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Bijzondere SPORTCLINICS
					SAMEN LEREN

VolleybalKAMPIOEN van ZOETERMEER

Van de DIRECTIE
Het schooljaar zit er alweer op! Zo zit je nog in de wendagen en zo reik
je de eindrapporten en diploma’s uit. We kijken terug op een bevlogen
jaar waarin we veel hebben bereikt. Ons team heeft weer heel hard en
met bezieling gewerkt om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te
halen. Ieder kind is anders en vraagt iets anders van ons als team.
Dit maakt het onderwijs dynamisch, veranderlijk en nooit saai.
Het vraagt ook van u en van ons om altijd met elkaar in gesprek te
blijven over uw kind. Een hartelijk woord van dank aan al onze medewerkers – OP, OOP en vrijwilligers – en ook aan u voor uw betrokkenheid bij uw kind en de school. Met elkaar maken wij het ONC Clauslaan
tot de school waar wij allemaal zo trots op zijn.
Deze brochure is een impressie van ons jaar vol ‘actief leren en veel
doen’. Misschien ziet u uw kind terug op een van de vele foto’s.
Geconcentreerd aan het werk, lachend met klasgenoten, intensief aan
het sporten of enthousiast bezig met zijn of haar talent. Wij wensen u
veel lees- en kijkplezier.
Resultaten
We zijn trots op onze leerlingen.
De leerlingen die doorstromen naar
een volgend leerjaar en de leerlingen
die met een diploma op zak een
nieuwe opleiding gaan volgen.
En voor de leerlingen die een minder
goede uitslag hebben gekregen:
kop op en volgend jaar opnieuw
er tegenaan!
We hebben ook dit jaar weer prachtige examenresultaten zoals u in deze
ONC Contact kunt lezen. De resultaten
staan ook op www.scholenopdekaart.
nl. Hier vindt u nog veel meer gege-

vens over onze school. Bijvoorbeeld
de mooie uitslagen van de leerlingtevredenheidsonderzoeken of de
goede beoordeling van onze school
door de Inspectie.

en collegialiteit van de afgelopen jaren:
Geeta Autar, Vincent van Buijtene,
Annet van Eenennaam, Rien Lens,
Anies Matahelumual, Vincent Tap.
Daarnaast nemen we afscheid van
Fouzia Boukadida en Mischa Wegdam.
Zij waren als vervangende docenten
aan de school verbonden.
En vanaf deze plek alvast een warm
welkom voor onze nieuwe collega’s!
Jubilarissen
Ook dit jaar hebben we een aantal
jubilarissen in het zonnetje gezet:
Theo van Paassen, Dineke Tuinebreijer
en Katelijne Visser waren allemaal 12,5
jaar in dienst bij Unicoz. Gefeliciteerd!
Het nieuwe schooljaar
We hebben weer meer aanmeldingen
gekregen dan vorig jaar. De nieuwe
brugklassers zijn alvast een dag op het
ONC geweest om kennis te maken met
hun mentor en klasgenoten.
In september volgen nog twee
introductiedagen om elkaar en de
school te leren kennen.
Ook voor de overige leerjaren zijn de
voorbereidingen in volle gang. Tal van
activiteiten staan op de agenda waarvan wij verslag zullen doen op onze
website www.onc.nl. Informatie over
voorlichtingsavonden, rapportavonden
enz. ontvangt u via de mail. Wilt u uw
e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer in de loop van het schooljaar
up-to-date houden? In Magister kunt
u uw gegevens controleren en zo
nodig aanpassen. Ouders die niet
over e-mail beschikken, ontvangen
de berichten via de ‘oude’ methode.

Het ONC Clauslaan is wederom volleybalkampioen van Zoetermeer! Ons
team speelde tegen de teams van het
Alfrink College en het Picasso Lyceum
in het Highschool volleybaltoernooi.
Serveren, passen, smashen en blokken,
onze jongens en meiden werkten zich
behoorlijk in het zweet. Met als resultaat de beker voor de eerste plaats!

