar eigen mogelijkheden. Samenwerken, acceptatie van de
medemens. Oog voor de veelkleurigheid
van de samenleving en de grootsheid van
de natuur. Aandacht voor de toepassing
van de kennis die ze in de les opdoen. De
samenhang leren zien tussen de vakken,
die ten slotte geworteld is in de samenhang van de schepping.
Vanuit de christelijke traditie maakt het CLD
de keuze om te werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het behalen van een
hoog onderwijsrendement is fantastisch;
tegelijkertijd willen we ons daar zeker niet
toe beperken. We geven onze idealen handen
en voeten: dat merk je dus in de praktijk. Het
CLD kiest ervoor tot examenniveau vakken
aan te bieden waar competenties als samenwerken, plannen, reflecteren tot de kern van
het programma behoren. Daarom hebben
we vakken als Onderzoek en Ontwerpen ingevoerd op havo en vwo. Op de mavo beginnen
we volgend jaar met LO2 (gym als examenvak). Op het vwo blijven we aandacht geven
aan een vak als ANW (Algemene Natuurwetenschappen), waarin meer filosofische vragen
aan de orde komen als “Wat is kennis?” of
“Mag alles wat kan?”
Zo leiden we mensen op die verantwoordelijkheid willen nemen in de maatschappij;
onze bijdrage aan wat sociologen maatschappelijk kapitaal noemen. Trouwens,
aandacht voor de idealen draagt naar mijn
stellige overtuiging uiteindelijk ook bij
aan de “harde”, meetbare resultaten.
Investeren in onderwijs kost geld, niet
investeren kost kapitalen.

Monique Radder

Locatie sc Delfland

NIEUWBOUW SC DELFLAND: WEER EEN STAP VERDER!
Tijdens het onlangs gehouden Open Huis konden we voor het eerst een
maquette presenteren van het nieuwe gebouw. Deze maquette, gemaakt door
een student van de TU Delft, is door de bezoekers met veel belangstelling
bekeken. “En wanneer is het gebouw klaar?”, was de veel gehoorde vraag.
Het antwoord op die vraag is niet makkelijk te geven. Volgens de huidige
planningen zal dat ergens tussen augustus en november 2016 zijn.
Maar dan moet er nog wel het één en ander gebeuren.

Charles Barto

| directeur beroepsgerichte leer wegen

De stand van zaken is dat er hard gewerkt
wordt aan het bouwrijp maken van de plek
waar het nieuwe gebouw moet komen. Op
de foto is te zien dat de huidige bebouwing
voor een groot deel is verdwenen. In de
komende weken worden voorzieningen als
water, elektriciteit, gas, glasvezel enz. op
het toekomstige bouwterrein voorbereid
waarna met de bouw kan worden begonnen. Rond de zomervakantie zal het zo ver
zijn, mits we erin slagen voor die tijd nog
twee belangrijke hordes te nemen.
Een eerste struikelpunt is het vinden van
een bedrijf dat de bouw zal gaan uitvoeren. In een vorig stukje schreef ik over
de aanbesteding van de bouw. Die aanbesteding is op het moment van schrijven
bijna afgerond. Drie bouwbedrijven hebben een presentatie gegeven over hun plan
van aanpak. Aan alles is gedacht: van de
verkeersroutes op het bouwterrein tot de
technische oplossing van een paar lastige
bouwkundige constructies, van de planning van bouwketen en beveiliging van het
terrein tot de manier waarop verschillende
partijen inspraak hebben tijdens de bouw.
Medewerkers van de school en de gemeente
hebben de presentaties beoordeeld door er
op verschillende onderdelen cijfers voor
te geven. Bij de notaris zijn vervolgens
de enveloppen geopend waarin de bouwers bekend maakten voor welk bedrag
zij de school kunnen bouwen. Vooraf zijn
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regels vastgesteld voor de manier waarop
dit bedrag wordt omgezet in punten. Zo
ontstond een totaalscore en daarmee ook
een partij die het hoogste aantal punten
had. Uiteindelijk is de voorlopige opdracht
aan die partij gegeven. En de winnaar is …
Helaas, omdat de termijn waarin de afgevallen bouwers nog in beroep kunnen
gaan tegen de manier waarop de winnaar
is bepaald, en de voorlopige opdracht nog
niet is omgezet in een definitieve opdracht,
mogen we hier nog niets over zeggen.

Er is nog een tweede hindernis die genomen moet worden. Omdat de gemeente
Delft moeite heeft de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen, is ook toestemming van Provinciale Staten nodig om het
bouwbudget beschikbaar te stellen. Hier
worden geen problemen verwacht, maar
over de termijn waarin de toestemming
wordt gegeven, is weinig te zeggen.
In de volgende editie van dit bulletin verwachten we dat bovenstaande hindernissen zijn genomen. Alle medewerkers van sc
Delfland kijken nu al uit naar het moment
dat we een foto kunnen presenteren van
de eerste paal die wordt geslagen.

| beleidsmedewerker pr & communicatie

De ontwikkeling van een vernieuwde CLD-huisstijl
is in volle gang. Een veelomvattende actie waarover
we u in dit bulletin graag informeren.

Aanleiding en uitgangspunten
De naam en het logo van het CLD zijn
gevestigd en tijdloos. Dat willen we zo
houden. De huisstijl en de uitwerking
ervan in diverse huisstijlelementen sluiten
echter niet meer goed aan bij het huidige
tijdbeeld, waardoor het steeds moeilijker
wordt in de bestaande huisstijl de juiste
toon in uitstraling te vinden. Inmiddels
laat ook de gebruiksvriendelijkheid te
wensen over door de accentverlegging
van drukwerk naar digitaal werk en door
het ontstaan van nieuwe toepassingen en
mogelijkheden. Kortom, voldoende aanleiding om de basiselementen van onze
huisstijl te moderniseren, maar wél met
behoud van onze herkenbaarheid en passend bij onze merkwaarden: degelijk en
innovatief.

Huisstijlontwikkeling
Met het college van bestuur van SCO Delft
e.o. zijn de kaders voor vernieuwing vastgesteld en aan de CLD-directeuren is hun
mening en advies gevraagd bij de eerste
voorstellen. Daarnaast heb ik bij de start
van het traject met diverse collega’s, enkele
ouders en leerlingen van de verschillende
locaties gesproken. De diverse meningen
en wensen zijn zoveel mogelijk meegenomen in de vertaling naar nieuwe basiselementen die door en in samenwerking met
de vormgever tot stand zijn gekomen. De
uitwerking naar de diverse communicatiemiddelen is in volle gang.

Websitevernieuwing
De huidige website is verouderd en mist
daardoor, behalve de gewenste uitstraling, behoorlijk wat functionaliteit. Er is
een werkgroep opgericht (zie kader) om te
komen tot een nieuw websiteconcept. De
websitebouwer is met onze wensen aan de
slag gegaan en heeft een website op maat
voor ons ontwikkeld. Inmiddels krijgt het
inrichten en vullen van de website de volle
aandacht, we zijn in de afrondende fase.

