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“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”
gymnasium • atheneum • havo • mavo • beroepsgericht onderwijs (vmbo-kbl/bbl)

Een leerzaam uurtje en dat niet alleen voor de Koreanen

Exotisch
Op 18 januari gaf ik een groep Koreanen een rondleiding door de locatie
Molenhuispad. Dat leidde bij een leerling tot een spontane, oprecht nieuwsgierige vraag: “Wat doen die Chinezen
hier?” Het antwoord was natuurlijk
dat het geen Chinezen waren, en dat
ze op een toer door Nederland waren
om te kijken hoe christelijk onderwijs
hier vorm krijgt.
Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Onze leerlingen zijn doorgaans goed in
staat om met vreemdelingen om te gaan.
Maar, het CLD was de eerste school die de
in totaal twintig Koreanen bezochten. Ze
stonden onder leiding van een hoogleraar
die onder meer in Delft aan de TU gestudeerd had. Het was leuk om te zien hoe
deze groep zich gedroeg: net CLD-leerlingen op de eerste dag van een buitenlandse excursie. Mobiel in de aanslag om
de ene foto na de andere te nemen. Ze vielen dus behoorlijk op. Enerzijds exotisch,
anderzijds heel herkenbaar.
Vooraf vond ik het bezoek een uitdagende
spiegel: wat maakt het CLD tot een christelijke school? Als je dat aan vertegenwoordigers van een andere cultuur moet uitleggen, moet je stevig nadenken over de
echte kern. In mijn presentatie heb ik het
als volgt samengevat. Scholen bevorderen

geletterdheid en een open christelijke
school als de onze bevordert religieuze
geletterdheid, gevoed door de christelijke
traditie. Hier voeg ik er nog wat aan toe.
Natuurlijk worden er in de dagelijkse praktijk heel veel lessen gegeven waarin dit
niet met zoveel woorden aan de orde kan
zijn. Bovendien wordt het ingevuld door
een grote verscheidenheid aan leraren. Die
brengen elk hun eigen persoonlijkheid en
opvattingen mee.
En achteraf? Nog geen 2 maanden later, in
maart, hebben we het 10-jaarlijkse onderzoek gehad over “God in Nederland”. De
conclusies waren helder: de secularisatie
heeft behoorlijk doorgezet. In de samenvatting werd het christendom getypeerd
als een “exotische wereld”. Alweer een
merkwaardig contrast: in Nederland
is het christendom bepaald niet meer
mainstream, maar wereldwijd (onder meer
in Korea) groeit het. Dat geldt trouwens
ook voor religies in het algemeen. Dit
onderstreept volgens mij het belang van
de “C” in onze naam. We willen onze leer-

lingen de (christelijke) wortels laten zien
van onze cultuur, en ze leren de taal van
religie te ervaren en te verstaan.
Het bezoek was gelukkig niet alleen zware
kost; een groep leerlingen werd bevraagd
door studenten en een leerling van een
Koreaanse High School. Dat bevatte vooral
uitwisselingen over het dagelijkse schoolleven. Eén van de CLD-leerlingen mopperde; de school kreeg van haar maximaal
het cijfer 6. Dit omdat ze veel te hard moest
werken. Ze klaagde dat onze schooldagen
te lang zijn, van 8:30 tot 16:15 uur. Onbedoeld wekte ze daarbij overigens de
suggestie dat ze op alle dagen zulke lange
roosters had. Het mopperen veranderde al
gauw in een milde vorm van verbijstering.
Een Koreaanse leerling vertelde dat bij
haar de schooldag duurt van 8:00 uur tot
22:00 uur. Dan lag ze om 24:00 uur in bed
en de wekker ging de volgende morgen
om 7:00 uur.
Kortom: een leerzaam uurtje en dat niet
alleen voor de Koreanen.
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Colofon
Het CLD biedt opleidingen op vmbo,
mavo, havo, atheneum en gymnasium
niveau. Vormend en vernieuwend onderwijs, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan.

???

Het informatiebulletin is een schoolbreed
magazine. Het verschijnt drie maal per jaar in
Naam
een oplage van 3.500. In dit magazine worden
ontwikkelingen en achtergronden op het
Tekst
gebied van onderwijs bij het CLD beschreven.
Een selectie van aankondigingen en verslagen van activiteiten vanuit de verschillende
Tussenkop
locaties worden opgenomen evenals mededelingen of informatie vanuit het bestuursbureau van SCO Delft e.o. Ouders van onze
leerlingen krijgen het informatiebulletin per
post toegezonden. Voor belangstellenden is
het blad op aanvraag verkrijgbaar. De digitale
publicatie is beschikbaar via de website van
het CLD.
Eindredacteur: Monique Radder
Tekstredactie: Ineke Nieuwstraten
Tekstredactie: Wilfried Sedee
Fotoredactie: Jaap Paauwe
Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet
Publicatiedatum: mei 2016
Contact
Monique Radder
Beleidsmedewerker pr en communicatie
Bestuursbureau SCO Delft e.o.
T 015 2154884
M 06 55153859
E m.radder@scodelft.nl
Overname van tekst en/of beeld mag alleen
met toestemming van de eindredacteur en
onder vermelding van de bron.
Christelijk Lyceum Delft
E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl
Locatie Molenhuispad - havo/vwo
Molenhuispad 1, 2614 GE Delft
T 015 268 43 30
Locatie Hof van Delft - mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70
Locatie sc Delfland - vmbo-kbl/bbl
Juniusstraat 6, 2625 XZ Delft
T 015 200 00 14
Het CLD maakt deel uit van de Stichting
Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft
e.o.). De stichting bestuurt acht basisscholen en één school voor voortgezet
onderwijs: het CLD. Zie voor meer
informatie www.scodelft.nl.
Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.
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“Oud en nieuw” in mei
Elk schooljaar brengen we drie edities
uit van het informatiebulletin. Dit
derde bulletin van 2015-2016 is dan
ook het laatste bulletin van deze
cursus waarin we u op de hoogte
brengen van diverse wetenswaardigheden vanuit de CLD-locaties.
Monique Radder,
Beleidsmedewerker pr & communicatie
Bestuursbureau SCO Delft e.o.

Dit betekent ook dat het einde van het
schooljaar nadert. Er moet nog even hard
gewerkt worden, en voor de één zijn die
laatste maanden spannender dan voor de
ander, maar het duurt niet lang meer of de
vakantiekriebels zullen merkbaar zijn in de
school.

bulletin is zeker op zijn plaats: Jaap, heel
hartelijk bedankt!

