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“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”
gymnasium • atheneum • havo • mavo • beroepsgericht onderwijs (vmbo-kbl/bbl)
Open Podium, Molenhuispad, december 2016

Een innovatieve traditie
Verbinding tussen de school en de
buitenwereld is sinds jaar en dag een
belangrijk principe voor het CLD. Een
mooi voorbeeld is de samenwerking
met basisscholen; gezamenlijk verzorgen we gedurende een half jaar een
uitdagend programma voor groep 8
leerlingen. De eerste 12 ½ jaar zit erop,
tijd om terug te kijken.
Simon Belder, directeur mavo/havo/vwo

In 2003 kwam er tussen Delftse christelijke
basisscholen, de Prins Mauritsschool en
het CLD een gesprek op gang over doorlopende lijnen in de leerlingenzorg. We kozen
ervoor ons te richten op hoogbegaafdheid.
Het bleek namelijk een hele worsteling voor

basisscholen om deze doelgroep goed te
bedienen. Wij concludeerden dat verdieping de voorkeur had boven versnelling. We
besloten een klas te vormen met maximaal
24 leerlingen die les zouden krijgen op het
CLD. Ze zouden dezelfde modules krijgen
als de leerlingen van vwo-1.
Voor de inhoud hadden we twee speerpunten. Gebruik de stad en de omgeving om
het onderwijs praktisch te maken en aan te
sluiten bij de beleving van de kinderen. Zorg
er ook voor dat ze uitgedaagd worden om
bewust met hun leerproces bezig te zijn.
Een keer proefdraaien in het voorjaar van
2004 maakte duidelijk dat het niveau voor
de hoogbegaafde leerlingen geen probleem

was. Dus gingen we vanaf het najaar van 2004
van start. En dat hebben we volgehouden.
De onderwerpen van de modules werden
steeds vernieuwd.
We kwamen er al snel achter dat wat goed
is voor hoogbegaafden evengoed van toepassing is voor andere getalenteerde kinderen. Dus hebben we ook voor hen ruimte
gemaakt om mee te draaien met het programma. We hebben ook nagedacht over de
uitbreiding van het aanbod aan alle Delftse
basisscholen, maar de ruimte binnen het
CLD was beperkt. Bovendien waren er vanuit de gemeente ook initiatieven om extra
uitdaging te organiseren. Wel hebben we,
als de groep tenminste niet vol zat, ook leerlingen van andere dan de partnerscholen
laten meedraaien.
Vervolg op pagina 2 >
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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
Tussenkop
van activiteiten vanuit de verschillende 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
Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet
Publicatiedatum: januari 2017
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

Het programma bevat altijd een combinatie
van geschiedenis en natuurwetenschap. Binnen Delft zijn er altijd wel onderwerpen te
vinden waar die combinatie goed werkt. Zo
hebben de leerlingen zich in het historische
deel bezig gehouden met middeleeuwse
nijverheid in Delft: textiel en bierbrouwen. Ze
gingen dan bijvoorbeeld naar het gemeentearchief. In het natuurwetenschappelijke
deel bestudeerden ze dan het brouwen van
bier, waarmee ze ook oefenden. De snelheid
van maatschappelijke veranderingen is overigens af te lezen aan het feit dat dit in 2017
vermoedelijk als minder wenselijk gezien
wordt. Destijds heb ik er een paar flesjes
smakelijke dubbel aan overgehouden. Voorbeelden van andere thema’s: luchtvaart, het
verzet in de Tweede Wereldoorlog, de VOC.
Het historische aspect is altijd wel duidelijk;
het exacte aspect zit in zaken als logistiek
en navigatie.
Wie kan meedoen met het programma?
We hebben met de collega’s van de basis-

scholen afgesproken dat zij leerlingen
voordragen, met een maximum per school.
Natuurlijk moeten ze het programma inhoudelijk aankunnen, maar zelfstandigheid en samenwerking zijn ook belangrijk.
Aan het einde van het programma krijgen
de leerlingen een rapport mee. Overigens
heeft de afdeling beroepsgerichte leerwegen naast het project voor de hoogbegaafde leerlingen een vergelijkbaar traject
opgezet voor leerlingen die leren door
doen.
Elk jaar evalueren we of het programma nog
aan de wensen voldoet. We merken dat de
leerlingen zich soms behoorlijk uitgedaagd
voelen, maar per saldo zijn de reacties van
ouders en leerlingen altijd positief. In 2007
hebben we zelfs een onderwijsprijs verdiend
in het kader van het innovatieprogramma
Durven Delen Doen. Vergelijkbare ideeën
zijn sindsdien door heel wat scholen uitgevoerd, op het CLD is deze innovatie inmiddels een deel van onze traditie.
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Locaties Molenhuispad en Hof van Delft