Planning
Binnenkort zult u bij het bezoeken van de
website een frisse en eigentijdse uitstraling gepresenteerd krijgen: de website zal
het eerste middel zijn waarin de modernisering van de huisstijl volledig toegepast
is. De lancering zal dit schooljaar nog
plaatsvinden, waarmee gelijk het startsein gegeven wordt voor de overgang naar
de nieuwe huisstijl. Met ingang van het
schooljaar 2015-2016 gebruiken we nieuw
drukwerk: van briefpapier en enveloppen
tot bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal.
Om u alvast een indruk te geven, presenteren we hierbij graag alvast het vernieuwde
logo. Als de uitstraling een gevoel van “herkenbaar en vertrouwd” maar ook “fris en
eigentijds” oproept, dan hebben we ons
doel bereikt.

Werkgroep website:
Nico Duivenvoorden
(vz., teamleider brugklassen havo/vwo)

Dennis Geurts
(locatiemanager Molenhuispad)

Piet de Gelder
(locatiemanager Hof van Delft)

Bert Wille
(systeembeheerder)

Monique Radder
(beleidsmedewerker pr & communicatie)
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Locatie Molenhuispad

Locatie Molenhuispad

NIEUWS VAN HET TECHNASIUM: DE VIERDE KLAS IN BEELD

OPDRACHTGEVERS GEZOCHT VOOR HET TECHNASIUM TECHNASIUM
EINDPRESENTATIE
SCHOOLJAAR 2014-2015

Het bedenken van een innovatieve smartwatch, het meten van de soortelijke weerstand van lijm, het ontwerpen van
een handige app voor Delftenaren en de deelname aan de finale van de Wiskunde A-lympiade; onze leerlingen van de
vierde klassen van het technasium hebben ook deze periode weer niet stil gezeten.

Locatie Molenhuispad

Lonneke Boels
Marijke Eijken

| docent Onderzoek &
Ontwerpen

In de vierde klas van het technasium krijgen leerlingen meer vrijheid in het kiezen van projecten. Dit schooljaar hebben
de leerlingen de keuze gekregen uit drie
opdrachtgevers; TomTom, Tremani en Mapper Lithography.
TomTom maakt naast de bekende navigatiesystemen onder andere ook sporthorloges, ook wel smartwatches genoemd.
Deze horloges zijn voor sporters bedoeld
en de opdracht is om te onderzoeken welke
nieuwe toepassingen of nieuwe kansen er
mogelijk zijn voor de smartwatch. Is dit
horloge alleen bruikbaar voor sporters
of kun je meer doelgroepen bedenken?
Het gaat dus om het herpositioneren van
een bestaand product. Eventueel mag het
product hiervoor ook worden aangepast.
Daarnaast is TomTom natuurlijk bekend
om zijn navigatiesysteem, ook wel Portable
Navigation Device genoemd. Eén groepje
leerlingen voert hierover een opdracht uit.
Welke? Misschien is dat wel geheim…
Het bedrijf Mapper Lithography heeft een
onderzoeksopdracht waarbij de leerlingen
als experimenteel fysicus aan het werk
gaan. Dit bedrijf maakt veel gebruik van
elektrisch geleidende lijmen voor aardverbindingen. Betrouwbare elektrische
verbindingen zijn in de microchipindustrie van groot belang en Paul Verschoor,
recruiter, en Hans van Gurp, experimenteel fysicus bij Mapper Lithography, gaven
Vierdeklassers hebben van TomTom smartwatches
en een navigatiesysteem ter beschikking gekregen
voor gebruik tijdens de opdracht.

de opdracht om de soortelijke weerstand
van deze lijm uitgebreid te testen en de
resultaten van de metingen in een rapport
aan het bedrijf te presenteren.
Tenslotte is er een ontwerpopdracht van
het internetbedrijf Tremani. Dit bedrijf
houdt zich bezig met het maken van
handige websites, online informatiesystemen en apps. Er is veel informatie op
internet vrij beschikbaar. Er zijn allerlei
‘data’ (gegevens) van de stad Delft bekend
zoals de huizen die te koop staan, interessante architectuur of verschillende mobiliteitsinitiatieven zoals Greenwheels of de
OV-fiets. Deze gegevens kun je dan op een
kaart weergeven. Tremani wil graag dat
leerlingen nagaan wat er precies over Delft
bekend is en dat leerlingen een doelgroep
bedenken die in deze informatie geïnteresseerd zou kunnen zijn. Voor die doelgroep
maken onze leerlingen dan een schetsontwerp voor een app. Tremani heeft een gaaf
programma waarmee snel een eerste ontwerp kan worden gemaakt. De werknaam
van deze app is “Delft op de kaart”.

weken. Dit alles is een goede voorbereiding
op het vijfde leerjaar waarin de leerlingen
ook zelf op zoek moeten naar een opdrachtgever. De leerlingen van de havo starten volgend jaar zelfs met hun meesterproef; een
afsluitende grote opdracht die waar mogelijk aansluit bij de studie van hun keuze.

De Wiskunde A-lympiade

Nieuw voor de vierdeklassers is dat ze het
projectplan nu zelf moeten bedenken. Ze
krijgen dus geen projectboekje meer bij hun
keuzeopdracht. In het projectplan dat de
leerlingen zelf schrijven, moeten ze zich wel
houden aan enkele criteria van de opdrachtgever en het technasium en er uiteraard op
letten dat ze de vraag van het bedrijf ook
echt beantwoorden. Het keuzeproject duurt
daarom ook langer dan een onderbouwproject: een half schooljaar in plaats van 8

Dit jaar hebben de vierdeklasleerlingen
meegedaan aan de voorronden van de zesentwintigste Wiskunde A-lympiade. Dit is
een wiskundewedstrijd, die officieel voor
vijfde- en zesdeklassers is bedoeld en een
goede projectaanpak vereist. De vraag
was welke website met weergegevens
een school het beste kan gebruiken voor
weersvoorspellingen (bijvoorbeeld voor
een sportdag). Dit was een echte uitdaging voor onze vierdeklasleerlingen van
het technasium. Amber, Dion, Kirstin en
Thijs uit vwo 4 kwamen desondanks in
de finale met de negen beste teams van
Nederland! Zij verbleven op 13 en 14 maart
in een bungalow op de Veluwe en moesten
het daar opnemen tegen andere finalisten
uit Nederland, Denemarken, Duitsland,
Aruba, St. Maarten en Iran. Zij kregen de
opdracht een wiskundig systeem te ontwerpen voor een aanmeldingsformulier
van een middelbare school. Toekomstige
leerlingen en hun ouders moesten hun
voorkeur uit kunnen spreken, zodat het
ontworpen systeem iedereen zo veel mogelijk tevreden zou stellen. Hoewel de uitslag
van het finaleweekend nog niet bekend is,
hebben zij als jongste team in ieder geval
een geweldige prestatie geleverd!