De examens zijn ondertussen in volle gang.
Voor onze examenkandidaten is het einde
van hun middelbare schooltijd in zicht, we
wensen hen heel veel succes en hopen ze
allemaal binnenkort te kunnen feliciteren
met het behalen van hun diploma.

Het is duidelijk dat leerlingen en medewerkers zich in deze periode richten op
een succesvolle afsluiting van het huidige
schooljaar. Maar ook de voorbereiding
voor de start van het kómende schooljaar
heeft onze aandacht al.

Het huidige schooljaar is tevens de laatste
periode dat ik met collega Jaap Paauwe
(docent Kunst Beeldend locatie Molenhuispad / beeldend kunstenaar) samenwerk.
Jaap sluit dit schooljaar zijn CLD-loopbaan
af en gaat van zijn welverdiende pensioen
genieten. In de afgelopen jaren heb ik met
ontzettend veel plezier met hem gewerkt.
Hij heeft prachtige foto’s gemaakt voor
het wervingsmateriaal van groep 8, voor
de schoolgids en voor het informatiebulletin. Zijn adviezen over (grafische)
vormgeving waren zeer waardevol voor de
school. Voor de website en voor allerlei
andere toepassingen heb ik vaak dankbaar
gebruik gemaakt van de kwaliteitsfoto’s
die hij bij talloze schoolactiviteiten heeft
gemaakt. Natuurlijk heeft Jaap nog veel
meer betekend voor het CLD: hij is in de
eerste plaats een bevlogen docent Kunst
Beeldend, die met passie en enthousiasme
voor zijn vak honderden leerlingen heeft
begeleid in de ontdekkingstocht naar en
ontwikkeling van hun talent. Voor mij is
Jaap vooral een heel fijne collega, een
inspirerende persoonlijkheid met wie ik
enorm prettig heb gewerkt aan diverse
projecten in het kader van CLD-drukwerk.
Al is het wat vroeg, ook Jaap heeft nog
een aantal drukke maanden voor de boeg
op school, een bedankje in het informatie-

In juni bijvoorbeeld verwelkomen we de
leerlingen van groep 8 die in september
starten in de brugklas; een spannend
nieuw begin voor deze groep 8-leerlingen
(én voor hun ouders).
Daarnaast zijn er de nieuwbouwontwikkelingen waarvan we het komende schooljaar
de vruchten gaan plukken. De uitbreiding
van het Molenhuispad vordert gestaag
en loopt volgens planning. Alle havo/vwoleerlingen starten het komende schooljaar
in het uitgebreide en volledig toegeruste
gebouw op het Molenhuispad. We maken
dan geen gebruik meer van de dependance aan de Colijnlaan. De leerlingen
van de beroepsgerichte leerwegen zullen
begin 2017 hun lessen gaan volgen in het
fonkelnieuwe gebouw van sc Delfland. Er
wordt enorm naar uitgekeken door zowel
de medewerkers als de leerlingen. Over
beide projecten leest u verder in dit bulletin meer.
Het bestuursbureau van SCO Delft e.o.
verlaat het voormalig gebouw van
Combi-Werk op de Buitenwatersloot.
Vanaf 30 mei zijn wij gehuisvest aan de
Vulcanusweg 263G in Delft. Volledige
(contact)informatie vindt u op de website
www.scodelft.nl.

Locatie sc Delfland

Op weg naar het nieuwe gebouw
In vorige bulletins was te zien dat de
bouwplaats waar de scholencombinatie Delfland een nieuw gebouw zal
krijgen, nog een vrijwel lege vlakte
was. Tijdens de open dag wilden we
toch graag laten zien dat we komend
schooljaar verhuizen naar een nieuw
gebouw. We hebben dat gedaan door
direct bij binnenkomst het nieuwe
gebouw te laten zien op een enorm
doek van 8 x 3 meter. Het leek alsof
je het nieuwe gebouw instapte.
Charles Barto, directeur beroepsgerichte
leerwegen

Voor een rondleiding op de bouwplaats
was het nog net iets te vroeg. Daar was nog
steeds nauwelijks iets te zien. Dat werd de
weken na de open dag wel anders. Met een
perfect georganiseerd team worden verschillende delen van het gebouw kant en
klaar aangevoerd en geplaatst. De mensen
van bouwgroep Slokker werken rustig maar
gestaag door. Iedere keer als we langs de
bouwplaats gaan, verbazen we ons over
het tempo waarmee het gebouw vorm
krijgt. De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt
tussen 10 februari en 30 maart. De vorm
van het gebouw wordt al aardig zichtbaar.
De tweede (bovenste) verdieping wordt
gebouwd. Binnenmuren staan er nog maar
weinig. Dat komt later pas. De laatste
berichten zijn dat de bouw op schema
ligt of daar zelfs iets op voorloopt. Dat
betekent dat we ons moeten gaan richten
op een nieuwe fase: de invulling van de
verschillende ruimtes en het plannen van
de verhuizing.

Iedereen die wel eens is verhuisd, weet dat
je een nieuw huis nog wel aan moet kleden. Je moet er een eigen kleur en sfeer
aan geven voordat je je er thuis kan voelen.
Dat geldt ook voor een school. Gelukkig
worden we bij het bepalen van de sfeer
geholpen door de architect. Samen met
leerlingen is nagedacht over de kleur van
de vloeren en wanden. We bespreken verschillende soorten meubilair en opstellingen waardoor de ruimtes “leefbaar” worden. We denken na over wandversieringen,
planten, lokaalaanduidingen, plaatsing van
informatiesystemen, zonnepanelen op het
dak en nog zo’n honderd andere dingen
die geregeld moeten zijn als je een nieuwe
school in gebruik neemt. Een andere
vraag die steeds weer terugkomt en die
beantwoord moet worden, is: wat nemen
we mee van de bestaande inrichting?
Alles nieuw kopen is wel leuk. Je kan het
alvast kopen en al voor de verhuizing in het
nieuwe gebouw laten zetten. Dat maakt
de verhuizing een stuk makkelijker. Dat
is natuurlijk een argument maar ook (te)
duur. Bovendien is bij het ontwerp van de

nieuwbouw steeds weer het begrip duurzaamheid aan de orde geweest. Zuinig met
grondstoffen, energie en materialen. Als
dat bij het ontwerpen en bouwen geldt,
moet dat naar onze mening ook voor de
inrichting gelden. Dat betekent dat we niet
zo maar alles afdanken, maar dat we steeds
een serieuze afweging willen maken of iets
nog bruikbaar is en verhuisd wordt of dat
we het willen vervangen.
Eind van dit kalenderjaar verwachten we
onze intrek te nemen in een gezellig ingericht, nieuw gebouw dat helemaal geschikt
is voor het beroepsonderwijs dat we daar
willen gaan aanbieden.
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Locatie Molenhuispad

Technasium: afronding meesterproef havo 5

Acht leerlingen uit 5 havo hebben
op dinsdag 22 maart 2016 hun meesterproef voor het vak Onderzoek en
Ontwerpen (O&O) afgerond door
middel van een presentatie aan hun
opdrachtgevers, docenten en ouders.
Zij zijn daarmee de eerste leerlingen
van onze school die de meesterproef
hebben afgelegd.

terecht bij de psychosomatische fysiotherapeut Pepijn Rothfusz van Fysiotherapie
Delft. Hun onderzoek ging over de vraag
of je bewegingsangst bij lage rugklachten
op een effectievere manier kunt meten
dan via de huidige vragenlijst. Zij hebben
hiervoor onder andere onderzocht of
metingen met een eenvoudige ECG tot
een betere screening op bewegingsangst
leidt. Hun antwoord: nee.

