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bilarissen in het zonnetje gezet: Arie
Blonk, Jan Willem Hartmann, Natalie
v.d. Meer, Anne Marie Mennes, Maria
Otero Orellano, Mala Sjaam, Anneke
VandeVondele, Franny Versteegh en
Hanny v.d. Zeeuw. Allemaal van harte
gefeliciteerd!

Van de DIRECTIE
Het schooljaar is weer omgevlogen! En wat heeft het afgelopen jaar
ons veel moois gebracht. We hebben genoten van alle lessen, projecten,
excursies, feesten, sportwedstijden, acties en nog veel meer. Allerlei
activiteiten waarbij onze leerlingen volop de gelegenheid hebben gekregen
om hun talenten in te zetten en te groeien in hun persoonlijke en educatieve
ontwikkeling.
De Inspectie van het Onderwijs noemde ONC Clauslaan ‘een school met
bevlogen en enthousiaste docenten waar leerlingen zich goed kunnen
ontwikkelen’. Hier werken we met z’n allen hard voor. 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. Want samen zorgen wij
ervoor dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Deze brochure geeft u een impressie van wat uw zoon of dochter allemaal
meemaakte het afgelopen schooljaar. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

ven. Op alle afdelingen denken we dus
na over hoe we ons concept nog sterker
kunnen maken en ook hoe we kunnen
aansluiten bij vooropleidingen (pré-vmbo
voor basisschoolkinderen), vervolgopleidingen (mbo) en bedrijfsleven.
Bijzonder blij zijn we daarom met
de ambities die in de achterliggende
maanden samen met onderwijspartners, bedrijfsleven en gemeente Zoetermeer zijn ingediend als subsidieaanvraag in het kader van Sterk Techniek
Onderwijs. We zijn momenteel in
afwachting van de goedkeuring van
die aanvraag. Daarmee wordt mogelijk
dat we écht een enorme volgende stap
kunnen maken in het aanbieden van
het modernste techniekonderwijs.
Denk hierbij aan doorlopende leerlijnen vmbo-mbo, samen met techniek-

Wijziging managementteam
Per 1 december heeft er een wijziging
plaatsgevonden in het managementteam. Onder andere door de groei van
het leerlingaantal, bleek het noodzakelijk om een adjunct-directeur aan te
stellen. In deze functie is Arjan de Jong,
voormalig teamleider van Zorg
& Welzijn, benoemd. Klaas Regts is na
de kerstvakantie gestart als teamleider
van de unit Zorg & Welzijn en Henk
Castelein is teamleider geworden van
de units Techniek en Economie &
Ondernemen. Uiteraard blijft voor u de
mentor het eerste aanspreekpunt.
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Goede vakantie!
Maar we gaan nu eerst genieten van
onze vakantie. Even een adempauze,
los komen van alle hectiek en nieuwe
inspiratie opdoen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar hopen wij elkaar weer
gezond en vol nieuwe energie te ontmoeten. Namens het hele team wensen
wij u een heerlijk ontspannen en zonnige
zomervakantie toe!
Jacqueline van Beek, directeur
Arjan de Jong, adjunct-directeur

TROTS op EXAMENLEERLINGEN
We zijn trots op onze prachtige examenresultaten. En we zijn vooral trots
op onze examenkandidaten die zo hard
hebben gewerkt voor hun diploma.
Van harte gefeliciteerd!

U kunt de resultaten bekijken op
www.scholenopdekaart.nl. Hier vindt u
nog veel meer gegevens over de school,
zoals de mooie uitkomsten van onze
tevredenheidsenquêtes.

Een VIP-TRIP en een 538 DRIVE IN SHOW
Vorig schooljaar hebben wij de hoofdprijs én de tweede prijs gewonnen met
KNVB Futsal Fissa! Dit jaar mochten
we de prijzen verzilveren: een VIP-trip
naar de afscheidswedstrijd van Wesley
Sneijder, Nederland-Peru, en een radio
538 Drive In Show. De foto is een beetje vaag, maar de ONC-vlag op de tribune wappert vol trots! De dj’s van radio

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. Proficiat! En voor de leerlingen die een minder goede uitslag hebben gekregen: hoofd omhoog, kin vooruit
en volgend jaar opnieuw er tegenaan.
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Het nieuwe schooljaar in zicht
De voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar zijn in volle gang.
We hebben weer meer aanmeldingen
gekregen dan vorig jaar. In juni hebben

de brugklassers vast kennis gemaakt
met hun nieuwe klasgenoten en hun
mentor. Na de zomervakantie zijn er
voor hen de wendagen zodat zij goed
voorbereid aan het nieuwe schooljaar
kunnen beginnen.
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 clauslaan.onc.nl.