MOOIE EXAMENresultaten
We zijn trots op onze mooie
examenresultaten:

mavo: 93%
kaderberoepsgerichte leerweg: 94%
basisberoepsgerichte leerweg: 100%

DIGITAAL WEERBAAR
Jongeren zijn continu online.
Om ervoor te zorgen dat dit veilig
gebeurt, besteden we hier veel
aandacht aan. Zo was er voor onze
eersteklassers de interactieve voorstel-
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Afscheid en welkom
Een aantal van onze collega’s zwaaien
we dit jaar uit. Enkelen gaan met pensioen, anderen verlaten het ONC om
elders hun loopbaan voort te zetten.
Hartelijk dank voor jullie inzet, zorg

Vakantie!
Maar nu eerst gaan we genieten van
de vakantie. Even los komen van alle
hectiek en nieuwe inspiratie opdoen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hopen wij elkaar weer gezond en
uitgerust te ontmoeten.
Namens het hele team een heerlijk
ontspannen en zonnige zomervakantie
toegewenst!
Jacqueline van Beek,
directeur

De resultaten staan ook op
www.scholenopdekaart.nl.
Op deze site vindt u nog veel meer
gegevens over de school.

LEREN in de BOUW
De leerlingen van de tweede klas hebben meegedaan met de Doe-dagen bij
Haagbouw. Net als afgelopen jaar
organiseerde Haagbouw samen met
hun partner-bedrijfsvakopleidingen
deze praktijkdagen. De leerlingen
konden dus niet alleen kennismaken
met de bouwberoepen, maar ook met
beroepen in de verwante technische
branches.

ling over cyberpesten Shame & Share
van Theaterhart. Op de bijbehorende
ouderavond kregen de ouders tips
hoe zij met hun kinderen over
cyberpesten en het gebruik van social

media kunnen praten. Ook de mentoren gingen in gesprek met hun
leerlingen over online gedrag, privacy
en de strafbaarheid van cyberpesten.

WEINIG SLAPEN, VEEL LOL
Niet eerder werden we verwend
met temperaturen van boven de 30
graden tijdens de werkweek voor leerjaar 2 in Heino. Het was drie dagen lang
genieten. Van de zon, van elkaar én van
alle activiteiten. De dropping, de spelen
op het veld, bommetjes maken in het
zwembad, dansen in de disco, survivallen bij de Challenge Run, de wedstrijd-

EERSTE PRIJS Haagbouw
TIMMERWEDSTRIJD

jes pingpong en basketbal, de achtbanen in Slagharen, het grote water-gevecht, een potje kaarten na het
eten. De sfeer was fantastisch en stiekem hadden we bij terugkomst best
een beetje heimwee. Door het zomerkamp hebben we elkaar in ieder geval
goed leren kennen. Een stevige basis
voor een fantastisch schooljaar!

De eerste prijs voor Raymond uit klas
Kt4! Hij won de Haagbouw timmerwedstrijd, een wedstrijd onder
vmbo-scholieren tijdens de open

dagen bij opleidingsbedrijf
Haagbouw. Hij maakte de mooiste
stoel en won daarmee een
accuboormachine.

DUNKS en JUMPSHOTS
We hebben mooie passes, dunks,
dribbels en jumpshots gezien tijdens
de verschillende basketbaltoernooien
dit jaar. De jongens- en meisjesteams
van klas 1 t/m 3 hebben fanatiek
gestreden om de eerste plaats.
Met hoge scores als resultaat.
De medailles zijn dikverdiend!

Alleen JIJ BEPAALT

Na basketbal en honkbal, is het project
Alleen jij bepaalt wie je bent nu ook
gestart met voetbal. Internationaal
scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf
het startsein waarna alle eersteklassers
een voetbalclinic kregen.
Alleen jij bepaalt wil door middel van
sporten kinderen niet alleen fysiek
sterker maken maar ook mentaal.
Het project van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie probeert jongeren die nog niet aangesloten zijn
bij een sportvereniging hiervoor enthousiast te maken. Leerlingen die
meedoen, krijgen vanuit de overheid
gratis trainingen, kleding en schoenen.
En zij doen mee met verschillende
toernooien door het hele land. De positieve invloed van het beoefenen van
een teamsport werkt weer door in de
schoolprestaties van de leerlingen.
Ex-profbasketballer Chip Jones opende
later in het jaar Alleen jij bepaalt
basketbal. Met de basketbalteams
heeft het ONC Clauslaan dit jaar verschillende prijzen in de wacht gesleept,
waaronder de belangrijke sportiviteitsprijzen.