Lonneke Boels, technator

De meesterproef is een groot project dat
leerlingen in twee-, drie- of viertallen uitvoeren en dat driekwart schooljaar duurt.
In de richting van hun studiekeuze zoeken
de leerlingen zelf een bedrijf en verwerven
bij dit bedrijf een opdracht. Minke Kluivingh
en Nienke Priem willen psychologie en
fysiotherapie gaan studeren en kwamen
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Aangezien de leerlingen met hun onderzoek flink de diepte ingaan, is het noodzakelijk een specialist erbij te betrekken.
Vanuit de opleiding Mens en Techniek |
Bewegingstechnologie van de Haagse
Hogeschool werd Aad Lagerberg bereid
gevonden om vragen van leerlingen te
beantwoorden en tips en adviezen te
geven wanneer dat nodig was. Bovendien

hebben de leerlingen onderzoek mogen
uitvoeren bij patiënten van Rolf Backelandt
van Fysiotherapie Brahmslaan.
Jelle Gielesen, Dennis van der Pijl en Lyke
Nijwening uit 5 havo hebben belangstelling voor het ontwerpen van producten.
In opdracht van Taco Schuur van het
bedrijf Van Berlo hebben zij gewerkt aan
het ontwerp van een apparaat waarmee
leerlingen die langdurig ziek zijn, toch aanwezig kunnen zijn in de klas. Een dergelijk
product bestaat al voor het basisonderwijs
maar is qua uitstraling voor de middelbare
school minder geschikt - aldus de junior
ontwerpers - maar is ook ongeschikt om
van klaslokaal naar klaslokaal te vervoeren
zoals op de middelbare school nodig is.
Vanuit de Hogeschool Rotterdam is Stefan
Persaud als expertbegeleider betrokken

bij dit project en hij heeft de leerlingen
een aantal waardevolle tips kunnen geven.
Jelle, Dennis en Lyke hebben een slimme
oplossing bedacht om hun ontwerp
makkelijk inklapbaar en vervoerbaar te
maken en deze zowel geschikt te maken
voor plaatsing op een tafel als op zichzelf
staand. Uiteraard werd een werkend prototype gedemonstreerd.

Locatie sc Delfland

On Stage

De derde groep leerlingen wist precies
wat ze wilden: iets met een drone. Zij
kwamen uit bij de heer Voorsluis van Delft
Dynamics, een bedrijf dat bijvoorbeeld
inspecties met drones uitvoert op lastig
bereikbare plaatsen zoals koeltorens. De
leerlingen hebben gebrainstormd over
verschillende mogelijkheden voor drones
zoals een anti-botsing concept en een
drone catcher.
Stel je voor: je bestelt een pakje bij bol.
com en enkele uren later wordt dit pakje
op het dak van je woning afgeleverd in de
drone catcher. Luca Baak, Martijn Escher
en Rens Versluijs hebben uitgezocht hoe je
dit concept mogelijk zou kunnen maken en
zijn met een eenvoudige maar heel slimme
oplossing gekomen. De drone vliegt naar
een stervormig platform waar de drone
zichzelf automatisch in vast vliegt. Daarna
klapt de ster in en is de drone waterdicht
opgeborgen tot het volgende vertrekmoment. De expertbegeleider van deze leerlingen was Jan Stroeken, werkzaam bij
zowel de Hogeschool Inholland als de
Haagse Hogeschool als docent bij de opleiding Meet-Regel- en Systeemtechniek.
De opdrachtgevers en expertbegeleiders
waren onder de indruk van het niveau en
de kwaliteit van het werk van leerlingen.
“Sommige meesterproeven kunnen meten
met het niveau van derdejaars bachelorstudenten van hbo-opleidingen”, aldus
één van de opdrachtgevers. Een groter
compliment is niet denkbaar. We zijn heel
trots op onze leerlingen.
Vijf jaar geleden kreeg onze school het
predicaat technasium. Het technasium is
een natuurwetenschappelijke en technische stroming voor havo en vwo. Deze
opleiding laat leerlingen kennismaken met
verschillende bètawerelden, zoals Market
& Money, Mens & Medisch, Lifestyle &
Design, Natuur & Energie, Voeding enzovoorts. Deze leerlingen waren vanaf het
begin bij de opleiding betrokken en zijn
de eerste groep op onze school die het
technasium afrondt. Volgend schooljaar
zullen de leerlingen in 6 vwo voor het eerst
hun meesterproef uitvoeren.

Alweer voor de negende keer hebben
de leerlingen van de tweede en derde
klassen van het vmbo op 8 maart in
sporthal De Buitenhof in Delft een
grote groep mensen ontmoet, die allemaal een mooi vak of beroep hebben.
Marieke van Bentum, teamleider

Ze hebben met hen gepraat over hun
beroep, hoe hun werkdag eruit ziet en wat
je ervoor moet doen en laten. Ze hebben
ook mensen ontmoet met wie het contact
zo goed was, dat ze er later nog eens naar
terug zijn gegaan om nader te bekijken wat
het beroep zoal inhoudt. Zo krijgen ze een
‘netwerk’ van mensen die op een ander
moment kunnen helpen met een beroepsof opleidingskeuze, en misschien zelfs met
een stageplaats of werk. De leerlingen
maakten twee (of drie) afspraken (matches)
voor de zogenaamde DoeDag twee weken
later en gingen op werkbezoek bij de
mensen met wie ze een match hadden gemaakt. Deze afspraken noteerden ze in hun