Onderwijsontwikkelingen
Elke dag werken we hard om ons
originele onderwijsconcept op ONC
Clauslaan verder te verbeteren. ‘Actief
leren en veel doen’: we willen het overal
in de lessen terugzien! We zetten daarbij
in op twee punten: goed blijven doen
wat we al goed doen en het concept
verder ontwikkelen om eigentijds te blij-

bedrijven; lessen van onderbouw tot
bovenbouw over dingen als: duurzame
energie, robotica, domotica, ICT, smart
technology, virtual reality, grafische
vormgeving en media. Op ONC Clauslaan maken we in de voorbereidingen
voor volgend jaar al veel tijd vrij om
deze ambities verder uit te werken.
Tegelijk met deze ontwikkelingen in de
techniek zullen ook de richtingen Zorg
en Welzijn en Economie en Ondernemen doorontwikkeld worden.
Personalia
We bedanken onze vertrekkende collega’s voor hun inzet, zorg en collegialiteit en vanaf deze plek alvast een warm
welkom voor onze nieuwe collega’s.
Ook dit jaar hebben we een aantal ju-

538 kwamen draaien op het lentefeest.
Het mag duidelijk zijn dat onze leerlingen hebben genoten!
Uniek aan Futsal Fissa is dat de zaalvoetbalcompetitie onderdeel is van
een veel breder programma. Door
middel van tien challenges kunnen de
sportieve, maar ook de creatieve, organisatorisch sterke, sociaalvaardige en

wiskundig slimme leerlingen hun specifieke talenten ontplooien en inzetten.
Voor de eerste uitdaging bijvoorbeeld,
hebben de leerlingen speelschema’s
gemaakt. Daarnaast hebben ze logo’s
ontworpen, een dans bedacht, een
videoverslag gemaakt over wederzijds
respect in sport, artikelen geschreven
en gevlogd.

INDRUKWEKKENDE PAASVIERING
Onze leerlingen hebben in het Stadstheater een bijzondere paasviering
bijgewoond. De inhoud van de viering
werd verzorgd door rapper en zanger,
aka ‘Blackrockstar’, Rivelino Rigters en
de kerk GODcentre Leiden. Door middel
van Rigters levensverhaal, dans, rap en
een live band werd op een eigentijdse

manier de boodschap van Pasen verteld.
Rigters wil zo jongeren inspireren en
motiveren hun talent te ontdekken en
te ontwikkelen. Hij wil ze meegeven
dat met een beetje doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen je je dromen
kunt nastreven. En welke keuze je ook
maakt, je kunt altijd opnieuw beginnen.

GROOTS ONTHAAL voor EXAMENKANDIDATEN
Na al het harde werken en de stress voor
het examen, was het tijd om de examenkandidaten eens flink in het zonnetje te

zetten. De leerlingen meldden zich met
zeer uiteenlopende voertuigen bij de
rode loper waar zij werden opgewacht

door hun teamleider, mentor en docenten. Na dit grootse onthaal kregen zij
een heerlijke barbecue aangeboden.

Actief leren en veel doen

4000 EURO voor DANCE4LIFE

Ambassadeur en populaire YouTuber
Marije Zuurveld maakte bij ons op
school het landelijke eindbedrag bekend van de scholenactie Dance4life:
ruim 30.000 euro. Waarvan 4000 euro
ingebracht door ONC Clauslaan! Onze
leerlingen hebben het bedrag
verzameld door middel van verschillende challenges. Een dansmarathon
bijvoorbeeld, een panna, een
game-challenge en een debat.
Onze leerling Jill verzamelde in haar
eentje maar liefst 1200 euro. Hiervoor
werd ze op het podium gehuldigd.
Vier docenten hadden beloofd om als
Disney-prinsessen het Noord-Aa in te
duiken als een klas 1000 euro bij elkaar
zou krijgen. Dat lukte, dus begin december sprongen de vier het water in. Op
de dag van de bekendmaking deden zij
de sprong in het diepe – dit maal van
het podium – nog eens over.
Dance4life beweegt jongeren om geld
op te halen voor de ontwikkeling van
goede seksuele voorlichting voor hun
leeftijdsgenoten wereldwijd. Elke voorlichting starten zij met dansen om de
jongeren los te maken. Calvin en Laras
gaven indrukwekkende gastlessen over
de ongelijkheid van jongens en meisjes
in Papoea Nieuw-Guinea. Met het hier
opgehaalde geld willen ze ook in hun
eigen land voorlichting op scholen gaan
geven.