Hoofdprijs FUTSAL FISSA

JONG en OUD
‘Het is leuk om ouderen te helpen zodat
ze weer met een lach op het gezicht naar
hun kamer gaan.’ Dit zei Jason nadat hij
had geassisteerd bij de Rollatorloop van
De Morgenster. Leerlingen van Zorg &
Welzijn en Sport & Bewegen hebben

zich ook dit jaar weer ingezet voor
ouderen. Behalve bij de Rollatorloop, hebben zij ook geholpen bij
de rolstoelvierdaagse en de tuin
van verpleeghuis Monteverdi
opgefleurd.

Het ONC Clauslaan heeft één van de
hoofdprijzen gewonnen in de Futsal
Fissa Challenge: een echte Radio 538
drive-in show!
Begin november waren straatvoetballers Jeand, Nasser en Tom bij ons op
school voor een demonstratie straatvoetbal. Doel was om de leerlingen uit te
dagen mee te doen aan de klassencompetitie Futsal Fissa van de KNVB. Dat lieten onze leerlingen zich niet twee keer
zeggen. Tien challenges moesten zij volbrengen (te zien op ons YouTube-kanaal
via de website). Met als resultaat dat op
24 mei Radio 538 een spetterende show
kwam verzorgen tijdens het Lentefeest.

Bijzondere SPORTCLINICS
Het is best lastig om een golfbal in de
hole te krijgen. Dat hebben onze leerlingen van klas 3 mavo ervaren tijdens
een golfclinic bij Burggolf in het
Westerpark.  De leerlingen van Sport
& Bewegen namen letterlijk hoge
hordes bij atletiekvereniging Ilion.
Ook curling en bootcamp waren twee
van de vele sportclinics van dit jaar.

KENIAANSE BRILLEN en de MASAI-JUMP
De themaweek van de afdeling Techniek
had als onderwerp Kenia. Bij alle vakken
waren er opdrachten in het kader van dit
Afrikaanse land. Zoals het frezen en
schilderen van de Keniaanse vlag, de
Masai-jump oefenen bij l.o. en brillen
maken naar voorbeeld van de Keniaanse
kunstenaar Cyrus Kabiru.

Een mooi voorbeeld van betrokkenheid
vanuit de gemeente bij het onderwijs
op het ONC Clauslaan. De leerlingen
van de NT2-klas hebben een gastles
gekregen van wethouder Isabelle Vugs.
De wethouder vertelde over de politiek
en de infrastructuur van de gemeenteraad. Na afloop mochten de leerlingen
hun vragen stellen. En dat deden ze
dan ook! Niet alleen over de les, maar
ook over opleidingen, salarissen en
persoonlijke zaken van de wethouder.
De tijd was eigenlijk te kort om overal
over te kunnen praten.

LES van WETHOUDER VUGS

Drukke SUPER8DAGEN en OPEN HUIS

Wat was het gezellig druk op school
tijdens de Super8dagen en het Open
Huis. De school stroomde vol met
enthousiaste bijna-brugklassers en
hun ouders, nieuwsgierig naar wat
het ONC Clauslaan allemaal te bieden
heeft. En dat is veel. Van de Masterclass Kader tot Talent TOTAAL, van de

SeeYou-workshops tot het Reken en
Taal TOTAAL-programma en nog veel
meer. Er was van alles te doen en te
zien. Onder andere een show met film,
toneel, zang, rap en een optreden van
de sportklas. Zo werd meteen duidelijk
welke talenten leerlingen bij ons op
school allemaal kunnen ontwikkelen.  

ENGELS op HOOG niveau
intermediate en masters. De leerlingen
hebben het geweldig gedaan en wij
zijn natuurlijk erg trots. We hopen dat
hun welverdiende certificaat ze weer
meer zelfvertrouwen heeft gegeven
in hun kunnen.

Als Anglia-member bieden wij op
school het Anglia-examen aan.
De leerlingen kunnen hiermee een
officieel erkend certificaat behalen.
Dit jaar waren de deelnemers verdeeld
over drie niveau’s: pre-intermediate,

KOKEN met CHEF-KOK ARTHUR
Koken onder leiding van een echte chefkok, hoe leuk is dat! Chef-kok Arthur
Haas en zijn leerling Jordy van restaurant Puur aan de vliet kwamen dinsdag
16 mei naar het ONC. Zij hielpen onze

leerlingen van klas 2 lwoo bij het bereiden van een driegangendiner voor de
docenten: kippensoep, penne met verse
tomatensaus en crème brûlée. De docenten lieten het zich goed smaken!