Bij Mapper Lithography mag geen stofje in de
machines komen waar de chips worden gemaakt.
Vierdeklassers bezoeken het bedrijf voor hun
opdracht en dragen de verplichte kleding.

Leerlingen van klas 4 op bezoek bij app-bouwer
Tremani in Delft waar ze meer informatie krijgen
over de opdracht om 'Delft op de kaart' te zetten.
Letterlijk.

INFORMATIEBULLETIN 3 14-15 PAGINA 4

| technator

Voor het technasium zijn we op zoek naar opdrachtgevers. Wellicht werkt u
als ouder bij een bedrijf in de natuurwetenschap of technologie en vindt u
het leuk als onze leerlingen een opdracht voor u uitvoeren.

Lonneke Boels

| technator

Opdrachtgever zijn houdt in dat u samen
met onze docenten op zoek gaat naar
echte problemen in uw bedrijf die door
onze leerlingen zouden kunnen worden
opgelost of onderzocht. Denk daarbij aan
een (deel)ontwerp van een product, de
oplossing voor een maatschappelijk probleem (bijvoorbeeld uw bedrijf duurzamer
maken), of een bèta-gericht onderzoek of
experiment.

-

Science and Exploration
Mobiliteit en Ruimte
Mens en Medisch
Lifestyle and Design

Gedurende 8 weken werken de leerlingen
op school in groepjes aan de opdracht. Wij
zorgen voor lesmateriaal bij de opdracht.
Elders in dit informatiebulletin vindt u
voorbeelden van projecten die onze leerlingen op dit moment uitvoeren.

Meer informatie over deze bètawerelden
kunt u vinden via de website www.betawerelden.nl. De volgorde in deze ‘vakgebieden’ is niet willekeurig maar geeft
aan hoe gemakkelijk we tot nu toe erin
geslaagd zijn om opdrachtgevers voor die
‘vakgebieden’ te vinden. We zijn dus dringend op zoek naar een opdrachtgever die
zich bezighoudt met Market and Money:
Econometrie, Beurskoersen, Wiskunde,
Verzekeringen, Pensioenen, etc. Daarnaast
zijn bij onze opdrachtgevers vrouwen en
minderheden ondervertegenwoordigd en
dat zouden we graag willen veranderen.

In klas 1-3 start het project met een excursie naar uw bedrijf waar u de klas of klassen vertelt wat uw probleem precies is. Na
ongeveer vier weken en aan het einde van
het project komt u de resultaten van 8 of
16 groepjes leerlingen bij ons op school
beoordelen aan de hand van korte presentaties door de leerlingen. In de bovenbouw
(vanaf halverwege klas 4) duren de projecten 16 weken, krijgt u één of twee groepjes
leerlingen op bezoek en maken de leerlingen onder onze begeleiding het plan van
aanpak. Daarna voeren ze het project op
school uit en presenteren ze tussentijds en
aan het einde de resultaten aan u.

Vindt u het leuk om leerlingen kennis te
laten maken met het prachtige beroep dat
u zelf uitoefent en denkt u dat er mogelijkheden zijn om een echt probleem in
uw bedrijf te laten aanpakken door onze
leerlingen, neemt u dan contact met mij op
(E: l.boels@chrlyceumdelft.nl). We maken
dan een afspraak om samen met u te brainstormen over de mogelijkheden. U hoeft
dus nog niet een uitgewerkt plan te hebben. De ervaring leert dat het u in totaal
ongeveer 8 tot 12 uur kost in een periode
van ongeveer drie maanden tijd (bij onderbouwprojecten; bij bovenbouwprojecten is
dit in een periode van een klein half jaar).

Wij zoeken opdrachtgevers die werkzaam
zijn op hbo-niveau of academisch niveau
bij een bedrijf, instelling of bij de overheid
op één van de volgende gebieden:
- Market and Money
- Water, Energie en Natuur
- Voeding en Vitaliteit

Wilt u inspiratie opdoen voor mogelijke
projecten, kom dan op 24 juni 2015 tussen
14:00 – 16:00 uur een kijkje nemen op onze
technasiummarkt waar leerlingen van de
onderbouwklassen hun werk tonen en een
aantal van onze opdrachtgevers zichzelf
presenteren.

Op woensdag 24 juni 2015 presenteren leerlingen van het technasium
de resultaten van de projecten die
in de periode april - juni 2015 voor
opdrachtgevers zijn uitgevoerd.
In een marktachtige setting op de locatie
Molenhuispad tonen leerlingen van klas 1,
2 en 3 welke prachtige ontwerpen ze hebben
gemaakt en welke interessante onderzoeken ze hebben uitgevoerd. Naast ouders en
opdrachtgevers zijn leerlingen van andere
klassen en ook andere belangstellenden
van harte welkom. Leerlingen van het
technasium zullen in de stand aanwezig
zijn om hun werk toe te lichten. Ook zal
aan opdrachtgevers de gelegenheid worden
geboden om met een stand aanwezig te zijn.
U bent tussen 14:00 uur en 16:00 uur van
harte welkom.
Tussen 16:15 uur en 16:30 uur vindt een
prijsuitreiking plaats voor het beste project
van een leerjaar.
Dit schooljaar is er ook voor het eerst een
grote groep leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen, en dus het technasium, in de bovenbouw volgt. Over de wijze
waarop zij in de toekomst hun werk aan
ouders en andere belangstellenden zullen
presenteren, wordt nog nagedacht.
Graag tot ziens op woensdag 24 juni!
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GILLIANI SLING
Op 7 april kregen wij ‘s avonds het bericht
dat Gilliani Sling, een leerling uit 2 havo
van de locatie Hof van Delft, was overleden. Niemand had dit zien aankomen en
de verslagenheid in school was groot. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 21
april hebben we onze gedachten en gevoelens een plek proberen te geven. De mentor, Ellen Schut, en klasgenoten hebben in
hun bijdragen de Gilliani geschetst die wij
kennen: een vrolijke jongen met een twinkeling in de ogen, in voor een geintje maar
op zijn tijd ook serieus. Een leerling die
de gave had om degenen in zijn omgeving
vrolijk te maken met zijn vriendelijkheid
en positivisme.
We zullen hem missen en we wensen zijn
ouders en broertje heel veel sterkte in de
komende tijd.
Wanneer we al het werk gedaan hebben waarvoor
we naar de aarde zijn gezonden mogen we ons
lichaam afleggen, dat onze ziel gevangen houdt
zoals een cocon de latere vlinder omsluit. En wanneer de tijd is gekomen kunnen we het loslaten
en zullen we vrij zijn van pijn, vrij van angst en
zorgen – vrij als een mooie vlinder, en terugkeren
naar huis bij God……..
(uit een brief aan een kind met een ernstige
ziekte, gelezen bij de herdenkingsbijeenkomst)
Namens alle medewerkers
Harm de Jong | teamleider onderbouw
mavo/havo
Simon Belder | directeur mavo, havo, vwo
Jogchum Zijlstra | voorzitter CvB SCO Delft e.o.