Dat is ons motto. En dat doen onze leerlingen dan ook. Zowel binnen als buiten
de school. Een gezichtsmasker aanbrengen bij Mens & Natuur om te leren over
de huid, kaarten maken van de omgeving bij Mens & Maatschappij, een reis
door de mens in Corpus Experience als
voorbereiding op het eindexamen biologie, etaleren en draagtassen ontwerpen
bij Economie en Ondernemen, voor
maatschappijkunde naar politiek Den
Haag, ruimtelijke figuren knutselen bij
wiskunde, moderne architectuur onderzoeken voor Mens, Kunst & Cultuur,

Doe-dagen bij Haagbouw om een beeld
te krijgen van de beroepen in de bouw,
de schildersbranche en de metaal- en
installatietechniek, workshops streetdance en streetbeats bij CKV, zeedieren
ontdekken aan het strand van Noordwijk, een digitaal kerkbezoek met een
VR-bril bij godsdienst, een wandeling
door historisch Zoetermeer om kennis te
maken met wat er allemaal is gebeurd
in de oorlogsjaren. En ga zo maar door.
Meer voorbeelden zien van leren door
te doen?
Kijk op onze website: clauslaan.onc.nl.

SUPER DAGEN voor GROEP 7 en 8

SPORT en CULTUUR

Verspreid over drie Super8dagen kwamen honderden achtstegroepers naar
ONC Clauslaan. Tijdens de spectaculaire
openingspresentatie met zang, dans en
film, konden zij meteen al zien welke
talenten je bij ons allemaal kunt ontwikkelen. Bij TalentTOTAAL of tijdens
de SeeYOU-workshops na schooltijd.
Na de opening hebben de leerlingen
op alle afdelingen actieve lesjes gevolgd. Timmeren bij Techniek bijvoorbeeld, kokkerellen en nagels verzorgen
bij Zorg & Welzijn en boogschieten bij

Onze mavoleerlingen maken bij Sport
en Cultuur kennis met verschillende
landen. Ze leren alles over de geschiedenis, de cultuur, de taal en de gebruiken
van het land. Nederland, Nicaragua
en de Verenigde Staten zijn al eens
voorbij gekomen. Dit jaar stonden onder andere Nieuw-Zeeland en Japan
op het programma. Ter afsluiting van
Nieuw-Zeeland hebben de leerlingen
één van de beroemde sporten van het
land in praktijk gebracht: golfen. Het
was even oefenen maar daarna lukte
het heel aardig. Het leukste onderdeel
bij het land Japan was zelf sushi maken.
Of eigenlijk… het zelf opeten.

ROBOTICA
Tegenwoordig worden robots niet alleen
maar toegepast in de techniek, ruimtevaart en productiebedrijven, maar ook
in de beveiliging, in ziekenhuizen en zorginstellingen. Robotica houdt zich bezig
met de praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord en
is dus een belangrijk vakgebied. Dit jaar
zijn wij gestart met een pilot robotica

HELPENDE HAND
Ook dit jaar waren onze leerlingen weer
present voor allerhande hulp. Helpen op
de basisscholen bij sportdagen en feesten, technische klusjes doen in verzorgingshuizen, wellnessdagen verzorgen
voor ouderen bij ons op school, allerlei

lekkere hapjes bereiden voor bijzondere
gelegenheden, schrijven voor Amnesty,
spelletjes begeleiden bij de Koningsspelen, rolstoelen duwen bij de rolstoelvierdaagse en nog meer. Een mooie manier
om praktijkervaring op te doen.

in de onderbouw. Aan de hand van een
stappenplan hebben de leerlingen robots
gebouwd en geprogrammeerd. Voor
volgend schooljaar is robotica – als onderdeel natuurkunde/techniek – opgenomen
in het programma Mens & Natuur. Alle
tweedeklassers vmbo krijgen dan lessen
robotica. De bedoeling is dat we dit de
komende jaren gaan uitbreiden.