On Stage Paspoort, ouders en mentoren
wisten dan bij welk bedrijf of instelling een
werkbezoek gepland was.
Vooraf op school hebben de mentoren
geholpen om goed voorbereid op On
Stage te gaan. Er werden visitekaartjes
gemaakt om uit te delen aan de beroepsbeoefenaars waar de leerling een match
mee maakte om op de DoeDag een bezoek
te brengen. Ook werd vooraf geoefend hoe
je een contact moet leggen en een match
moet maken.
Er waren meer dan 140 beroepsbeoefenaars
waar de leerlingen mee konden matchen.
Dit waren vertegenwoordigers van zeer
uiteenlopende beroepen: van timmerman
tot jurist en van makelaar tot kinderverzorgende.
On Stage heeft als slogan “alles mag je
worden, behalve ongelukkig, beloofd?”
Wij sluiten ons daar graag bij aan en hebben met dit project een eerste stap gezet.
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Locatie Molenhuispad

Schrijvers in de dop

Vijf leerlingen van het CLD hebben de
afgelopen weken deelgenomen aan een
schrijversworkshop. Sasha Haasnoot,
Alexander Croes, Rili van Zuijlen, Max
Schuurman en Anne-Louise van den
Doel: leerlingen met een passie voor
het schrijversvak konden gedurende
deze workshop meer leren over de
ins en outs. Samen met leerlingen
van acht andere scholen, gingen ze
vol enthousiasme aan de slag. En wie
weet, bevindt zich de nieuwe Arthur
Japin of Maartje Wortel zich wel in
deze groep.
Eveline Pollmann, docent Nederlands
Met hulp van:
Sasha Haasnoot, schrijftalent havo 5
Deze workshop, georganiseerd ter nagedachtenis van Laurens van der Graaff,
heeft tot doel om een boek uit te brengen
en talenten van leerlingen te verkennen en
stimuleren. Laurens was een gepassioneerd
docent Nederlands op het Geert Groote
College en kwam op 17 juli 2014 om in de
ramp met de MH17. Samen met andere
oud-”Eerst de Klas”-collega’s en de ouders
van Laurens ben ik dit project vorig jaar
gestart.
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Op 18 januari was de aftrap in Amsterdam.
Samen met 35 andere ‘schrijvers in de dop’
van scholen uit o.a. Amsterdam, Gouda,
Leiden en Alkmaar kregen onze leerlingen
les van meesterschrijvers en -dichters over
het vak. Na deze workshops moesten ze
zelf aan de slag. Ze hadden drie weken de
tijd om een gedicht of kort verhaal aan te
leveren. Doe dat maar even, een verhaal of
gedicht schrijven. Het kostte de leerlingen
heel wat bloed, zweet en tranen, maar na
drie weken had iedereen iets op papier.
Het werk van leerlingen werd vervolgens
verspreid over verschillende redacteuren.
Op 7 maart stond de tweede bijeenkomst
gepland, ditmaal in Den Haag. Leerlingen
kregen feedback en konden gaan schrappen en schaven aan hun eigen werk.

Op 21 maart werden alle definitieve
verhalen ingeleverd en stond de laatste
workshopdag gepland. Leerlingen werden
’s ochtends verwacht bij ABN Amro aan de
Zuidas. Daar kregen ze les over crowdfunding en publiciteit, want nu alle verhalen
af zijn, willen we een bundel uitbrengen.
De komende tijd zal het boek gepromoot
worden en proberen we voldoende geld
binnen te halen om het boek te laten drukken. Dit lijkt te gaan lukken, want in een
week tijd is 70 procent van het streefbedrag binnen.

Meer informatie?
Zie https://www.voordekunst.nl/projecten/4233-droomboek-door-leerlingen-1
of #wolkenenanderevoetstappen

Locatie Hof van Delft

3,14159265358……….

Van 14 tot en met 17 maart stond wiskunde in de hoofdrol
bij de brugklassers.
Mariska Evers, docent wiskunde

Op maandag vierden we Pi-dag. Wereldwijd wordt op 14 maart het
bestaan van het cijfer Pi gevierd; een wiskundig bijzonder belangrijk
cijfer dat de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een
cirkel weergeeft. Het getal staat vooral bekend om zijn letterlijk
oneindige staart van decimalen achter de komma en begint met
de cijfers 3,14. Pi-dag is daarom niet geheel toevallig op 14 maart
(Amerikaanse datumnotatie 3/14). In Amerika wordt deze dag al
jaren op scholen en universiteiten gevierd met allerlei activiteiten,
zoals taart (pie) eten.

We hebben er een wiskundefeestje van gemaakt met ronde koekjes, snoepjes en zelfs zelfgemaakte pi-taarten en cakejes. Met de
mooiste Sel-pi (een selfie met Pi) kon een heerlijke Pie worden verdiend en er was een heuse Pi-wedstrijd waarbij Ghizlan El Morabet
maar liefst 90(!) decimalen van Pi uit haar hoofd wist.
Om de week af te sluiten stond op donderdag de internationale
Kangoeroewedstrijd op het programma. Een wedstrijd met uitdagende puzzels en hersenkrakers met ruim 6,5 miljoen deelnemers
in 60 landen. De antwoorden van de zes beste leerlingen per klas
werden opgestuurd naar de landelijke organisatie. Thomas van
Otterloo was in elk geval de beste van het CLD. Nu maar afwachten of we ook een nationale Kangoeroe Kampioen in ons midden
hebben!
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Locatie Hof van Delft

Superleuk en leerzaam!

onderdeel van de workshop, staan nog veel
meer adviezen om kinderen te helpen.

Dat was wel even schrikken!

Het is zo langzamerhand een goede
traditie: de workshopavond op de
locatie Hof van Delft. Ouders kunnen
twee workshops kiezen uit een ruim
aanbod. De avond wordt voorbereid
door een aantal ouders en de beide
teamleiders. Op basis van de verslagen van enkele ouders volgt hier een
impressie van enkele workshops.
Ineke Nieuwstraten, teamleider bovenbouw
mavo