Locatie Hof van Delft

Locatie Molenhuispad

Op donderdag 2 april hebben wij met alle leerlingen in een viering stilgestaan bij het thema: “Er is een Grens”. Dit is het thema dat aangedragen is
door Oase Media, de organisatie die ook de dagopeningen verzorgt.

Met deze slogan benadrukt het Goethe Institut het belang van de Duitse taal. Met ongeveer 105 miljoen moedertaalsprekers is Duits de meest gesproken taal in Europa en één van de belangrijkste handelstalen.

PASEN OP DE HOF VAN DELFT
Harm de Jong | teamleider onderbouw mavo/ havo

We hebben tijdens de viering in een
gedicht van de hand van meneer Heerema
en tijdens de overdenking van mevrouw
Nieuwstraten aandacht besteed aan het
paasverhaal waarin Jezus over de grens
van de dood stapte. We hebben het thema
verder doorgetrokken door te vertellen
over Raif Badawi, een blogger in SaudiArabië, die vanwege zijn blogs is opgepakt
en veroordeeld tot 1000 zweepslagen en
tien jaar gevangenisstraf. Raif ging over
de grens van de Saudische overheid. Hij
liet zich niet de mond snoeren ook al wist
hij wat er kon gebeuren. Amnesty International heeft een handtekeningenactie
opgezet om de regering van Saudi-Arabië
te bewegen te stoppen met de zweepslagen
en Raif vrij te laten. De stokslagen zijn tijdelijk gestopt maar hij zit nog steeds vast.
Na de viering hebben de leerlingen de gelegenheid gekregen hun handtekening te
zetten en deze medemens van ver over de
grens daarmee te steunen.

In aansluiting daarop hebben we drie stellingen voorgelegd die ook tijdens de dagopeningen in de week voor de viering zijn
besproken. Dit zijn de stellingen:
- 	We gaan over een grens als we de aula na de
pauze vol met troep achter laten.
	De toelichting daarop is dat wij als mensheid over de grens zijn gegaan van wat
het milieu aankan. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de ‘plastic soep’ die
op verschillende plekken in de oceaan
te vinden is, het smelten van de ijskap
ten gevolge van het broeikaseffect en de
aardbevingen in Groningen ten gevolge
van de winning van aardgas.
-	We kunnen alleen veranderen als we over onze
eigen grenzen heen gaan en uit de comfortzone stappen.
-	Ondanks de druk van de groep of die van de
overheid blijven we voor onze mening staan.
	Elke leerling kreeg een rode en groene
kaart waarmee ze konden aangeven of
ze het met de betreffende stelling eens
waren. Misschien aardig om thuis eens
te bespreken wat daar is uitgekomen.

“ENGLISCH IST EIN MUSS, DEUTSCH EIN PLUS”
Linda Werner-Uijl | coördinator “Goethe Programm”
In de nieuwsberichten van de afgelopen
maanden komt steeds weer naar voren, dat
in Nederland de kennis van de Duitse taal
achteruit is gegaan. Veel scholieren kiezen
voor hun eindexamen geen Duits meer.
Tegenwoordig spreken Duitsers toch Engels?
De Nederlandse economie loopt miljarden
mis, omdat de beheersing van de Duitse
taal niet goed genoeg en de concurrentie
uit andere Duitstalige landen groot is.
Om de leerlingen het belang van de Duitse
taal te laten inzien en hen weer te motiveren om op school Duits te kiezen, biedt
de sectie Duits vanaf dit jaar de mogelijkheid om in de derde klas havo en vwo een
gerenommeerd Goethe Certificaat “Fit in
Deutsch 2” te behalen. “Fit in Deutsch 2”
is een examen op A2-niveau en is speciaal
bedoeld voor jongeren. We zijn blij dat we
dit jaar een start hebben kunnen maken
met een pilot voor 25 leerlingen.

In zes speciale lessen hebben we de aangemelde leerlingen op het Goethe Certificaat voorbereid. Zij hebben hard gewerkt
aan zowel luister-, lees-, schrijf- en vooral
spreekvaardigheid. Woensdag 8 april was
de laatste les, waarin we de puntjes op de
”i” hebben gezet ter voorbereiding op de
komende examens. Op vrijdag 10 april vonden de schriftelijke examens plaats. Gedurende 90 minuten hebben de leerlingen
moeten zwoegen op hun luister-, lees- en
schriftelijk examen.
Op 23 april, tijdens de eendaagse excursie naar Keulen, hebben de leerlingen de
mogelijkheid gehad om in de praktijk
ervaring op te doen wat betreft cultuur,
geschiedenis van het gebied en natuurlijk
het actief en praktisch bezig te zijn met de
Duitse taal. Een goede kans om nog eens
extra te oefenen voor het mondelinge examen dat op 11 mei zal worden afgenomen.

Er komt een afgevaardigde van het Goethe
Institut om samen met mij het mondeling
examen af te nemen. In tweetallen zullen
de leerlingen hun uiterste best gaan doen
om te slagen voor dit examen.
Dan wachten we in spanning de uitslag
af, deze zal binnen zes weken bekend
worden gemaakt. De verwachtingen zijn
hoog gespannen en we hopen natuurlijk
dat iedereen slaagt.
Op dinsdag 16 juni zal de officiële en feestelijke uitreiking van het Goethe Certificaat plaatsvinden.
Het plan is om in de komende jaren dit
programma uit te breiden door verschillende niveaus aan te bieden in meerdere
leerjaren.

MUZIEK EINDEXAMEN HAVO 5 EN VWO 6 - Locatie Molenhuispad

Een viering is geen viering als er niet
gezongen wordt: vier meisjes uit de eerste
klas, een leerling uit de tweede klas en een
leerling uit de derde klas brachten twee
prachtige liederen ten gehore. Lastig om
daarna niet te applaudisseren.
Zo zijn we met elkaar de paasdagen in
gegaan en ik hoop, dat het nadenken over
grenzen niet na de drempel van de kerk is
gestopt maar nog steeds doorgaat.
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GYMNASIUM BOVENBOUW GOEDE DOELENDAG – 18 DECEMBER 2014
BEZOEKT THEATER DE APPEL

Locatie Molenhuispad

HAVO 4 PROFIELDRIEDAAGSE 2015 – FOTOGRAFIE

WIJZIGING
SCHOOLBOEKEN

Namens de goede doelendag-commissie:
Gerard van Gaalen | teamleider havo 2 en 3
Gerben Nagel
| teamleider vwo 4

Foto: Leo van Velzen

Marieke van den Bosch | docent
		

klassieke talen

Op woensdag 4 februari was het
eindelijk zo ver: na enkele weken
van voorpret en intensieve voorbereiding in de les, ging de gehele
bovenbouw van het gymnasium
naar theater De Appel in Den Haag.