Sport & Bewegen. Enthousiast en met
een tas vol zelfgemaakte werkstukjes
gingen de eerlingen van groep 8 een
paar uur later weer terug naar hun
basisschool. De leerlingen uit groep 7
konden ook vast bij ons een kijkje nemen. Op de Super7dagen konden ze
kiezen uit heel veel verschillende workshops: een VR-bril maken, animaties op
de computer, freerunnen en tumbling,
archery, nail art, de coolste DJ, toneelspelen, T-shirt ontwerpen, pizza bakken
en nog veel en veel meer.

DIKKE PLUIM van INSPECTIE
‘Een school met bevlogen en enthousiaste docenten waar leerlingen zich goed
kunnen ontwikkelen.’ Dit mooie compliment kregen wij van de Inspectie van het
Onderwijs naar aanleiding van hun bezoek in april. Eens in de vier jaar toetst
de Inspectie in welke mate de uitspraken
van het bestuur over onze school kloppen met wat de Inspectie aantreft. Deze
keer betrof het geen onderzoek naar
onze resultaten (deze zijn voor alle af-

delingen voldoende), maar naar andere
belangrijke standaarden: zicht op ontwikkeling, samenwerking, toetsing en
afsluiting, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog.
Alle standaarden zijn bij ons in orde
bevonden. De Inspectie was ook erg te
spreken over de open cultuur op onze
school. Medewerkers kunnen over het
onderwijs en het beleid meepraten en
meedenken. Het mooiste compliment

DRUK bezocht OPEN HUIS

kwam van een van onze leerlingen:
‘De docenten halen het onderste uit
jezelf naar boven.’ De Inspectie gaf aan
dat we trots mogen zijn op onze school.
En dat zijn we dan ook!

Diploma REANIMEREN
Het keuzevak Voorkomen van
Ongelukken en EHBO heeft weer een
groep reanimatiegediplomeerden afgeleverd. De gast-instructeur van de
Nederlandse Reanimatie Raad (NRR),
mevrouw Ouwerkerk, heeft ook deze
keer met veel enthousiasme de opleiding verzorgd. Het vak werd afgesloten
met een praktijktoets. En al onze leerlingen zijn geslaagd! Trots hebben ze
hun officiële certificaat van de NRR in
ontvangst genomen.

PARTY!
Ook dit jaar was het kerstbal in Snowworld weer een groot succes! Prachtig
aangeklede leerlingen en docenten
hebben genoten van muziek, dans,
spel, film, chillen en nog meer. DJ’s
Wuddakid, Santaboss en DJ Diëll
stonden aan de draaitafel, er was een
optreden van Arman Kanun (winnaar
FunnX Talent), iedereen kon op de foto

en de ‘prom queen and king’ werden
gekozen. En natuurlijk ontbraken de
kerstman en -vrouw niet.
Op het Lentefeest op 29 mei gingen
alle leerlingen los op de vette beats
van de radio 538-dj. Uitgerust met het
nieuwste van het nieuwste op het gebied van licht en geluid, zorgde de dj
voor een onvergetelijk spektakel.

In januari stroomde onze school vol met
bijna-brugklassers en hun ouders tijdens
ons Open Huis. Overal was van alles te
zien en te doen. We hebben veel enthousiaste reacties gehoord van de toekomstige bruggers. En we zijn uiteraard heel
blij dat we veel van hen in september als
brugklassers van ONC Clauslaan mogen
verwelkomen.

Bijzonder MY TALENT-PROJECT

Op ONTDEKKINGSTOCHT in de BOVENBOUW
Bij ons op school gaan leerlingen aan de
slag met hun talent! Zo is er elk jaar een
grote productie: My Talent. En dit jaar
was dat wel een hele bijzondere.
Op vrijdag 12 april, de dag van de
Koningsspelen, werd het nieuwe
Willem-Alexanderplantsoen in Driemanspolder officieel geopend! Leerlingen van onze school verzorgden
– samen met leerlingen van IKC Stella
Nova, De Paulusschool en de Koningin
Wilhelminaschool – de openingsshow.
Met zang, dans, acrobatische sprongen
en balkunsten. En dat niet alleen. Ze
verzorgden ook de verkoop van koffie,
thee en cupcakes op het buitenterras,
begeleidden de basisschoolleerlingen bij
de Koningsspelen en assisteerden bij de
verschillende workshops en clinics in het
middagprogramma. De leerlingen van
leerjaar 2 en 3 hebben meegedacht over
de herinrichting van het park. Samen
met basisscholen, buurtbewoners en de
gemeente hebben zij een park ontworpen met ruimte voor recreatie, sport
en spel, groen en biodiversiteit. Op 22
maart mochten de leerlingen alvast het
Urban sportveld openen door middel
van een potje basketbal met wethouder
Ter Laak. De leerlingen hebben veel
geleerd van het project. Ze hebben ontdekt wat ze leuk vinden om te doen en
wat ze goed kunnen. Daarnaast hebben
ze allerlei vaardigheden ontwikkeld
zoals organiseren, plannen en samenwerken. Allemaal competenties die ze
in hun opleiding en verdere leven nodig
hebben.