Contactmiddag met
basisscholen

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
Van Bleiswijckstraat 72, 2613 RT 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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Op 2 november kwamen 40 collega’s uit
het basisonderwijs naar de locatie Molenhuispad. Volgens inmiddels beproefd
recept wisselden de mentoren van de
brugklas en de leerkrachten van het
basisonderwijs informatie uit over hun
(oud)leerlingen.
Hugo Jacobs, teamleider brugklassen havo/vwo

Motiverend om te zien hoe de leerkrachten
van groep 8 kunnen zien hoe het hun pupil-

len in het voortgezet onderwijs vergaat. De
brugklasmentoren zijn op hun beurt enorm
geholpen met de informatie die zij kregen
van hun basisschoolcollega’s.
De middag werd gestart met een inhoudelijk
verhaal over motivatie en de locatiespecifieke invulling hiervan op het Molenhuispad
en de Obrechtstraat. Wij kunnen met een
positief gevoel terugkijken op een middag
die vooral op pedagogisch vlak zeer waardevol is.

Locatie sc Delfland

De nieuwe school is klaar!

Het is bijna acht jaar geleden dat voor
het eerst werd gesproken over een
nieuw gebouw voor leerlingen in de
beroepsgerichte leerwegen. Voorwaarden waren indertijd dat er een samenwerking tot stand werd gebracht tussen
het christelijk en het openbaar onderwijs
en dat de beroepsopleidingen gemoderniseerd werden. De samenwerking is er
gekomen onder de naam scholencombinatie Delfland (sc Delfland). De opleidingen zijn vernieuwd, rekening houdend
met de behoefte in de regio. Er wordt
samengewerkt met de vervolgopleidingen om de aansluiting zo goed mogelijk
te laten verlopen. En als kers op de taart
hebben we op 12 december ons nieuwe
gebouw in gebruik genomen. De officiële
opening vindt plaats op 18 januari om
15.30 uur door wethouder mevrouw A.
Hekker.
Charles Barto, directeur beroepsgerichte leerwegen

Het is een opvallend gebouw geworden vlak
bij het station van Delft. Ontworpen door het

Delftse architectenbureau DP6. Er is bij het
ontwerp rekening gehouden met de eisen
die de nieuwe onderwijsprogramma’s stellen
aan het schoolgebouw. Er is ook rekening
gehouden met het uitgangspunt dat de
school en de wijk met elkaar verbonden zouden moeten zijn. Delen van het schoolterrein
zijn daarom buiten schooltijd beschikbaar
voor omwonenden, en in het gebouw bevinden zich verschillende faciliteiten die door
omwonenden kunnen worden gebruikt. Er is
bijvoorbeeld een enorme sporthal gerealiseerd waar ’s avonds door sportverenigingen
gebruik van wordt gemaakt.
Er wordt gewerkt aan het realiseren van een
winkeltje waar leerlingen zelfgemaakte producten kunnen aanbieden. Daar moet dan
wel een administratie van worden bijgehouden en dat is een zinvolle opdracht binnen
de opleiding Economie en Ondernemen.
Er komt een salon waar op bepaalde tijden
omwonenden binnen kunnen lopen om bijvoorbeeld hun nagels te laten verzorgen
door leerlingen van de afdeling Uiterlijke
Verzorging. In een restaurant kunnen vers

gebakken lekkernijen
van de leerlingen Horeca, Bakkerij en Recreatie worden genuttigd. Kortom
een school waar omwonenden op gezette
tijden welkom zijn waarbij ze dan direct ook
een rol hebben in het onderwijsproces doordat ze door leerlingen worden ontvangen en
geholpen. Wij spreken dan van een win-win
situatie.
Nogmaals, het is van buiten en van binnen
een prachtig gebouw geworden. Er is veel
hout gebruikt en de lesruimtes zijn licht
en hebben uitzicht over grote stukken van
Delft. Als je binnenkomt in de centrale hal
is de theatertrap een echte blikvanger. Het
gebouw is energiezuinig en daarbij wordt
ook nog een deel van het energiegebruik
opgewekt door de zonnepanelen op het
dak.
We zijn er trots op onze leerlingen de
komende jaren een moderne, op de praktijk
gerichte opleiding te kunnen geven in een
mooie en prettige leeromgeving.
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Locatie Molenhuispad

Paarse vrijdag en andere activiteiten
Het CLD wil een veilige school zijn voor
alle leerlingen en medewerkers. Daarom
hebben we vorig jaar op diverse momenten aandacht besteed aan tolerantie,
emancipatie en vrijheid van seksuele
geaardheid.