GENIETEN
IN LONDEN
In december gingen de leerlingen van
3 en 4 mavo drie dagen naar Londen.
Er stond van alles op het programma: een
stadswandeling langs de bekende bezienswaardigheden, de kermis Winter Wonderland in Hyde Park, het British Museum,
de musical Wicked in het Apollo Victoria
Theatre en nog veel meer. De leerlingen
en hun begeleiders hebben genoten!

GRANDIOOS optreden
DWIGHT DISSELS
op KERSTBAL
Niemand minder dan soulzanger
Dwight Dissels, bekend van The Voice
en The Passion, was de gast op ons jaarlijkse kerstbal. Na zijn grandioze optreden konden de leerlingen helemaal
los op de dansvloer, zelf een nummer
zingen bij de karaoke of spellen
spelen in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Er heerste een geweldige
kerststemming en zowel leerlingen als
medewerkers hebben enorm genoten
van dit feest!

Helpende HAND
Onze leerlingen bieden graag de
helpende hand op de basisscholen.
Een leuke manier om praktijkervaring
op te doen. Zo hebben leerlingen
van Sport & Bewegen geassisteerd bij
de circusdag van de Prins Florisschool
en de sportdag van De Buut. Onze
leerling-scheidsrechters floten bij het
voetbaltoernooi voor de groepen 5
t/m 8. Derde- en vierdejaars leerlingen
Zorg & Welzijn hebben de borrel van
de Koningin Wilhelmina en de receptie
van De Achtsprong verzorgd. En bij de
schaatsochtend van De Horizon, het Unicoz Sinterklaasfeest, de Koningsspelen
en op Koningsdag waren onze leerlingen ook present voor allerhande hulp.

ZODAT WE NIET VERGETEN
TIMMEREN en SCHILDEREN voor MY TALENT
Bij ons op school kunnen de leerlingen
hun speciale talenten ontdekken.
In klas 1 kiezen ze workshops die aansluiten bij hun talent. Deze workshops
zijn een voorloper op My Talent in klas
2. Dan werken de leerlingen toe naar
een grote productie. Een musical,
(kerst)markt, theaterdiner, optreden,
festival of tentoonstelling. Hiervoor
doen de leerlingen alles zelf. Zoals het
decor maken.

We mogen nooit vergeten wat er in de
Tweede Wereldoorlog allemaal is gebeurd. Daarom besteden we hier op
school veel aandacht aan. De leerlingen
van 2 lwoo maakten een wandeling door
historisch Zoetermeer. Vanwege de cen-

trale ligging was hier in de oorlog een
hele divisie gelegerd. In het kader van de
dodenherdenking, liepen ze de Brandgrensroute in Rotterdam. De leerlingen
van klas C2a waren onder de indruk van
Het dagboek van Anne Frank.

WAT WIL JE later worden?
FANTASTISCH lentefeest
met RADIO 538!
Het dak ging eraf tijdens het Lentefeest
op 24 mei! Niemand minder dan Menno
de Boer, dj van Radio 538, verzorgde de
muziek. Onze leerlingen hadden deze
Radio 538 on tour-show gewonnen met

Welk beroep past bij mij en welke
opleiding moet ik dan volgen? Dat zijn
geen makkelijke vragen. Zeker niet
als je pas in klas 1 of 2 zit. Om de leerlingen te helpen gaan zij met Praktische
Beroepen Oriëntatie op bezoek in de
bovenbouw om een idee te krijgen van
de verschillende richtingen.

de Futsal Fissa Challenge eerder dit jaar.
De sfeer was heel de avond top en iedereen ging los op de dansvloer. Bekijk
ons schooljournaal van mei voor een
impressie van dit geweldige feest!

RODE LOPER voor EXAMENKANDIDATEN
Geslaagd of niet, al onze examenkandidaten verdienden het om eens
flink in het zonnetje gezet te worden.
Want wat hebben zij hard gewerkt de
afgelopen jaren!
De leerlingen meldden zich met zeer
uiteenlopende voertuigen. Sportwagens, een limousine, motoren en zelfs
een heuse koets kwamen voorbij. Bij de

rode loper werden zij onder luid applaus
opgewacht door hun teamleider,
mentor en docenten. Bekijk ons schooljournaal van mei om hiervan mee te
genieten.
Na het grootse onthaal genoten de
leerlingen van de heerlijkste barbecuehapjes waarna zij direct door konden
naar het Lentefeest voor alle leerlingen.