Wat wil je later worden? Dat is geen
makkelijke vraag, zeker niet als je pas
in klas 1 of 2 zit. Om aan het eind van
klas 2 een goede profielkeuze te maken, kregen onze leerlingen ook dit
jaar Praktische Beroepen Oriëntatie.
Ze gingen onder andere op bezoek in
de bovenbouw. Ze kregen een rondleiding, mochten vragen stellen en
gingen zelf aan de slag. Tijdens de
LOB-gastendag kwamen verschillende
beroepsbeoefenaren vertellen over
hun vak. Wat houdt het beroep in, over
welke vaardigheden  moet je beschikken en welke studies kun je hiervoor
volgen? Met deze PBO-dagen krijgen
de leerlingen een beeld van de verschillende richtingen om uiteindelijk een
goede keuze te kunnen maken.

SCHOOLJOURNAAL VOOR en DOOR LEERLINGEN
Interessante interviews, belangrijke
weetjes en leuke activiteiten, er komt
van alles voorbij in ons maandelijkse
Schooljournaal. Zo mochten onze reporters zelfs prins Pieter-Christiaan en

GOUDEN Schoolkantine SCHAAL
Dit schooljaar hebben we de Gouden
Schoolkantine Schaal ontvangen van
het Voedingscentrum. Onze kantine
biedt groente en fruit aan en bestaat
voor minstens 80 procent van het
aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die in een gezond eetpatroon
vaak gegeten mogen worden. Onze
cateraar, Van Leeuwen Catering, maakt
kiezen voor gezondere producten voor
de hand liggend, door ze vooraan te
leggen en aantrekkelijk te presenteren.
Zo is de makkelijke keuze voor onze
leerlingen nu vooral gezond. En lekker
natuurlijk. Een gezond aanbod in de
schoolkantine is erg belangrijk, juist

omdat jongeren een groot deel van
hun tijd op school doorbrengen. Hun
lichamen zijn nog in de groei.
Ervaren dat gezond eten lekker en
heel gewoon is, legt de basis voor een
gezond eetpatroon waarvan ze ook op
volwassen leeftijd nog profiteren.

staatssecretaris van Economische zaken
en klimaat, Mona Keijzer, interviewen.
Het schooljournaal wordt elke maand
gemaakt door leerlingen van verschillende leerjaren.

ECHTE ONC’ERS
BEROEPENFEEST
Alle leerlingen van leerjaar 2, de leerlingen van 3 mavo en de NT2-leerlingen hebben op 14 maart het
Beroepenfeest Zoetermeer on Stage
bezocht. Tijdens het Beroepenfeest
gingen onze leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over
beroep en werkdag. Enkele weken
later mochten de leerlingen op werkbezoek bij de professionals met wie zij

En dan, na een lange zomervakantie, is
het eindelijk zover: de wendagen.
Spannend! De eerste echte dagen op
ONC Clauslaan voor onze brugklassers.
Dagen met allerlei leuke activiteiten om
de nieuwe klasgenoten en de school te
leren kennen. Vooral Ayers Rock was
een groot succes. De hele dag klimmen
en survivallen. De andere dagen vonden
in en rond de school plaats met spelletjes, sportieve en creatieve lessen en
de nodige uitleg over hoe alles werkt
op ONC Clauslaan. De sfeer zat er goed
in en de nodige vriendschappen zijn in
deze eerste week al ontstaan. En nu,
na een heel jaar ONC, kennen we onze
brugklassers niet meer terug. Wat zijn
ze enorm gegroeid! En niet alleen in
de lengte. Onze bruggers zijn echte
ONC’ers geworden. En we zijn maar
wat blij met al deze lieve, spontane en
enthousiaste jongens en meiden! Veel
plezier en succes met jullie verdere
schoolcarrière op ONC Clauslaan!

een match hadden gemaakt. Onze leerlingen namen op deze Doe Dag onder
andere een kijkje bij de brandweer, de
politie, kinderdagverblijven en bouwbedrijven. De leerlingen worden met
On Stage aangezet om na te denken
over hun toekomst en onderzoek te
doen naar de mogelijkheden en opleidingen. Ze weten hierna beter wat ze
wel of juist niet willen.