Leer als een speer
Hoe werkt het brein van de puber?
Daarover ging één van de workshops. We
beschikken als mensen over miljarden
hersencellen. Ons brein groeit door tot
ongeveer ons 25ste levensjaar, tenzij we
in een te vroeg stadium alcohol of drugs
gaan gebruiken. Hersenen van pubers zijn
dus nog volop in ontwikkeling. Zij hebben baat bij positieve stimulans en veel
herhaling. Hoe meer hersencellen je traint,
hoe meer ‘uitlopers’ je krijgt. Ook positief
stimuleren hoort erbij: als je van jongs af
aan te horen krijgt, dat je iets niet kunt,
verlies je de moed om eraan te beginnen.
Een dergelijke opmerking zet zich als het
ware vast in je hersenen. Ouders kunnen
hun kinderen op diverse manieren helpen
bij het huiswerk: laat het kind bijvoorbeeld een kruiswoordpuzzel maken over
het geleerde of een samenvatting. Bekijk
samen filmpjes die over de leerstof gaan.
In het boek ‘Leer als een speer’ dat enkele
ouders hebben gewonnen bij een quiz als
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Een puber zou eigenlijk maar 20 minuten
per dag mogen gamen. Dat vertelde
een medewerker van de Brijderstichting.
Helaas is er sprake van een toename van
alcohol-, drugs- en gameverslaving in onze
maatschappij. Het is natuurlijk belangrijk
om een gameverslaving te herkennen door
op de volgende zaken te letten:
• Gaat het kind nog om met leeftijdgenoten of trekt het zich terug?
• Wordt het huiswerk nog wel gemaakt?
• Is er sprake van lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid?
• Sport het kind nog?
• Is er sprake van spijbelgedrag?
Natuurlijk zijn games niet alleen maar
slecht: er bestaan ook goede, educatieve
games, maar er liggen wel gevaren op de
loer en het is goed daarop te letten.
Dat begint natuurlijk met het tonen van
belangstelling, ook voor het gamen. Neem
de tijd om mee te kijken, luister naar wat
je kind over zijn games vertelt. Verbieden
is niet zinvol; wel bewustmaking, samen
spelen, het maken van afspraken. Als er
toch sprake is van een verslaving, kan de
Brijderstichting op allerlei manieren hulp
bieden.
“Deze workshop heeft mij meer inzicht in
mijn kind en games gegeven. Ik heb gelijk
met mijn zoon een schema gemaakt” zo
reageerde een ouder.

Een wervelende workshop
over jongeren en seks
Deze workshop werd gegeven door een
medewerkster van het Jongereninformatiepunt. Zo werd verteld dat uit onderzoek
blijkt dat jongeren gemiddeld voor het
eerst seks hebben als ze ongeveer 17 jaar
zijn. Ongeveer één op de tien jongeren is
homo/lesbisch en vele jongeren worstelen

hiermee. De gemiddelde leeftijd waarop
een kind in aanraking komt met porno
blijkt 7 jaar te zijn… Seks onder de 13 jaar
is echt te jong: het lichaam is er nog niet
op ingesteld. Uiteraard spelen ouders bij
de seksuele opvoeding een zeer belangrijke rol. Ook hier werd erop gewezen dat
de hersenen van jongeren nog volop in
ontwikkeling zijn en dat herhaling dan ook
erg belangrijk is. Seks moet gekoppeld
zijn aan gevoel; de eerste keer blijft je het
meeste bij en het is mede daarom erg
belangrijk dat je er niet aan moet beginnen omdat het nu eenmaal moet of omdat
je vriendje het wil. Je mag altijd ‘nee’
zeggen; zelfrespect is uitermate belangrijk. Er werd ook gewaarschuwd voor de
gevaren in dit digitale tijdperk. Foto’s die
op internet worden geplaatst, kunnen je je
hele leven blijven achtervolgen. Zelfs een
snapshot dat na 8 seconden verdwijnt, kan
door een ander in die tijd worden opgeslagen en gedeeld met anderen. Seks heeft
te maken met je hoofd, met je lichaam en
met je hart. Daar moet het goed zijn!

Eigenlijk moet het kasboekje
weer terug!
Deze workshop werd gegeven door een
medewerkster van de Financiële Winkel
in Delft. De meeste leerlingen bij ons op
school zullen nog geen schulden hebben,
maar zonder financiële opvoeding kan het
zo maar misgaan op iets latere leeftijd. Zo
hebben thuiswonende jongeren gemiddeld € 5.000 schuld en uitwonende jongeren € 6.500. Ongeveer een kwart van de

mensen die in de schuldsanering hebben
gezeten, komt er ook weer in terug. Als we
bedenken dat het minimumloon voor een
18-jarige ca. € 630 per maand is, dan is een
schuld al bijna niet meer af te betalen. Op
dit moment is er een trend om jongeren
in te zetten om geld wit te wassen met
alle nare gevolgen van dien. Ook als je dit
te goeder trouw hebt gedaan, wacht je
een fikse straf. In de top 10 van schulden
bij jongeren o.a.: roodstaan, premies die
moeten worden betaald, kosten telefoons,
huur woning, studiefinanciering, boetes,
postorderbedrijven. Jongeren komen in
de schulden door o.a. onwetendheid,
overbesteding (al dan niet onder dwang
van anderen), reclame, onverschilligheid,
(te) hoge aflossingsbedragen in combinatie met geen of minder inkomsten. Voorkomen is dan ook beter dan genezen en dat
kan alleen door goede voorlichting en
opvoeding. Op de site www.nibud.nl staan
nuttige tips om schulden te voorkomen.

In gesprek over kwaliteiten!
Voor het voeren van een loopbaangesprek
is het van belang op de hoogte te zijn van
de loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motivatiereflectie, loopbaansturing
en netwerken. Deze competenties werden
kort toegelicht aan de hand van een bondige
omschrijving en praktische indicatoren. Ook
werd er een lijst met bruikbare hulpvragen
per competentie uitgereikt ter ondersteuning voor een loopbaangesprek.
Om een gesprek zomaar uit het niets
te starten met een puber die liever niet
heeft dat zijn/haar ouders zich overal
mee bemoeien, kan lastig zijn. Tijdens de
workshop werden ook twee spelvormen
behandeld. Daarbij stond het benoemen
van kwaliteiten centraal. De ervaring leert
dat leerlingen het moeilijk vinden om hun
eigen kwaliteiten te benoemen. Via deze
spellen kun je elkaar daarmee helpen, en is
er een opening voor een gesprek. Verder
is er nog aandacht besteed aan “do’s and
don’ts” tijdens een loopbaangesprek.