SAMEN LEREN
Verschillende basisscholen komen geregeld naar het ONC voor allerhande
activiteiten die op de basisscholen zelf
wat moeilijker te realiseren zijn. Vooral
de unit Techniek en de keuken bieden
veel mogelijkheden. En omdat onze
eigen leerlingen de kinderen begeleiden
bij het koken en knutselen, leren ook zij
meteen heel veel. Dit jaar kwamen
onder andere leerlingen van de Prins
Clausschool vogelhuisjes timmeren.
Kinderen van De Floriant gingen aan
de slag met bloem, boter en appels om
appelbollen te bakken. Leerlingen van
de Koningin Wilhelmina School maakten
de heerlijkste appelbollen. Basisschool
De Regenboog kwam langs voor een
workshop dans en groep 8 van de
Florisschool heeft getimmerd, gevijld en
geschuurd tijdens een les techniek.

Leren is niet saai

Je woordenschat uitbreiden door
middel van een quiz, ruimtelijke figuren knutselen met rietjes bij wiskunde,
Engels leren met Snapchats op je
telefoon of het spel Who am I… leren
hoeft echt niet saai te zijn.

SUPER DAGEN voor GROEP 7
SPORTIEF KENNISmaken
Ruim 900 leerlingen van groep 7 van
de Unicoz-basisscholen kwamen naar
het ONC voor de Super7dagen. Schilderen, een kistje timmeren, sieraden
maken, cartoons tekenen, basketbal,
hiphop, darten, nepwonden maken,
een beauty verwenuurtje, fotografie,

de coolste DJ, pizza bakken (en opeten). Dit zijn nog maar enkele van
alle workshops waar zij uit konden
kiezen. De kinderen hebben genoten
én ze hebben het ONC Clauslaan
alvast eens van binnen kunnen
bekijken.

Het was spannend, die eerste week voor
onze brugklassers. Een nieuwe school,
nieuwe docenten en klasgenoten. Gelukkig waren er ook dit jaar de introductiedagen om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. En omdat het warm
was, gingen we lekker naar buiten. Op

het veld achter de school stond een opblaas-stormbaan en -pannaboarding. Een
buikschuifbaan en het grote sponzenspel
(en de ijsjes) maakten het feest compleet.
Ook gingen de leerlingen een dag survivallen bij Ayers Rock en natuurlijk kwamen de schoolse zaken aan de orde.

VakOVERSTIJGEND

Maak een commerciële verkooptafel, dat
was de opdracht voor de laatste lessen
commerciële presentatie. De leerlingen
van klas 4 Handel en Economie konden
kiezen uit drie productgroepen: wonen,
sport of fashion. Hiervan moesten zij –
binnen en buiten de school – allerlei
spullen verzamelen. En dan de producten
zo presenteren dat niemand eraan voorbij zou lopen. De leerlingen van de unit
Techniek maakten prachtige auto’s voor
hun praktijkexamen. Tekening lezen,
CAD-tekenen, kennis van vaktheorie,
metaal- en houtbewerking en elektrotechniek, alles kwam aan bod bij het
maken van hun werkstuk.

Prachtige WERKSTUKKEN

In de onderbouw krijgen alle leerlingen Mens & Maatschappij, Mens
& Natuur en Mens, Kunst & Cultuur.
Allemaal leergebieden waarin verwante vakken samenwerken. Bij Mens &
Maatschappij hebben de leerlingen
zich bijvoorbeeld beziggehouden met
slavernij, veiligheid, afval, de atlas,
regels en omgaan met geld. Ze maakten een kaart van de schoolomgeving,
deden een fotopuzzeltocht, speelden

het Veiligheidsspel en volgden interactieve lessen op codenamefuture.nl.
Bij Mens & Natuur kregen de leerlingen
onder andere les over gezond eten, bekeken zij van alles onder de microscoop
en ontwierpen ze het schoolplein van
hun dromen. Mens, Kunst & Cultuur
staat garant voor mooie werkstukken.
Sneeuwvlokken van hout bijvoorbeeld,
prachtige stillevens van plakkaatverf of
een houten stoel.