Vrijdag. Tijdens het 1e uur kregen leerlingen
informatie over Paarse Vrijdag en konden zij
discussiëren over het nut van deze dag. Hieronder volgen enkele stellingen, waarover de
leerlingen hebben nagedacht en vervolgens
met elkaar over hebben gesproken:

Paul Koster, docent godsdienst

•	De Werkgroep Homoseksualiteit is eigenlijk overbodig, want op onze school wordt
niet gediscrimineerd.
•	Eén Paarse Vrijdag in het jaar is niet voldoende: je zou in het voorjaar ook zoiets
moeten organiseren.
•	Als ik op school het scheldwoord ‘homo’
hoor, dan zal ik daar altijd iets van zeggen.

Eén van de momenten om daarbij stil te
staan was 11 oktober: nationale coming out
dag. Een goede gelegenheid om stil te staan
bij thema’s als identiteit, groepsdruk en lef,
en angst voor afwijzing. Dat deze nationale
dag verder reikt dan onze school, blijkt uit
de foto bij dit artikel: het thema reikt tot aan
het Binnenhof.
Op 9 december was het weer Paarse Vrijdag:
een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij
je met paarse kleding aangeeft positief
te staan tegenover mensen die voor hun

geaardheid uitkomen. Leerlingen die de
angst kunnen hebben afgewezen te worden,
weten dan waar ze veilig terecht kunnen.
De dagopeningen op 25 november, 2 en 9
december stonden in het teken van Paarse

Wij hopen met deze activiteiten de leerlingen bewust te maken van (onbewust) kwetsende opmerkingen, en bij te dragen aan
een veilige sfeer binnen school. Door deze
Paarse Vrijdag zien de leerlingen dat ze niet
alleen staan.

Locatie Hof van Delft

Een volgende stap…
bij Eco-Schools: een netwerk van scholen die actief bezig zijn met
duurzaamheid.
Dat heeft er in ieder geval toe geleid, dat we een stap verder zijn
gekomen: we hebben het zilveren certificaat behaald!
Naast een enthousiaste groep collega’s zijn er ook zo’n zeven leerlingen die zich actief inzetten voor Eco-Schools. Zij zorgden ervoor dat
alle leerlingen op de hoogte werden gesteld van het inzamelen van
PMD-afval in de aula. PMD staat voor plastic, metaal en drinkpakken.

Bijna wilde de conciërge die ene trui in de aula verwijderen... In de loop van de week verschenen echter steeds meer
truien aan het plafond met het logo van Eco-Schools erop
gespeld.
Ineke Nieuwstraten, teamleider bovenbouw mavo

Het was een ludieke manier om leerlingen en collega’s erop te wijzen
dat de warme-truiendag er weer aankwam. Eens per maand op maandag en binnenkort op vrijdag wordt de temperatuur enkele graden
verlaagd. Natuurlijk heeft dat alles te maken met onze betrokkenheid
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Ook bezochten de leerlingen in oktober de landelijke Eco-Schoolsdag waar ze veel ideeën hebben opgedaan die we in de komende
tijd ten uitvoer kunnen brengen.
Tijdens de afsluitende dag rond het thema water in klas 3 vertelden
de leerlingen over hun ervaringen. De leerlingen van klas 3 kregen
ook hun bidon uitgereikt om het drinken van water te stimuleren.
Leerlingen van klas 1 hebben deze bidon inmiddels ook ontvangen.
Vorig jaar ontvingen leerlingen van 1 en 3 ook een gratis bidon. Dat
betekent, dat elke leerling erover beschikt
en dat niets hen ervan kan weerhouden
om water te drinken.
Zo proberen we steeds verder te komen
op weg naar een duurzame locatie. Op
naar de groene vlag!

Locatie Molenhuispad

American Breakfast

Woensdagochtend, 9 november, 05.00
uur: de geur van hotdogs vult de aula
van de locatie Molenhuispad en versgebakken brownies pronken op tafel.
Zoetjes aan druppelen er steeds meer
leerlingen binnen om aanwezig te zijn
bij de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.
Josje Schokkenbroek-Smit, adjunct-directeur mavo/
havo/vwo

Collega Gertjan Spuy had met wervende
teksten collega’s en leerlingen geënthousiasmeerd om bij deze unieke historische
gebeurtenis aanwezig te zijn. Het beloofde
een spektakel te worden; de keus was eigenlijk tussen twee kwaden. De gedoodverfde
winnaar, Hillary, wordt echter niet de eerste
vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Nee, haar tegenstander Donald Trump
wordt verkozen tot nieuwe president van de
Verenigde Staten.
Door onze democratische bril bekeken is het
bijna ondenkbaar dat iemand met minder

stemmen toch gekozen kan worden, maar
helaas is dat het systeem van first past the
post. (Klein feitje: slechts drie landen ter
wereld hebben dit kiesstelsel: Engeland,
India en de USA.) De toekomst moet nog
uitwijzen hoe Trump het zal gaan doen,
gezien de aanhoudende demonstraties
en toonaangevende berichten is er veel
zorg. We mogen alleen maar hopen dat de
waarden en normen die kenmerkend zijn
voor het bijzondere land gewaarborgd blijven en grenzen niet op slot gaan. Het zullen bijzondere jaren worden: Het Huis van
Afgevaardigden is republikeins, de Senaat
is republikeins, het Hooggerechtshof heeft
een meerderheid aan republikeinen, en, om
het af te ronden, kiest hij zijn ministers niet
uit op toegevoegde waarde, maar omdat
het maatjes, vriendjes, of familie van hem
zijn: ouwe-jongens-krentenbrood met goed
gevulde zakken.