Locatie Molenhuispad

Uitbreiding Molenhuispad

Over een aantal maanden zal de uitbreiding aan het Molenhuispad worden
opgeleverd. Donderdag 24 maart is
het hoogste punt bereikt. We hebben
dit ‘gevierd’ met een rondleiding door
de nieuwbouw en een doos gebak
voor de mensen die hard werken aan
de uitbreiding.
Dennis Geurts, coördinator uitbreiding Molenhuispad

Volgens planning kunnen we op 30 juni
starten met het inrichten van de nieuwbouw. De voorbereidingen daarvoor zijn
in volle gang. Nu we in de eindfase zitten
worden de contouren al goed zichtbaar.
Het is al goed te zien hoe de lokalen eruit
zien. Wat opvalt is de grootte van de lokalen. In het huidige gebouw zijn de lokalen

49 m2, een lokaal in de uitbreiding is 64 m2.
Ook wordt de ruimte die bestemd is voor
de creatieve vakken en het vak Onderzoek
en Ontwerpen (O&O) steeds beter zichtbaar.
Zoals eerder aangegeven, we kunnen niet
wachten om vanaf het nieuwe schooljaar te
starten in het uitgebreide gebouw, alles in
één gebouw! Wij zijn erg tevreden over de
werkwijze van de aannemer. De bouwwerkzaamheden hebben tot nu toe niet geleid
tot overlast. Alles gaat in goed overleg.
Vanaf volgend schooljaar zullen de lokalen
anders worden genummerd. Op deze
manier ontstaat er een logische volgorde
van de nummering van lokalen.
We zullen rondom de oplevering/opening
van het gebouw een feestelijk moment
plannen.

Stel het ook in de klas aan de
orde!
Bij de evaluatie werd erop aangedrongen
diverse thema’s ook in de klas aan de orde
te stellen: iets dat we zeker zullen gaan
doen. Natuurlijk is er ook vooruitgekeken.
Zo bedachten we dat het misschien beter
is om de workshopavond eerder in het
cursusjaar te organiseren in de hoop dat
meer ouders aanwezig kunnen zijn.
Welnu, om alvast te noteren: de workshopavond in het komende cursusjaar
vindt plaats op 11 oktober 2016.
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Locatie Molenhuispad

Ouders bij de les
Een kerntaak van docenten en schoolleiders is het optimaliseren van de
leerrendementen van leerlingen (Marzano, Waters & McNulty, 2005) en een
sterke samenwerkingsrelatie tussen
de school en ouders speelt daarbij
een stimulerende rol (Hattie, 2009).
Nico Duivenvoorden, teamleider brugklassen
havo/vwo

Met behulp van onderzoek in het kader
van mijn masterstudie wilde ik een beter
beeld krijgen over de verschillende opvattingen die leven bij de docenten, leerlingen en ouders zelf. In 2015 heb ik, met
hulp van docenten uit het brugklasteam,
in kaart gebracht wat verschillende actoren (leerlingen, docenten en ouders) verwachten ten aanzien van de begeleiding
van huiswerk door ouders. Ik gebruikte
daarbij semigestructureerde interviews.
Hieraan hebben 49 ouders, 15 docenten
en 15 brugklasleerlingen meegedaan.
Centraal in het onderzoek stond het
drie-fasen model van Coulter (1979) waarin
drie fasen van huiswerk worden onder-

scheiden, elk onderverdeeld in een aantal
subcategorieën. Het model vormde de
basis voor dit onderzoek, specifiek voor de
interviewmodellen. Deze modellen konden
in dezelfde fasen en subcategorieën verdeeld worden, iets dat verwerking van
de resultaten zeer ten goede kwam. De
onderzoeksvraag richt zich primair op de
middelste fase van het model, de maakfase.
De maakfase bestaat uit vier deelaspecten:
• studievaardigheden: is er sprake van
aandacht voor ontwikkeling van leerstrategieën, voor het hoe van het leren?
• leeromgeving: is de leeromgeving thuis
conducive to learning (stimulerend voor
leren)? Wordt afleiding beperkt? Zijn er
afspraken over de inrichting/inzet van de
studieplek?
• hulp bij huiswerk: worden leerlingen
overhoord, gecontroleerd? Krijgen ze
inhoudelijke hulp/uitleg als ze iets moeilijk vinden, et cetera?
• (eventueel) extra’s: is er sprake van
de inzet van derden, van bijlesgevers of
huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld?
Met behulp van ouderenquêtes en vooral
door semigestructureerde interviews met

ouders, leerlingen en docenten was het
mogelijk om verschillen en overeenkomsten ten aanzien van verwachtingen over
de inzet van ouders in kaart te brengen. Uit
de resultaten van het onderzoek concludeer ik dat meningen over hetgeen van
ouders verwacht mag worden op een aantal deelaspecten sterk uiteen lopen. Door
leerlingen wordt hulp bij huiswerk veelal
geassocieerd met een combinatie van bijles/uitleg en controle. Docenten schrijven
ouders voornamelijk een stimulerende,
overhorende rol toe. Maar ook zaken als
het geven van aandacht aan netjes werken
en het creëren van een rustige leeromgeving zonder constante afleiding staan voor
docenten hoog op de agenda van taken
voor ouders. Veel ouders, echter, voelen
zich niet toegerust om datgene te doen
wat zij van zichzelf verwachten, namelijk
dat zij ‘breed’ in staat zijn om te helpen
met het ontwikkelen van diverse studievaardigheden. Met name ouders leggen
de lat voor zichzelf hoog, ze zoeken actief
de balans tussen ondersteunen en loslaten. Leerlingen achten de invloed van hun
ouders geringer dan hun ouders zelf.
Hoewel de focus van het onderzoek bij
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de rol van ouders ligt, zijn ook een aantal
zaken duidelijker geworden die met de
andere twee fasen van huiswerk te maken
hebben, de opgeef- en terugkomfasen.
Conclusies hierover staan niet in dit
onderzoek maar er zijn aanwijzingen dat
het ouders frustreert dat zij veel moeite
moeten doen om erachter te komen wat
het huiswerk (nou precies) ís en dat docenten een hoge mate van zelfstandigheid van
leerlingen eisen/verwachten ten aanzien
van huiswerk(planning).
Naar aanleiding van dit onderzoek dient
zich een aantal uitdagingen aan: Hoe
kunnen we ouders effectief ondersteunen/
begeleiden bij het vinden van een goede
balans tussen wat zij thuis wel en niet moeten doen volgens docenten? En wat kunnen docenten doen om huiswerkgedrag
van leerlingen te verbeteren, om huiswerk
een gewichtiger rol toe te bedelen in het
leerproces van onze leerlingen; waarom
worden (bepaalde) huiswerkopdrachten
gegeven? En, wat is de meest effectieve
manier om feedback te geven op het
(thuis) gedane werk? Verder onderzoek kan
een impuls geven aan de professionaliteit
van docenten, aan huiswerkgerelateerd
gedrag van docenten.