AGENDA AUGUSTUS en SEPTEMBER 2016
(onder voorbehoud)
			

				

Augustus 2017

September 2017

week		dag activiteit

week		dag

34
ma 21 19.00-19.30 voorlichting ouders leerjaar 2 vmbo over
			 de werkweek
di 22 08.30
start lessen leerjaar 1 en 2 lwoo
			 09.00
start lessen leerjaar 1 vmbo
			 09.30
start lessen leerjaar 2 vmbo
			 10.00
start lessen leerjaar 3 en 4 Mavo
			 11.00
start lessen NT2
			 11.00
start lessen leerjaar 3, 4 en 5 Techniek
			 11.00
start lessen leerjaar 3 sector Economie
			 11.00
start lessen leerjaar 3 sector Zorg & Welzijn
			 13.15
start lessen leerjaar 4 en 5 sector Economie
			 13.15
start lessen leerjaar 4 en 5 sector Zorg & Welzijn
wo 23		start 3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo
			 start 3 daags survivalkamp klas Sport & Bewegen
			 introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
			 introductieprogramma leerjaar 1 vmbo en NT2
			 introductieprogramma’s sectoren Z&W en TN
			 introductieprogramma sector Economie
			 introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4
do 24		werkweek leerjaar 2 vmbo
			 survivalkamp klas Sport & Bewegen
			 introductieprogramma leerjaar 1 vmbo + NT2:
			 Ayers Rock
			 introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
			 introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4
			 en TN
vr 25		laatste dag 3 daagse werkweek leerjaar 2 vmbo
			 laatste dag survivalkamp klas Sport & Bewegen
			 introductieprogramma leerjaar 1 vmbo en NT2
			 introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
			 introductieprogramma Mavo leerjaar 3 en 4

37
ma 11 19.30-21.30 kennismakingsavond 			
			 Techniek leerjaar 3 & NT2
			 19.30-21.30 kennismakingsavond leerjaar 1 en 2 lwoo
di 12 19.30-21.30 Kennismakingsavond 			
			 ouders Z&W leerjaar 3, 4
			 19.30-21.30 kennismakingsavond ouders Economie
			 leerjaar 3, 4, 5
			 19.30-21.30 kennismakingsavond ouders Mavo
			 19.30-21.30 kennismakingsavond 			
			 Techniek leerjaar 4 KBL
wo 13 19.30-21.30 voorlichtingsavond leerjaar 1 vmbo
			 19.30-21.30 kennismakingsavond 			
			 Techniek leerjaar 4 BBL
			 20.00-21.00 kennismakingsavond 			
			 Techniek leerjaar 5 BBL
38
ma 18 08.45-10.00 PBO leerjaar 2 – keuze uit 2 units
			 19.30-21.30 voorlichtingsavond leerjaar 2 vmbo
di 19 08.30
schoolfotograaf voor leerlingen
			 klas NT2 naar Prinsjesdag
			 08.45-10.00 PBO leerjaar 2 - keuze uit 2 units
			 16.30
kennismakingsmiddag 			
			 ouders Z&W leerjaar 5
wo 20 08.45-10.00 PBO leerjaar 2 - keuze uit 2 units
do 21 08.45-10.00 PBO leerjaar 2 - keuze uit 2 units
vr 22 08.45-10.00 PBO leerjaar 2 – keuze uit 2 units
39
ma 25		CITO 0, 1, 2 (+ lln. NT2 vorig schooljaar)
di 26		CITO 0, 1, 2 (+ lln. NT2 vorig schooljaar)
wo 27		CITO 0, 1, 2 (+ lln. NT2 vorig schooljaar)
			 13.30 inhaal/reservedag schoolfotograaf voor 		
			leerlingen
do 28		CITO 0, 1, 2 (+ lln. NT2 vorig schooljaar)
vr 29		CITO 0, 1, 2 (+ lln. NT2 vorig schooljaar)

activiteit

Besteding ouderbijdrage
In 2016 is € 39.757,- ouderbijdrage ontvangen.
Dit bedrag is als volgt besteed:
Bewaking fietsenstalling			42%
Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren
23%
Mediatheek				7%
ONC Contact				2%
Collectieve ongevallenverzekering		
1%
Beveiliging ICT-netwerk			23%
Overige activiteiten			2%

Vakantierooster
2017-2018
								
Herfstvakantie
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede Vrijdag/Pasen 	30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie
23-04-2018 t/m 04-05-2018
Hemelvaart
10-05-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren
21-05-2018
Zomervakantie
16-07-2018 t/m 24-08-2018