andere woorden het was een prettig eetfestijn en de leerlingen hadden een gezonde
trek. De stemming was berustend, de verbazing over de uitslag was aanwezig en er
werden veel vragen gesteld. Vragen waarop
we, zoals eerder gezegd, nu nog geen antwoord kunnen geven. “Wat betekent deze
uitslag voor de vrede in de wereld? Wat
betekent deze uitslag voor onze economie?
Wat betekent deze uitslag voor ons bondgenootschap? Wat betekent deze uitslag voor
Obamacare? Wat betekent deze uitslag voor
de Mexicanen? Wat betekent deze uitslag
voor de samenwerking met de Russen?” Etc.
etc. Stuk voor stuk goede vragen waarover
we met elkaar in gesprek moeten blijven,
want wat opnieuw heel duidelijk werd tijdens het ontbijt: leerlingen en collega’s willen graag met elkaar in gesprek over wat er
gebeurt in de wereld en op kleinere schaal
wat er gebeurt in onze eigen omgeving.

Terug naar het ontbijt: de stemmen in de VS
tellen ging net zo snel als het opeten van de
American pancakes, broodjes hotdogs, muffins, wafels en chocolate chip cookies. Met

Allemaal ontzettend bedankt voor een
mooie start van een bijzondere dag.
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Locatie Molenhuispad

De weg naar studiesucces
Dit informatiebulletin ontvangt u net voor de Studiemarkt
op 20 januari. Op deze dag zijn alle leerlingen vanaf klas 3
op de een of andere manier bezig met hun profiel- of studiekeuze. Zij krijgen voorlichting over vakken hier op school of
voorlichting over opleidingen of algemene informatie over
studeren. Daarnaast worden een aantal LOB1-activiteiten in
gang gezet.

STUDIEMARKT
C H R I ST E L I J K LYC E U M D E L F T

Leny Pet, decaan havo
Evelyn Kleine, decaan vwo

Tussen 15.00 uur en 17.00 uur houden wij een markt, waar verschillende
hogescholen, universiteiten en eventueel andere instellingen een stand
hebben. Ook oud-leerlingen vertellen iets over hun huidige studie.
Stimuleer uw zoon of dochter vooral veel te praten met studenten van de
opleiding waar hij of zij naartoe denkt te gaan. Dat heeft verschillende
voordelen. Een student zal ‘van binnenuit’ over zijn opleiding praten. Als
uw zoon of dochter al enkele sociale contacten opbouwt, helpt dat
ook om straks eerder te wennen aan de nieuwe situatie. Het contact
met de student is ook een goede check om te kijken of je wel bij de
andere studenten op de opleiding past.

Vrijdag
20 januari 2017
15.00 - 17.00u

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om op deze markt te komen.
En om alvast in de sferen van de Studiemarkt te komen: u investeert
als ouder veel in uw kind, opvoeding, aandacht, geld… teveel om op
te noemen. Daarbij vindt u het belangrijk dat uw zoon of dochter ook
een opleiding afrondt. U kunt meehelpen van de studie een succes
te maken. Hoe? Daarover gaat dit artikel2.

Studiesucces, wat is belangrijk?
Lange tijd is er in het onderwijs gedacht dat goede eindexamenresultaten de beste basis zijn voor studiesucces. Natuurlijk is vakinhoudelijke kennis belangrijk. Als uw kind een opleiding kiest met
veel scheikundevakken in het eerste jaar, helpt het natuurlijk als hij
een goede basiskennis heeft. Ook zal de student veel moeten lezen,
in het Nederlands en soms in het Engels. Een goede leesvaardigheid is dan belangrijk. Aan de student wordt ook gevraagd om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang van de studie.
Heeft de student voldoende studievaardigheden? Weet hij hoe hij
aantekeningen moet maken? Weet hij hoofdzaken en bijzaken van
elkaar te scheiden? Vakinhoudelijke kennis en studievaardigheden
zijn zeker belangrijk.