Geïnteresseerd in het totale
onderzoeksverslag?
Mail dan naar n.duivenvoorden@chrlyceumdelft.nl en ik stuur u een exemplaar.

vwo

Locatie Molenhuispad

Internationalisering

Regelmatig heeft u al berichten voorbij
zien komen van onze fantastische uitwisselingsreizen naar Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Turkije en Israël.
Ook dit schooljaar staan alle reizen
(met uitzondering van Frankrijk) op
het programma.
Josje Schokkenbroek-Smit, senior teamleider vwo 5-6
De reizen naar Turkije en Duitsland moeten
op het moment van schrijven van dit artikel
nog plaatsvinden, de Noren en Israëliërs
zijn bezocht. Alle buitenlandse gasten
ontvingen we in dezelfde week, dit doen
we om de volgende redenen:
1. Internationalisering in een brede vorm;
2. A
 ctiviteiten gezamenlijk is effectief en
leerzaam;
3. O
 rganisatorisch rustiger om alle gasten
in dezelfde week te ontvangen;
4. Noodzaak om in het Engels te converseren is groter.
We hopen in de toekomst meer inhoud aan
deze week te kunnen geven door activiteiten te organiseren waarbij veel leerlingen
van onze school betrokken raken en nog

meer met de buitenlandse taal en cultuur in
aanraking komen. Het gaat dan niet alleen
om de leerlingen die deelnemen aan de
uitwisselingsprogramma’s maar ook om de
andere leerlingen. Mogelijke opties kunnen
zijn: de buitenlandse leerlingen inzetten als
gesprekspartners bij spreekvaardigheidsoefeningen; een debatsessie in het Engels
waarbij relevante thema’s aan bod kunnen
komen. Zeker gezien alle ontwikkelingen in
de wereld ben ik van mening dat uitwisselingen en het aangaan van contacten over
de grens van wezenlijk belang zijn voor de
ontwikkeling van onze leerlingen tot wereldburgers. Het gesprek met elkaar voeren over
dat wat ons allen bezighoudt en over wat er
in de wereld speelt, is daarom zinnig.
Ik geef u hierbij een impressie van de internationale week. De foto’s zijn gemaakt op
de internationale avond waarbij de buitenlandse leerlingen voor een smakelijke
aankleding zorgden, naast een Hollands
buffet. Na afloop werd er in het Engels een
spel gespeeld: speeddaten met als doel:
veel mensen leren kennen en meer leren
over elkaars cultuur. Een mooi experiment
dat zeker navolging gaat krijgen.
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Locatie Molenhuispad

Klassieke Dag 14 maart 2016

Maandag 14 maart was het Klassieke
Dag voor de brugklassers van de locatie Molenhuispad. Dit is niet alleen
een leuke, leerzame dag, maar vooral
een belangrijke kennismaking met het
gymnasium.
Namens de gymnasiumcommissie:

de klassieke cultuur. Voor hen ligt tijdens
de Klassieke Dag de nadruk op gymnasium-activiteiten. In de ochtend fietsten ze
in kleine groepjes onder begeleiding van
bovenbouw gymnasiumleerlingen naar het
centrum van Delft voor een speurtocht,
op zoek naar uitingen van klassieke
cultuur.

Thalie Beudeker, docent biologie

Bijna 60 brugklasleerlingen havo/vwo
volgden in de ochtend lessen, waarbij van
alles te doen was wat met Latijn, Grieks, en
mythologie te maken heeft. De vwo-brugklasleerlingen maakten via de klassieke
module al kennis met de klassieke talen en
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Terug op school volgde er voor alle deelnemers aan de Klassieke Dag een godenjacht en een Romeinse lunch.
’s Middags was er een heuse pentatlon
met vijf zeer spannende wedstrijden tussen de verschillende klassen. De pentatlon

werd uitstekend georganiseerd door de
leerlingen van de sportraad.
Niet zelden helpt deze dag leerlingen om
wel of niet te kiezen voor een overstap/
vervolg naar het gymnasium of, in het
geval van leerlingen die technasium willen
blijven volgen, bij een keuze om maatwerk gymnasium te doen naast het vak
Onderzoek en Ontwerpen (O&O).
Hopelijk hebben de brugklassers door
het volgen van de Klassieke Dag (én de
module) een beeld gekregen van wat gymnasium op het CLD inhoudt: een mooie
afwisselende opleiding!

Locatie Hof van Delft

T&T in de rol van adviseur
bleek een heel lastig criterium te zijn.
Uiteindelijk hebben de beste zonne-energie-adviseurs een voorstel gepresenteerd
waarbij aan -op één na- alle voorwaarden
werd voldaan met een systeem van SolarEdge. De hellingshoek variëren lukte niet,
maar dat is een mooi project voor volgend
jaar. Wel worden alle panelen individueel
aangestuurd, hetgeen een gemiddeld
hoger rendement moet geven. Eén minder
goed paneel beïnvloedt de rest niet.
Op één van de foto’s staan twee leden van
de winnende groep, Bas en Leon, tussen
de panelen op het dak van de aula. Via de
website kunnen de opbrengsten bekeken
worden. Op het moment van schrijven is er
56,16k Wh opgewekt. Genoeg om acht uur
per dag gedurende 195 dagen een TL-balk
te laten branden.

De leerlingen Technologie en Toepassing (T&T) van de vierde klas hebben
een prachtig resultaat neergezet.
Er staan zonnepanelen op het dak
van ons schoolgebouw en die leveren naast een gedeelte energie veel
informatie op over de werking van
zonnepanelen.
Frits de Bruin, docent T&T, natuurkunde,
scheikunde
De leerlingen van de T&T-groep kregen
de opdracht in de huid van een goede
zonnepaneeladviseur te kruipen met
als doel te komen tot een voorstel voor
de aanschaf van zonnepanelen voor het
schoolgebouw van Hof van Delft. De zonnepanelen moeten informatie opleveren
over de werking en opbrengst zodat we
daar weer meer van kunnen leren.
De opstelling moest aan een aantal criteria
voldoen:
• het budget incl. plaatsen en aansluiten is
€ 5.000;
•e
 r moeten verschillende oriëntaties zijn,
zuid/west;
•e
 r moeten verschillende hellingshoeken
zijn bijvoorbeeld 20 of 40 graden;
•d
 e panelen moeten apart zijn uit te lezen
om de opbrengst te vergelijken;
•h
 et systeem moet via een app of site te
zien zijn.