Meisje en vrouw als slachtoffer van seksueel geweld in conflictgebieden
Het is al weer even geleden en toch willen we het u niet onthouden. Afgelopen
december is op de locatie Molenhuispad tijdens onze tweejaarlijkse goede doelendag
weer een succesvolle poging ondernomen.
We hebben ons samen met 3FM Serious
Request ingezet voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik
in conflictgebieden. U als ouder was van
harte uitgenodigd. Tot onze grote vreugde
was u ook in groten getale aanwezig en
betrokken. En het eindresultaat mag er
wezen. Niet alleen is er een prachtbedrag
van € 25.586 (!) overgemaakt naar 3FM.
Vooral hebben we genoten van al die leerlingen die zich op fantastische wijze hebben ingezet om de actie tot een succes te
maken.
Op woensdagavond 17 december hebben
havo 4 en vwo 4 afgetrapt met een Serious
Crazy Raiser. Zij volgden een programma
met diverse activiteiten uiteenlopend van
een spreker en documentaire, tot muzieken dansworkshops. Vwo 5, 6 en havo 5

De voorstelling is gebaseerd op de Metamorfosen van Ovidius, één van de grootste
Romeinse schrijvers. In de Metamorfosen
schrijft hij over diverse mythen die eindigen in een gedaanteverandering, zoals
Daphne die een laurierboom wordt, of
Narcissus die aan de waterkant in een
narcis verandert. Omdat de gymnasiumleerlingen deze verhalen goed kennen, is
de voorstelling een feest van herkenning!
Soms was het stuk ronduit hilarisch, zoals
bij de Schikgodinnen die de levensdraad
van een onschuldige toeschouwer doorknipten, soms erg ontroerend en spectaculair bij Icarus die daadwerkelijk door de
zaal vloog, én neerstortte.
Zowel de leerlingen als de docenten kijken
terug op een plezierige avond vol schitterend toneel, waarbij de levendige voorstelling van de ons bekende mythen voor
blijvende beelden in onze herinnering
heeft gezorgd.
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hebben geld ingezameld door middel van
het Serious Prom: een gala in het Paard
van Troje.
De onderbouw heeft op donderdag 18
december een mooi vervolg gegeven aan de
dag. Om 7:30 uur zijn de eerste leerlingen
uitgezwaaid voor een serieuze ‘run-bikerun’ naar het Glazen Huis in Haarlem. Na
het kerstontbijt zijn andere sportievelingen gaan voetballen of met een virtuele
roeiwedstrijd ook naar Haarlem geroeid.
De overige leerlingen zijn aan de slag
gegaan met de voorbereidingen van de
afsluiter van de dag, een heuse Serious
Market. Een plek met door leerlingen
geprepareerd eten, diverse door leerlingen
georganiseerde activiteiten, muziek en het
door leerlingen gespeelde kersttoneel.
Na 20:30 uur leek de school ontploft, was
menig leerling en collega afgedraaid, en
toch overheerste één gevoel: trots! Wat
hebben onze leerlingen (uw kinderen) zich
van een fantastische kant laten zien. En
dat wilden we u een aantal maanden na
dato toch nog laten weten!

Locaties Molenhuispad en
Hof van Delft

Corn Tukker

| schoolboekencoördinator

Afgelopen februari hebben de havo-4 leerlingen weer deelgenomen aan het
profielonderwijs in de vorm van de profieldriedaagse. Doel van de driedaagse
is om leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en hoe hun eigen
gekozen vakkenpakket in verschillende beroepen vorm heeft gekregen.
Voor de groep die ik heb begeleid (een selectie van de leerlingen Kunst Beeldend), hield dat in dat er een aantal dagen ingevuld waren met fotografie.

Met ingang van het schooljaar 20152016 verandert er het een en ander
met betrekking tot de schoolboeken
voor de locaties Molenhuispad en
Hof van Delft.

Liekie Nipius | docent beeldende vorming

Tot op heden was u gewend de benodigde
schoolboeken te bestellen bij Iddink. Met
ingang van het komende schooljaar stapt
het CLD over op een intern boekenfonds.
Dit betekent dat u geen schoolboeken meer
hoeft te bestellen, maar dat deze aan uw
kind worden geleverd door de school.

Doelen van de verschillende opdrachten zijn
de leerlingen kennis te laten maken met
analoge en digitale fotografie en bewust
keuzes hierin te laten maken. Wanneer kies
je voor analoge fotografie? Hoe druk je zelf
een foto af in een echte donkere kamer? Hoe
kun je bewust de beschouwer manipuleren
door een bepaalde uitsnede of compositie?
Wat wil je de beschouwer eigenlijk vertellen
met je foto? Zwart/wit of toch maar kleur?
Dit zijn nog maar enkele vragen waarmee de
leerlingen in deze groep zich hebben beziggehouden.
De opdrachten variëren jaarlijks en zijn
gekoppeld aan een tentoonstelling die op
dat moment te bezichtigen is. Dit jaar zijn
de leerlingen naar het Nederlands Fotomuseum Rotterdam geweest en hebben daar de
tentoonstellingen: De Donkere Kamer; Bijzondere verhalen uit de Nederlandse fotografie en
Rotterdam in the picture; 175 jaar fotografie in
Rotterdam bezichtigd. De tentoonstelling De
Donkere Kamer; Bijzondere verhalen uit de Nederlandse fotografie geeft een mooie inleiding
op het zelf afdrukken van analoge zwart/
wit foto’s. Rotterdam in the picture; 175 jaar
fotografie in Rotterdam sloot aan bij het thema
hoe je een stad of het straatleven in beeld
kunt brengen (straatfotografie). De leerlingen hebben zelf kunnen ervaren hoe het
afdrukken op de traditionele manier in werking gaat in een echte donkere kamer van
“Fotoclub Klik” in Delftstede. Maar ook hoe
moeilijk het is om goede digitale kleuren-

foto’s te maken. Wanneer is een gemaakte
foto eigenlijk interessant?
Deze dagen van hard werken, veel fotograferen en goed kijken, werden afgesloten met
het exposeren van de gekozen foto’s. Elke
leerling mocht maar twee zwart/wit foto’s
en twee kleurenfoto’s kiezen. Het maken
van een mooie serie vanuit een gelijksoortige thematiek bleek in de praktijk veel lastiger dan men aanvankelijk dacht. Toch hangt
er een mooie serie foto’s in de hal, waarin
iedere fotograaf te herkennen is.
Zoals elk jaar wordt er door een jury een
winnende serie en/of origineelste foto
gekozen. De kwaliteit was zeer hoog en de
resultaten lagen dan ook dicht bij elkaar.
Dit jaar viel Sarah van der Lelij in de prijzen.
Zij zal later nog een ingelijste uitvergroting
van één van haar eigen gemaakte zwart/wit
foto’s in ontvangst nemen. Sarah zelf wist
in het verslag mooi te verwoorden wat de
winst was voor haar als deelnemer aan dit
project: “Ik liep pas in de stad en had bij elke
kans de drang om m’n camera te pakken en een
foto te maken”.