Studiesucces, begin op tijd
Hoe belangrijk de inhoudelijke kennis en studievaardigheden ook
zijn… de beste garantie voor een succesvolle studie is dat je ook
écht een studie hebt gekozen die bij je past. De beste garantie voor
studiesucces is een degelijk studiekeuzetraject. Uit onderzoek blijkt
dat de helft van de uitvallers op het hbo en de universiteit aangeven
dat ze te weinig tijd hebben besteed aan hun studiekeuzeproces. De
scholieren hebben hard gewerkt aan het halen van hun eindexamen
en de studiekeuze is er voor hen vaak bij ingeschoten.
1

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

2

Vrij naar Hermien Miltenburg; WUR
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Molenhuispad – havo/vwo

‘Studiesucces, begin op tijd’ is geen loze kreet. Heel wat eindexamenkandidaten moeten alle zeilen bijzetten om het examen
te halen. Een goed studiekeuzetraject heeft, vooral in het vooreindexamenjaar, veel aandacht nodig.

Minimaal twee Open Dagen in het vooreindexamenjaar
Studieadviseurs en studieloopbaanbegeleiders op het hbo en de
universiteit adviseren minimaal twee Open Dagen te bezoeken in
het vooreindexamenjaar. Voorafgaand aan het bezoek van een Open
Dag zal uw zoon of dochter al naar verschillende opleidingen hebben
gekeken. Hij of zij zal hebben nagedacht of deze opleiding bij hem
of haar past en op het internet zal hij al het een en ander hebben
opgezocht. Een Open Dag is eigenlijk het eerste moment om goed
te kijken of de informatie die hij of zij van het internet heeft gehaald
klopt met de werkelijkheid. Is het onderwerp écht wel interessant?
Wil je hier een aantal jaren écht mee bezig zijn? Vraag goed door
bij uw kind wat dan wel zo interessant is. Zegt uw kind dat hij het
‘hartstikke leuk’ vindt, wees dan niet tevreden. Vraag door, de inhoud
van het lesprogramma moet echt zijn of haar passie hebben. Dat
vereist natuurlijk veel denkwerk voor uw zoon of dochter. Daarom:
studiesucces, begin op tijd.
Bezoek niet maar één instelling. Ook al weet je wát je wilt gaan studeren, de aanpak van het hbo of universiteit moet ook bij je passen.
Op de meeste hbo’s en universiteiten bent u als ouder ook welkom.
Vindt uw zoon of dochter het fijn als u meegaat? Prima, u kunt goed
meehelpen bij dit vergelijken.

Na Open Dagen twee meeloopdagen
Op een Open Dag zullen de meeste universiteiten en hogescholen
erg hun best doen zich goed te presenteren. Een meeloopdag heeft
een ander karakter. Dan ben je student tussen de studenten en je
kunt veel beter checken of dit echt wel de instelling en opleiding is
die bij je past. Stimuleer uw kind minimaal twee meeloopdagen te
bezoeken. Vraag vooral ook goed door wat er wel en niet paste bij
het beeld dat hij of zij had van de opleiding. Meeloopdagen zijn altijd
door-de-week. Wij geven natuurlijk vrij voor het bezoeken van een
meeloopdag. De leerlingen moeten een kort verslag schrijven van
zo’n meeloopdag. Dat werkt meestal goed, het helpt aanstaande
studenten te reflecteren op wat ze gezien hebben. Het bezoeken

van meeloopdagen kost wel veel tijd. Maar het is een belangrijke
stap in het studiekeuzeproces.

Wat kunt u als ouder doen?
Stimuleer uw zoon of dochter al in het vooreindexamenjaar met studiekeuze aan de gang te gaan. Help hem/haar als dat nodig is met
allerlei technische zaken… Hoe kom ik er? Waar moet ik precies zijn?
Hoe moet ik me aanmelden voor een Open Dag? De belangrijkste
steun is samen napraten over wat er op een Open Dag of meeloopdag is gebeurd.
Studiesucces: begin op tijd met studiekeuze.

Locatie Molenhuispad

Klassieke Dag
Als je op een frisse, mistige ochtend
door de Delftse binnenstad loopt,
denk je wellicht niet meteen aan Rome.
Maar liefst 120 brugklassers van het
CLD deden dat daarentegen wél. Zij
begonnen op 14 november de klassieke
dag met een speurtocht door de stad,
waar ze de klassieke elementen moesten terugvinden of benoemen. Ionische
zuilen, een klassieke voorgevel en zelfs
echt Latijn werd bestudeerd.

zullen binnenkort bij deze module elementen uit de speurtocht terugzien.
Ook 40 van de leerlingen uit de brugklas
havo/vwo volgden lessen waarin ze kennismaakten met Grieks, Latijn en mythologie.
Zowel bij de lessen als bij de speurtocht
werkten de brugklassers in kleine groepen,
begeleid door gymnasiasten uit de bovenbouw. Waar nodig konden zij een handje
helpen, en ze konden natuurlijk ook veel
vertellen over het gymnasium.