De leerlingen zochten contact met een
echte adviseur. Ook het internet heeft veel
te bieden dus zochten ze informatie op
over rendement, prijzen, soorten panelen
etc. Er moest een echte opstelling komen,
dus er werd een offerte aangevraagd.
De adviseur/verkoper kwam langs voor
uitleg en toelichting. Samen kwamen ze
tot een voorstel. De leerlingen hebben
hun onderzoeken tijdens de lessen T&T
gepresenteerd, waarbij ik samen met locatiemanager Piet de Gelder van elk voorstel
heb beoordeeld of het aan alle gestelde
criteria voldoet en hoe volledig het in relatie tot daadwerkelijke aanschaf was. Vooral
het afzonderlijk uitlezen van de panelen

We zijn trots op het behaalde resultaat
waarin T&T, duurzaamheid (Eco-Schools)
én samenwerking met het bedrijfsleven
een succesvolle combinatie blijken te zijn.
Met dank aan Solar-Box.
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Delfts School Volleybal
Kampioenschap

Voor de 15e keer stroomde op Goede
Vrijdag een Delftse sporthal vol met
middelbare scholieren en docenten
voor het Delfts School Volleybal Kampioenschap: een zeer laagdrempelig
toernooi dat voorheen gedragen werd
door de verschillende volleybalverenigingen van Delft en Den Hoorn.

Hans Weijtmans, docent lichamelijke opvoeding
Foto’s: Alain van Galen

Een paar jaar geleden liep het enthousiasme van de verenigingen terug en ook
sponsors waren er niet meer te vinden,
waardoor een traditie in Delft dreigde te
eindigen. Onze school is hier op inge-

sprongen en heeft de organisatie van het
toernooi opgenomen als eindexamenopdracht voor de leerlingen van vwo 6 die
het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) volgen.
Volleybalvereniging Kratos ‘08 ondersteunt het toernooi nog steeds met vrij-

Locatie Molenhuispad
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willigers en een financiële basis maar de
leerlingen hebben zelf initiatieven moeten
ontplooien om te komen tot verdere
financiering (ze hebben sponsors gevonden in de gemeente Delft, Nederlandse
Volleybal Bond, AH Brabantse Turfmarkt),
werving van CLD-teams, maken van
wedstrijdschema’s, bemannen van de
wedstrijdtafel, verzorgen van prijzen en
van een lunch voor de vrijwilligers. Daarnaast namen ze zelf deel aan het toernooi,
omdat deze dag de afsluiting vormde van
de module Volleybal, eigen vaardigheid.

Personele veranderingen
Het CLD is onderdeel van SCO Delft
e.o. Deze stichting wordt geleid door
een College van Bestuur. Tot voor kort
maakte Wim Schut hiervan deel uit;
hij is met pensioen gegaan en wordt
opgevolgd door een algemeen directeur voor de sector Primair Onderwijs.
Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Ook de andere scholen uit Delft zorgden
voor de inschrijving van teams, waardoor
er een toernooi met maar liefst 27 deelnemende teams georganiseerd kon worden
(ongeveer 200 deelnemers), waaronder 6
docententeams. Eén van de deelnemers
heeft spontaan gezorgd voor een heuse
dj, waardoor het toernooi in een fantastische ambiance verspeeld kon worden.

Dat betekent dat Jogchum Zijlstra (de
voormalige rector van het CLD) de enige
bestuurder is en daardoor minder aandacht kan geven aan de sector Voortgezet
Onderwijs, het CLD dus. Daarom was
versterking van de directie noodzakelijk.
Besloten is Josje Schokkenbroek-Smit
te benoemen tot adjunct-directeur voor
mavo, havo en vwo. Hierdoor is een vacature ontstaan voor teamleider in vwo
5 en 6.

Daarnaast gaat Ria Heutink de volgende
cursus met pensioen. Dat levert een vacature op voor teamleider havo 4 en 5.
We hopen dat we binnenkort opvolgers
kunnen benoemen.

Locatie Molenhuispad

Mag ik me even voorstellen?

vwo

Sinds oktober 2015 werk ik als zorgcoördinator op de locatie Molenhuispad. Ik ben getrouwd en heb twee
zoons die op de basisschool zitten. Zelf
heb ik 16 jaar voor de klas gestaan als
docent Frans waarvan de laatste zes
jaren op het CLD. Ik heb vele mentoraten gedraaid en ken het CLD goed.
De afgelopen jaren ben ik naast het
lesgeven ook docenten gaan coachen
die net begonnen waren in het onderwijs en ook docenten die juist al veel
langer voor de klas stonden en die
coaching konden gebruiken. Daarvoor
heb ik een tweetal communicatieopleidingen gedaan aan de Universiteit
van Leiden.

met mijn zorgcollega’s. De hoofdvraag is
telkens: Wat heeft deze leerling nodig om
weer goed te kunnen functioneren?

Judith van Beem, zorgcoördinator havo/vwo

Ik vind dat één op één begeleiding van
kinderen en volwassenen heel mooi en
waardevol werk is. Dat is één van de redenen dat ik de overstap heb gemaakt naar
de baan van zorgcoördinator. Ik geef nu
geen les meer, maar ben de hele dag bezig
om leerlingen die zorg nodig hebben op
te vangen. Ik praat veel met leerlingen, hun
mentoren, hun ouders, teamleiders en ook

We kunnen binnen school veel zorg bieden
voor onze leerlingen en soms is zorg
buiten school nodig. Ik leer de weg naar
de externe zorg steeds beter kennen.
Inmiddels ben ik bezig met een opleiding
tot zorgcoördinator. Deze baan is heel
uitdagend voor mij en ik leer ontzettend
veel iedere dag. Het voelt goed om iets
te kunnen betekenen voor individuele
leerlingen.
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Welkom bij de gebedskring

Geef al je zorgen en problemen over aan God,
want Hij houdt van jou en zorgt voor jou.
1 Petrus 5:7
Elke maand bidden we met een groepje ouders. We bidden bijvoorbeeld voor leerlingen en/of docenten of over een specifiek onderwerp. Meebidden? Graag, u bent
van harte welkom!

Data:

Tijd:

maandag 13 juni 2016
maandag 11 juli 2016

19:45 uur – 21:15 uur

Locatie:
Hoogenhouckstraat 54,
2614 BX Delft

Agenda

Kijk regelmatig even op onze website
bij de locatie van uw kind. U vindt
daar bij het menu-onderdeel ouders
op de pagina belangrijke data informatie met betrekking tot ouderavonden, rapportuitreikingen, proefwerkweken etc. Ook de vakanties kunt
u vinden bij dit onderdeel, op de
pagina vakanties. In het geval u bijzonder verlof wilt aanvragen, gebruikt
u dan het daartoe bestemde digitale formulier bijzonder verlof, dat
eveneens bij het onderdeel ouders is
opgenomen.

In geval van vragen of voor het aanleveren van gebedspunten kunt u contact
opnemen met Daniëlle Brug
(E: dcbrug@kpnmail.nl, T: 015 2568872)

???

Contact

Naam

Tekst

Tussenkop
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).

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl

www.chrlyceumdelft.nl
Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.
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