De boekenpakketten worden in de zomervakantie samengesteld. Uw kind ontvangt
een uitnodiging om het pakket op te komen
halen op school. Het uitreiken van de pakketten zal eind augustus plaatsvinden.
De boekenpakketten bevatten alle leermiddelen die vallen onder de “gratis” schoolboeken. Onder de “gratis” schoolboeken vallen:
• leerboeken, werkboeken, projectboeken
en tabellenboeken, eigen leermateriaal
van de school dat een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
• licentiekosten van digitaal leermateriaal;
• lesmateriaal van extra (keuze)vakken.
De volgende boeken en lesmaterialen zijn
niet gratis: atlassen, woordenboeken, agenda's, rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften en multomappen, schrijfen tekenmateriaal. Deze dient u zelf aan te
schaffen. Nadere informatie hierover volgt.
De locatie sc Delfland maakte al gebruik
van een eigen boekenfonds. De boeken
worden bij sc Delfland - zoals voorgaande
jaren - aan het begin van het cursusjaar
centraal uitgedeeld.

Sarah van der Lelij – Tramleven – 2015
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DOE-DAG ON STAGE BEROEPENFEEST

Simon Knot | decaan

IN MEMORIAM MISS FOPPEN
Op 1 februari jl. overleed Elisabeth Hendrika Foppen, alom bekend als
‘Miss Foppen’, op de leeftijd van 88 jaar. Zij was een legendarische
persoonlijkheid aan het oude CLD, waaraan zij vanaf de oprichting in
1948 tot haar vervroegde uittreding in 1989 Engels gaf. Tot het laatste hield
ze nog contact met oud-leerlingen, hun kinderen en kleinkinderen.
Haar netwerk was zeer groot en haar geheugen fenomenaal.
Veel oud-leerlingen kijken nog steeds met grote voldoening op haar lessen
terug en waarderen haar kennis van en liefde voor de taal, die zij op
onuitwisbare wijze op hen heeft overgebracht.

Ruud Poortier

Ook dit jaar hebben weer zo’n 1000 leerlingen van het vmbo van Delft meegedaan aan het beroepenfeest van
‘On Stage’.
De tweede- en derdejaars leerlingen hadden
op 10 maart ‘matches’ gemaakt met werkgevers. Op dinsdag 24 maart was toen de zogenaamde Doe-dag. Daarbij zijn de leerlingen
in allerlei beroepen terechtgekomen.
Sommigen bezochten de Praxis, anderen
de politie of ambulance en er waren zelfs
toekomstige apothekers en dierenartsen
die in die sector hun enkeldaagse baas hadden gevonden. Veel leerlingen vinden op
deze manier een (bij)baantje, anderen zelfs
een mogelijke roeping.
Ik ben met 8 leerlingen naar de Rotter-

damse haven gegaan. Wij werden met een
bus opgehaald en zijn toen langs allerlei
havenbedrijven geleid. Daar werd verteld
wat voor banen er in de haven zijn, van
stuurman tot vrachtwagenchauffeur en
van lasser tot logistiek medewerker. Er zijn
zelfs opleidingen die, als je hun diploma
haalt, een baan garanderen!
Als eerste bezochten we een werf waar in
verschillende droogdokken schepen werden gerepareerd. De grootte van de schepen die daar lagen, wekte verwondering bij
de jongens en de meisjes. Nog imposanter
was het bezoek aan ECT. De hoeveelheid

containers, de enorme schepen en de
computergestuurde vrachtauto’s deden de
monden openzakken van verbazing.
Tussendoor hebben we ook het Europoort informatiecentrum bezocht en de
Maeslantkering. Misschien kregen we zelfs
te veel informatie op ons bordje, want toen
we ’s middags weer naar Delft reden was
het heel stil in de bus.
Het Doe-gedeelte was een beetje moeilijk
op deze dag. Je kunt bijvoorbeeld moeilijk
een container beladen, maar het was toch
een nuttige blik op een mogelijke toekomst.

oud-leerling en oud-docent

Lize Foppen – het was een bijzonder voorrecht als ze je toestemming gaf haar bij
de voornaam te noemen – was een lerares met een duidelijke stijl en met stellige
overtuigingen. Gezag diende gerespecteerd te worden, goede omgangsvormen
waren een voorwaarde en haar kleding
getuigde van klassieke opvattingen. In
haar lokaal heerste een perfecte orde: in
het oude gebouw stonden stippen op de
vloer waar de tafels moesten staan. Als
brugklasmentrix hield ze voor jongens en
meisjes gescheiden klassenavonden.
Wie dit alles niet kon waarderen, hoorde in
haar opvattingen eigenlijk niet op het CLD
thuis. Dat gaf wel wrijving met progressieve collega’s en weerbarstige leerlingen.
Voor haar was een school geen democratie,
werd een docent met ‘u’ aangesproken en
droeg een leraar een net pak met stropdas.
Bij de beruchte leerlingenstaking van 1970
gingen haar lessen gewoon door. De verfrissende ideeën op haar vakgebied die in

1985 met de terugkeer van de dependance
uit Rijswijk kwamen binnenwaaien, kon
zij niet waarderen. Trouw aan haar principes nestelde ze zich de laatste jaren als
lerares op een eenzame hoogte en was zij
de enige die nog wist hoe het moest en hoe
het hoorde. Naast bezieling groeide daardoor de eenzaamheid die uiteindelijk tot
een zekere verbittering leidde.
Toen ze regelmatig voor de klas in slaap
viel, werd het tijd voor de vervroegde uittreding. Thuis had ze haar ouders verzorgd
en haar enige zuster was ziekelijk. Niettemin had ze een volgende roeping: bij nacht
en ontij toog ze naar de Haagse binnenstad om daar vanuit haar orthodox geloof
drugsgebruikers te begeleiden.

ontkende dat die er waren, maakte daar
zelf deel van uit. Dat maakte mijn laatste
gesprekken met haar niet altijd aangenaam.
Na een herseninfarct was ze halfzijdig verlamd, maar haar geest bleef ongebroken.
Boven de rouwkaart stond een ik-boodschap: ‘na een leven vol zorg en verdriet’.
Die zijn haar inderdaad in ruimte mate
overkomen. Maar het is tragisch dat zij
blijkbaar geen woorden van dankbaarheid
meer had voor de vreugdevolle momenten
en herinneringen die zij toch ook aan
velen heeft geschonken.