Namens de docenten
Klassieke Talen/de gymnasiumcommissie
Marieke van den Bosch, docent klassieke talen

Voor de gymnasiumbrugklas kwam hierbij
de kennis uit de lessen Latijn natuurlijk goed
van pas. Ook de andere vwo-brugklassen
maken via de klassieke module al kennis met
de klassieke talen en de klassieke cultuur, of

Eenmaal terug op school was het tijd voor
de godenjacht: leerlingen uit gymnasium-4
waren herkenbaar aan kleding of een
bepaald voorwerp. En nadat de brugklassers alle goden herkend hadden, werden
ze beloond met een “Romeinse” munt,
die ingewisseld kon worden voor een stuk
pizza.

Na de lunch was het weer tijd om in beweging te komen, en wel met een heuse pentatlon: vijf zeer spannende wedstrijden tussen
de verschillende brugklassen. In de gymzaal
werden fysieke inspanning en ingewikkelde
puzzels gecombineerd onder leiding van
de sportraad. De leerlingen die ’s ochtends
klassieke lessen hadden, konden nu meteen
in de binnenstad hun kennis gebruiken bij
de speurtocht. Niet zelden helpt deze dag
leerlingen om al dan niet te kiezen voor een
vervolg op het gymnasium of, in het geval
van leerlingen die technasium 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 een beeld
gekregen van wat gymnasium op het CLD
inhoudt: een mooie afwisselende opleiding!
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Locatie Molenhuispad

Technasiumdag havo
de hele ontwerpcyclus: van brainstorm tot
een tekening van een stoel die aan de eisen
van hun idool voldoet.
De leerlingen van de tweede klassen kregen van de techniekdocenten een workshop
waarbij ze drie voorwerpen moesten maken
van verschillende materialen. Zij maakten
een tol van hout, een memohouder van
kunststof en van ijzerdraad een hartvormig
spelletje. Zo oefenden ze meteen met allerlei
materialen en gereedschappen.

Dinsdag 25 oktober hadden de
havo-leerlingen van het technasium hun
eerste technasiumdag. De dag stond in
het teken van het saamhorigheidsgevoel van alle leerjaren van het technasium. De dag startte met een opening
bij de trappen voor de HOT-ruimte in de
nieuwbouw. Daarna gaven de leerlingen
uit de hogere klassen een presentatie
over hun projecten en Onderzoek en
Ontwerpen (O&O) in de bovenbouw.
Vervolgens namen de leerlingen allemaal deel aan een workshop. Tijdens
de gezamenlijke lunchpauze in de aula
was er pizza voor de leerlingen en de
docenten.

opening waarna de leerlingen van klas 3
t/m 5 hun projecten presenteerden en vertelden over O&O in de bovenbouw aan de
leerlingen van de eerste en tweede klassen.
Voor de eersteklassers was dit hun eerste
kennismaking met het vak O&O, want zij
zullen de tweede helft van het schooljaar
pas met dit vak beginnen. Na de presentaties gingen alle leerjaren met een workshop aan de slag die tot en met het 6e uur
duurde. In de lunchpauze was er voor alle
leerlingen en docenten pizza in de aula en
dit benadrukte nog eens het gemeenschapsgevoel van deze speciale afdeling op de
havo.

Marijke Eijken, docent O&O

De eerste klas kreeg een ontwerpworkshop
waarbij ze een stoel ontwierpen voor hun
eigen idool. Zij doorliepen in hoog tempo

Brigit Hoogenberk, technator

HOT-ruimte
Op deze technasiumdag konden alle leerlingen in de nieuwe HOT-ruimte aan de slag.
Deze ruimte dankt zijn naam aan de vakken
handvaardigheid, O&O en techniek en biedt
plaats aan vier klassen. De twee technisch
onderwijsassistenten, Erich Appel en Hugo
van Loenen, beheren de HOT-ruimte en
instrueren de leerlingen bij het gebruik van
gereedschappen en machines en dragen
daarnaast ook de zorg voor alle materialen.
Zij zijn de spil in deze nieuwe ruimte.
De dag startte het 3e lesuur met een korte
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Workshops

De leerlingen van de derde, vierde en vijfde
klas kregen de opdracht een escape challenge voor de open dag te ontwerpen.
Eerst kregen zij een uitleg van Quirine
Hakkaart, docent toegepaste biologie bij
de Aeres Hogeschool in Almere. Zij heeft
een escape challenge voor haar eerstejaars
studenten ontwikkeld. In een apart lokaal
liet zij de leerlingen haar escape challenge
ervaren. Ook Frederique van Riessen, die
als hobby met escape challenges werkt, liet
haar escapekoffer aan onze leerlingen zien.
Daarna gingen de leerlingen in groepjes
een onderdeel voor een escape challenge
ontwerpen. Als hun ontwerpen allemaal op
bruikbaarheid zijn getest, kunnen ze wellicht
op de open dag voor de nieuwe leerlingen
worden ingezet.
Natuurlijk was er de hele dag voor de mentoren en andere geïnteresseerde collega’s de
gelegenheid om een kijkje in de HOT-ruimte
te komen nemen. Ook zij waren onder de
indruk van de ruimte en de mogelijkheden
voor onze leerlingen. De technatoren en
de begeleidende docenten kijken dan ook
terug op een geslaagde dag, die zeker voor
herhaling vatbaar is. In mei volgt er voor de
leerlingen van het vwo ook een technasiumdag.