Na haar vertrek verkrampte de herinnering aan de school: veel wat ooit positief
was, legde zij nu negatief uit, tot de ridderorde die zij bij haar 40-jarig jubileum
kreeg aan toe. Ze zag complotten en wie

EINDEXAMENEXPO HAVO 5 EN VWO 6 - Locatie Molenhuispad
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VAN HET DECANAAT

Leny Pet

| decaan havo

OP BEZOEK BIJ NOBELPRIJSWINNAAR OPCW
Chemische wapens kunnen zeer gevaarlijk zijn, zeker als ze in handen vallen van terroristen. Heel actueel is het
conflict in Syrië, waar onlangs chemische wapens gebruikt zijn. Wij gaan ons nog meer zorgen maken als IS gebruik gaat maken van chemische wapens. Wie weet wat daar de gevolgen van zijn…

Remco Menke

docent geschiedenis

In het kader van de projectweek in week 8
zijn vijftien N-stromers en vijf M-stromers
op bezoek gegaan bij het OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).
Dit gebeurde voor het project Chemistry in
Conflict, want de OPCW is opgericht om het
gebruik van chemische wapens tegen te
gaan. Daarvoor hebben zij zelfs de Nobelprijs voor de Vrede gekregen.

Studievoorlichtingsmarkt

Snuffelstage

Bijna 1100 leerlingen en ouders bezochten vrijdagavond 28 november de jaarlijkse voorlichtingsmarkt voor onze leerlingen vanaf de derde klas (havo en vwo). De
voorlichting werd gedaan door oud-leerlingen van onze school. Het marktidee
werkte goed. Leerlingen kwamen langs in
de verschillende lokalen bij de oud-leerlingen en stelden vragen over hun huidige opleidingen. Zij, op hun beurt, gaven
antwoorden over beroepsmogelijkheden,
inrichting en inhoud of vertelden het één
en ander over de studie in het algemeen
en gaven informatiemateriaal mee.

Al meer dan 30 jaar lang organiseren we
een oriëntatie op werk voor de derde klassen havo. Wij vinden dit van belang, omdat
leerlingen een keuze moeten maken welke
gericht is op een vervolgopleiding. Ook dit
jaar hebben wij de leerlingen weer 'mee
laten lopen' met een beroepsbeoefenaar
om hen aan den lijve te laten ondervinden wat een beroep inhoudt. Enkele bijzondere adressen dit jaar waren: de Zwitserse ambassade, Shell-raffinaderij en twee
verloskundigenpraktijken. De bedrijven
reageerden positief: “De stagiaire was een
leuke en vlotte aanwinst voor ons team”,
“Veel collega’s vonden het leuk”, “Ik heb
tijdens de stage genoten van het aanstekelijke enthousiasme en de gedrevenheid
van uw leerling”.

Als er, ondanks de 50 verschillende opleidingen die onze oud-leerlingen boden,
toch naar iets anders werd gezocht, kon
men terecht bij de diverse hogescholen en
universiteiten. Vertegenwoordigers daarvan gaven ook algemene voorlichting
over studeren of specifiekere voorlichting
over bepaalde studierichtingen.

The Perfect Match
Leerlingen van 6 vwo hebben in februari
een pitch van 2 minuten moeten houden
waarin zij hun studiekeuze moesten onderbouwen en motiveren naar aanleiding van
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opdrachten uit de voorbereiding van twee/
drie (externe) docenten en studenten. In
tweetallen hebben zij deze opdracht voorbereid. Na de pitch hebben de twee personen
vragen gesteld over hoe de leerlingen tot
een keuze gekomen zijn en de geschiktheid
voor de opleiding. Uit onderzoek is namelijk
gebleken dat leerlingen die in vwo 6 duidelijk de keuze voor hun studie kunnen motiveren veel minder vaak voortijdig met hun
studie stoppen of switchen. Daarom hebben
zij duidelijk moeten maken waarom hun
studiekeuze ‘the perfect match’ is.

Droombaandagen
Voor de tweede keer zijn de Droombaandagen voor 4 vwo georganiseerd: leerlingen
uit 4 vwo gingen op 23 april op bezoek bij
een door hen gekozen bedrijf. Zij kregen
daar een rondleiding met uitleg of met
een praktijkopdracht. Daarnaast namen
zij een interview af. Door dit bezoek en
hun voorbereiding en verwerking, hebben
zij in korte tijd een redelijk beeld van een
mogelijk toekomstig beroep gekregen.

Het laboratorium in Rijswijk
Maandagochtend begonnen wij gemotiveerd aan dit project. Allereerst kregen wij
een presentatie van onze geschiedenisdocent meneer Menke over de eerste chemische aanval tijdens de Eerste Wereldoorlog en de ervaringen van de slachtoffers.
Tegenwoordig worden er helaas nog steeds
chemische wapens gebruikt, bijvoorbeeld
in Syrië. Om dat tegen te gaan is de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
(OPCW) opgericht. Dit is een internationale organisatie en iedereen sprak er dus
Engels. Deze organisatie is belast met het
in kaart brengen van chemische wapens
en streeft er sinds 1997 naar deze wapens
uit te bannen. Eerst bezocht de hele groep
het laboratorium en de opslagruimte in

Rijswijk. Hier kreeg de groep filmpjes en
een presentatie te zien over het doel en de
acties van deze organisatie. Het was soms
moeilijk om het Engels te kunnen volgen,
maar wij hebben toch veel vragen kunnen stellen en de belangrijkste elementen
eruit kunnen pikken. We kregen ook een
rondleiding in het laboratorium, waar de
wetenschappers proeven doen met de zogenaamde ‘samples’ uit conflictgebieden. Het
was interessant om te zien en te horen hoe
zij met onder andere massaspectrometrie
en gaschromatografie te werk gaan. Ook
zagen wij de pakken van inspecteurs die
naar de landen gaan om onderzoek te
doen. Het was indrukwekkend om te zien
hoeveel beveiliging er nodig is en wat de
risico’s zijn om zo’n gevaarlijk gebied te
onderzoeken.

Het hoofdkwartier in Den Haag
Na het bezoek aan het laboratorium in
Rijswijk waren de programma’s voor de
M-leerlingen en N-leerlingen verschillend. De N-leerlingen reden weer terug
naar school voor een practicum. Voor de
M-leerlingen zag het middagprogramma er
iets anders uit. Zij gingen op de fiets naar
het OPCW-hoofdkwartier in Den Haag. Bij
aankomst werden we grondig gecontro-

leerd, waarbij we door een detectiepoort
moesten. Toen we eenmaal in het gebouw
arriveerden, werden we warm ontvangen
door Jonathan Forman, scheikundig en
technologisch adviseur. Hij gaf ons een
rondleiding door het gebouw, waarbij we
de vergaderzaal en de Nobelprijs, door het
OPCW gewonnen in 2013, kregen te zien.
Later konden we met verschillende personeelsleden spreken. Elk personeelslid nam
uitgebreid de tijd om zijn of haar functie
uit te leggen en de door ons gestelde vragen
te beantwoorden. Met name de leider van
het inspectieteam, Marinus Potter, sprak
ons aan. Hij vertelde vol passie over zijn
reizen naar het buitenland en hoe zo’n
inspectie te werk gaat. Ook vonden we het
fijn dat hij onze vragen beantwoordde met
wedervragen. Zo werden we extra aan het
denken gezet. Kortom, het was een leerzame en unieke ervaring.
Het project werd afgesloten met een debat:
een mooie afsluiting
(Een weergave van het
debat is beschikbaar
op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qYF4jQhIB7c).
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PROJECTWEEK FEBRUARI – EEN WEEK OM TE VIEREN

Gerard van Gaalen

LO2 EINDEXAMENVAK

| teamleider havo 2 en 3

Al enige jaren bieden wij op de
mavo de mogelijkheid tot het
volgen van extra sport in het kader
van talentontwikkeling. We willen daarin nu een volgende stap
maken met de invoering van LO2
als eindexamenvak.