Locatie Hof van Delft

Levensmiddelen Technologie

De leerlingen van klas 3M Technologie
en Toepassing (T&T) zijn dit schooljaar
gestart met het project Levensmiddelen
Technologie.
Jeen Jeninga, docent natuurkunde en scheikunde,
technologie & toepassing (BCP), informatiekunde

Aan dit project is een echte opdrachtgever verbonden: Van Leeuwen Catering. De
opdracht die de leerlingen hebben gekregen is een smoothie te ontwikkelen, die in
schoolkantines verkocht kan worden.

Na het doen van marktonderzoek heeft
elke groep daaruit een eigen smoothie
ontwikkeld, uiteraard naar de eisen van
de opdrachtgever. Zo moet de ontworpen
smoothie bijvoorbeeld voldoen aan de
richtlijnen van het voedingscentrum, moet
het een zuivelproduct zijn en minimaal één
groente bevatten.
Na het ontwerpen van de smoothie in de
testfase hebben de groepen hun smoothies
tijdens een excursie naar het Wellant College
in Rijswijk geproduceerd. Hier konden de

leerlingen in een echte keuken onder begeleiding van mevrouw De Rooy werken aan
het eindresultaat.
De uiteindelijke smoothies zijn erg geslaagd,
en niet onbelangrijk, gezond en lekker!
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Locatie Molenhuispad

Concert Clara Biermasz en Ádám Jávorkai
De beroemde Hongaarse cellist Ádám Jávorkai en pianiste
Clara Biermasz waren in Nederland voor een week vol concerten. Gelukkig waren zij bereid om op vrijdag 25 november
ook naar het Molenhuispad te komen. Hun voorwaarde was
wel dat ze niet alleen maar zouden spelen. “Het is toch een
school? Dan willen we ook lesgeven!”
Eelke Smulders, teamleider havo 5

’s Middags hebben ze daarom aan zes van onze muzikaal getalenteerde leerlingen lesgegeven. Aansluitend gaven ze speciaal voor
ons een klein besloten concert in de hal van de nieuwbouw. Personeelsleden van het CLD, leerlingen en hun ouders waren welkom om
bij dit bijzondere concert aanwezig te zijn.
Ádám was net terug van een tournee uit Japan en gaat na de week
in Nederland door naar Korea waar hij ook een tour zal maken. Daar

Locatie sc Delfland

Intake met een Knipoog
intakegesprek. Tijdens dit gesprek moet de
leerling zich presenteren en een motivatie
voor de keuze geven. Dit loopt niet altijd
vlekkeloos en we hebben het project “Intake
met een Knipoog” ingehuurd om onze
leerlingen voor te bereiden op dit gesprek.
Er komen drie acteurs naar de school die
intakesituaties naspelen; de groep wordt
gevraagd te reageren op de situatie. Het
leuke is dat iedereen eigenlijk wel weet dat
je niet telefonerend binnen moet komen, dat
je na moet denken over argumenten die je
keuze ondersteunen en dat je in een gesprek
elkaar aankijkt, maar toch is het zinvol om
daarmee te oefenen.

Als je na vier jaar de beroepsgerichte
leerwegen met een diploma gaat verlaten, is het zaak om je aan te melden
bij het Middelbaar Beroeps Onderwijs
(ROC=Regionaal Opleidings Centrum).
Marieke van Bentum, teamleider bovenbouw

Gedurende het schooljaar zijn er tal van activiteiten om de keus voor een vervolgopleiding
te stroomlijnen. Het begint in november met
de “Wegwijzer”, een voorlichtingsmarkt in de
aula over studie- en beroepskeuze. Aan deze
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avond werken vervolgopleidingen, bedrijven
en instellingen mee. Zij geven informatie over
de inhoud van vervolgopleidingen en de toekomstperspectieven binnen deze organisaties. Ouders en leerlingen kunnen zich op deze
manier oriënteren op de (on)mogelijkheden.
Vanaf begin november organiseren de ROC’s
Open Dagen waarin vervolgopleidingen
zich uitgebreid presenteren. Vervolgens
kiest een leerling (meestal samen met zijn
of haar ouders) een opleiding en meldt zich
aan voor de inschrijving. Deze inschrijving
gaat meestal gepaard met een zogenaamd

Vervolgens worden de leerlingen aangenomen in de opleiding van hun keuze en vindt
er een digitale overdracht plaats tussen onze
school en die vervolgopleiding om de overstap te begeleiden.
Natuurlijk zijn er leerlingen die hulp nodig
hebben bij het maken van een keuze, vaak
omdat ze hun talenten en interesse onvoldoende kennen. Hierbij kan de decaan een
rol spelen. Soms wordt er een beroepskeuzetest ingezet, maar in september volgt 95%
van de leerlingen een opleiding binnen een
ROC.