Harm de Jong

‘Vandaag heb ik een groep leerlingen van het CLD rondgeleid in het
voormalige Kamp Amersfoort, 2 uur lang en dat is bovengemiddeld
lang. Bovengemiddeld was ook hun interesse en hun vlekkeloze gedrag
tijdens de rondleiding. Met scholen heb ik veel ervaring - deze groep
springt er in alle opzichten uit! Zo'n ervaring stimuleert mij dit mooie
werk te blijven doen. Als deze leerlingen een afspiegeling van de school
zijn, verdient ook de school een groot compliment.’ – aldus de gids van
Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Een week om te vieren... Hoe mooi geïllustreerd met bovenstaande e-mail die
we in de loop van de projectweek (16 t/m
20 februari) mochten ontvangen. Van te
voren wordt afgewogen hoe je een groep
leerlingen serieus aan het nadenken krijgt
over het onderwerp fascisme. De beslissing
wordt genomen om alle derde klassen havo
en vwo met elkaar te mengen, naar verschillende hoeken in Nederland te sturen en aan
verschillende opdrachten te laten werken
om ze daarna verslag aan elkaar te laten
uitbrengen. En bovenstaande e-mail is één
van de tastbare resultaten. Iets om trots op
te zijn.
Over trots gesproken. Wat te denken van
die - normaal wat teruggetrokken - tweede
klas leerling die de show steelt door rond
te lopen op een grote bal om kleuters te
vermaken tijdens een heuse circusvoorstelling? Weken oefenen tijdens de gymlessen,
een specialisme kiezen (uit onder andere:
tonlopen, jongleren, ballopen, springen,
acrobatiek, twirling, diabolo), je vaardigheden aanscherpen in de projectweek, een
act instuderen en dan moeten presteren.
Om die kleuters een mooie voorstelling te
bezorgen. En achteraf reuze trots de stress
kunnen laten zakken. Wel voor even, want
over twee dagen wacht de eindpresentatie
over gameverslaving of een ander aan
gezondheid gerelateerd onderwerp voor je
hele klas, inclusief ouders. Tijdens deze projectweek zijn de tweedeklassers geprikkeld
om hun presentatie- en onderzoeksvaardigheden te versterken. Iets wat tot mooie
resultaten heeft geleid.

presentatievaardigheden die ook in het
project ‘Flitsen’ in de brugklas al een prikkel hebben gekregen. De opdracht daar
was: maak met je klas een mini-musical
met o.a. dans, muziek en uiteraard toneel.
Omlijst dit met een mooi decor en een
goede film over de making-off en speel een
flits uit het leven van een brugklasser na.
Samenwerken is dan ook cruciaal, want
ieder groepje leerlingen is met een ander
onderdeel van de voorstelling bezig. En de
groep die dit het best presteert, gaat met
een heuse Oscar naar huis.
We kijken dus terug op een zeer positieve
week waarin leerlingen veel vaardigheden
hebben getraind die in de vaklessen soms
wat minder aandacht krijgen. En ondertussen kijken we op het moment van schrijven ook al weer vooruit. In april gaan alle
derdeklassers met het project ‘Veldwerk’

een dag profielgericht werken op een
boerderij in de omgeving. Deze jaarlaag
start tevens de voorbereiding voor hun
laatste project aan het einde van het jaar,
‘In business’, waarbij onderzoek in een
bedrijf moet worden gedaan. De kickoff
voor onze tweede klassers voor het project ‘Expo’ vindt ook al voor de meivakantie plaats. Leerlingen moeten een heuse
externe expositie rondom het onderwerp
'afval' vormgeven. Uiteraard heeft ook de
brugklas nog een project, ‘Wereldtalen’.
Hiervoor geen kickoff. Wel zijn de voorbereidingen al weer in gang gezet.

| teamleider
onderbouw mavo/ havo

Het eindexamenvak omvat meer dan
alleen het actief uitvoeren van sport. Zo
wordt er nagedacht over de plaats die
beweging in onze samenleving krijgt en
is er aandacht voor vaardigheden als leiding geven, samenwerken en organiseren.
Daarnaast kunnen leerlingen zich oriënteren op vervolgstudies en andere situaties
waarin sport een belangrijke rol speelt,
bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk.
We hopen in het cursusjaar 2015-2016 in
klas 3 met een eerste groep te kunnen
beginnen. We zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

In onze projecten streven we naar verbinding tussen binnenwereld en buitenwereld, naar verbinding tussen vakken en
naar het trainen van relevante vaardigheden. Het is steeds weer een feest om te
zien hoe dit lukt.

BEELDEND WERK VWO 4

In de tweede klas is voortgeborduurd op
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Technasium Magazine is een digitale uitgave van de Stichting Technasium die
drie maal per jaar verschijnt. U leest er
o.a. stukjes van netwerkcoaches en van
ouders, over de (projecten van) leerlingen die technasium volgen, over scholingsweken voor docenten, etc.
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Op onze website vindt u de meest
recente versie van het magazine op de
pagina Onderwijs>havo/vwo-Locatie
Molenhuispad>Technasium.
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GEBEDSKRING OUDERS

Klikt u op de homepage van onze website
bij “nieuws en mededelingen” op de knop
“agenda” (of bij het onderdeel actueel>agenda
overzicht) voor een overzicht van de belangrijkste data. Naast de data van ouderavonden,
leest u daar o.a. wanneer de rapporten worden
uitgedeeld, wanneer de schoolvakanties zijn
en bij welke activiteiten ouder(s)/verzorger(s)
en andere belangstellenden welkom zijn. De
informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Contact

U bent van harte welkom!
Just to let you know, God loves you!
Elke maand bidden we met een groepje ouders. We bidden bijvoorbeeld voor leerlingen
en/of docenten of over een specifiek onderwerp.
Wilt u ons komen versterken of heeft u een suggestie voor gebedspunten?
Neemt u dan even contact op met Daniëlle Brug (dcbrug@kpnmail.nl).

De resterende data voor het
schooljaar 2014-2015 zijn:
donderdag 4 juni 2015
donderdag 2 juli 2015
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening.
Indien u suggesties of opmerkingen over
de inhoud van het bulletin heeft, dan
kunt u die per e-mail kenbaar maken aan
Monique Radder (m.radder@scodelft.nl).

Tijd: van 20.00 - 21.30 uur
Locatie: nader te bepalen

Graag tot ziens!

Onze school maakt deel uit van SCODelft e.o.
Zie onze website: www.scodelft.nl
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