Welkom bij de gebedskring

speelt hij in grote zalen met een heel orkest
achter zich. Hier kregen we de gelegenheid
om hem samen met Clara van heel nabij mee
te maken in een prachtig kamermuziekprogramma van ongeveer drie kwartier. Leerlingen waren bloednerveus voor de masterclasses, maar ze kregen ieder voor zich nuttige
tips om een stukje verder te komen.
Het concert was voor menigeen een unieke
ervaring waar de vonken van afspatten. Geld
hoefden ze er niet voor te hebben: “Collecteer maar voor het vleugelfonds op school,
dan staat er over een paar jaar een mooie
glimmende vleugel!”

When you need, God knows,
When you ask, God listens,
When you believe, God works.
Elke maand bidden we met een groepje ouders voor leerlingen, docenten en specifieke
onderwerpen die belangrijk zijn voor het CLD. Gelooft u ook in de kracht van gebed?
U bent van harte welkom!

Data:

Locatie:

maandag 23 januari 2017
maandag 20 februari 2017
maandag 20 maart 2017
maandag 15 mei 2017
maandag 12 juni 2017
maandag 10 juli 2017

Hoogenhouckstraat 54,
2614 BX Delft

Tijd:
19:45 uur – 21:15 uur
In geval van vragen of voor het aanleveren van gebedspunten kunt u contact
opnemen met Daniëlle Brug
(E: dcbrug@kpnmail.nl, M: 06 41367389)

Op dit moment is er per 1 januari 2017 een vacature voor

Lid RAAD VAN TOEZICHT
U bent in staat om kritisch-constructief toe te zien op het beleid van de organisatie en een klankbordfunctie te vervullen voor het College van Bestuur. U heeft een goed gevoel voor bestuurlijke
verhoudingen en onderschrijft de grondslag en de doelstelling van de stichting.

Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.
SCO Delft e.o. is een
onderwijsorganisatie op
christelijke grondslag met
een sector primair onderwijs en een sector voortgezet onderwijs. De organisatie heeft acht basisscholen (tien locaties) en
een brede scholengemeenschap (Christelijk
Lyceum Delft) onder haar
bestuur met in totaal ongeveer 4.000 leerlingen.

www.scodelft.nl

Uw profiel:
• U heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring;
• U onderschrijft de identiteit van het christelijk
onderwijs;
• U heeft affiniteit met het onderwijs;
• U heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de verschillende onderwijssectoren;
• U heeft een goed gevoel voor ontwikkelingen
in en rond een organisatie;
• U heeft inzicht in Governance, Code goed
bestuur, voor het onderwijs;
• U bent vaardig in het samenwerken in een
team, kritisch en besluitvaardig;
• U heeft voldoende tijd en gelegenheid beschikbaar voor het uitoefenen van de functie;
• U heeft een regionaal voor de stichting relevant netwerk.

Gezien de samenstelling van de huidige
Raad van Toezicht zoeken wij een kandidaat
met een onderwijskundige achtergrond.

Informatie:
Heeft u belangstelling, dan kunt u meer
uitgebreide informatie verkrijgen bij
mw. I.M. Dijkman-van der Plaat, via het
telefoonnummer 015 215 48 80 (di-, woeen donderdag).

Uw reactie:
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken
door uw motivatie en CV te sturen aan:
Raad van Toezicht Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o., info@scodelft.nl.
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Agenda

Molenhuispad havo/vwo
OPEN DAG

4 februari 2017 10.00 - 13.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND*
2 februari 2017
aanvang 19.30 uur
TECHNASIUM VOORLICHTING
15 februari 2017
16.30 - 17.30 uur girls only
15 februari 2017
19.30 - 20.30 uur
16 februari 2017
16.30 - 17.30 uur

Hof van Delft mavo/havo
OPEN DAG

4 februari 2017 10.00 - 13.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND*
31 januari 2017
aanvang 19.30 uur

sc Delfland

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.

Contact
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).

vmbo-kbl/bbl

OPEN DAG

1 februari 2017 17.00 - 20.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND*
23 januari 2017
aanvang 19.30 uur

Inloopmiddagen mavo/havo/vwo
Hof van Delft en Molenhuispad

Christelijk Lyceum Delft

18 januari, 1 en 8 en 15 februari 2017
13.00 - 16.00 uur

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

onderdeel van SCO Delft e.o.

www.chrlyceumdelft.nl

* de voorlichtingsavonden zijn alleen voor ouders

“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”
www.chrlyceumdelft.nl
CLD-poster220x620-5.indd 1
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Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.