VEILIG online
Jongeren zijn continu online: thuis,
op school en op straat via hun telefoon. Om ervoor te zorgen dat dit
veilig gebeurt, geven wij hier op
school veel aandacht aan. Ook dit jaar
kregen onze leerlingen voorlichting

over online veiligheid. Hoe kun je veilig internetten? Wat mag wel en wat
mag niet? De leerlingen gingen daarna in gesprek over wat zij online doen
en kregen handige tips over veilig
internetten.

ONTDEK JE TALENT
Bij ons op school kunnen leerlingen
hun speciale talenten ontdekken. En
de leerling kiest zelf aan welk talent
hij of zij wil bouwen: techniek, theater
en kunst, media en reclame, muziek en
dans, sport en show of kook en zo. In
leerjaar 1 beginnen de leerlingen hier
al mee en in leerjaar 2 werken ze toe
naar een grote productie.

Ook door mee te doen aan SeeYou, uitdagende workshops na schooltijd, bouwen onze leerlingen aan hun talenten.
Dit jaar konden ze bijvoorbeeld timmeren, bottle cap art maken, meedoen
aan Anglia Engels, leren draaien als
een echte dj, mooi haren leren vlechten
in de beautysalon, sporten en darten.
En we hebben heel wat talent gespot!

GALDINO HAIMÉ opent BASKETBALPROJECT

GEWELDIGE DAGEN in LONDEN
Wat een geweldige opening van
het project Alleen jij bepaalt wie
je bent-basketbal. Ambassadeur en
ex-profbasketballer Chip Jones werd
deze keer vergezeld door Galdino
Haimé. De freestyle basketballer liet op
het podium zijn mooiste basketbalkunsten zien.
We doen al voor de vierde keer mee
met dit sportieve project. Doel is het

ontwikkelen van sociale vaardigheden
en het bieden van structuur door middel van sport. Alle eerstejaars krijgen
een basketbalclinic. Als ze willen meedoen aan het project, worden ze gratis
lid van de Zoetermeerse basketbalvereniging Zoebas en krijgen ze kleding,
schoenen en een bal.
Ook voor voetbal deden we dit jaar
weer mee met Alleen jij bepaalt.

In december gingen onze leerlingen
van 3 en 4 mavo drie dagen naar
Londen. Er stond van alles op het (volle) programma: een stadswandeling
langs de bekende bezienswaardig-

heden, de kermis Winter Wonderland,
de musical The Lion King, het British
Museum en nog veel meer.
Het waren een paar dagen om nooit
te vergeten.

TEAMbuilding
Hoewel ze al een poosje bij ons op school
zitten, moesten ook de leerlingen van de
hogere leerjaren weer even wennen aan
het begin van het nieuwe schooljaar.
De tweedeklassers gingen daarom drie
dagen op werkweek naar Heino. Survivallen, je weg vinden na de dropping,
dansen in de disco, een potje kaarten,
bommetjes in het zwembad, gillen in de
achtbanen van Slagharen. De leerlingen

hebben drie dagen lang genoten.
De leerlingen van leerjaar 3 en 4
Techniek hebben bij Outdoor Valley hun
grenzen verlegd, onze sportieve jongens
en meiden van Sport & Bewegen gingen
op introductiekamp en de leerlingen van
3 mavo sloten hun kennismakingsweek
af op het strand van Scheveningen.
En overal stond – soms letterlijk – teambuilding voorop. En lol maken natuurlijk!

HEEL VEEL BEKERS
Wat een sporttalent hebben wij op ONC
Clauslaan. Onze prijzenkasten puilen
inmiddels zó uit, dat de nieuwe prijzen
in onze personeelskamer staan. In het
Highschool zaalvoetbaltoernooi behaalden onze teams maar liefst de eerste,
tweede én derde prijs en in de competitie
van de gemeente Zoetermeer eindigden
de meiden op de eerste en derde plaats
en de jongens op de tweede plaats. Het

trefbaltoernooi met Kentalis was goed
voor de eerste en derde plaats. De jongens én de meiden onderbouw wonnen
de eerste prijs in het Interscolair Basketbaltoernooi. Ook het toernooi van Alleen
jij bepaalt-basketbal was een groot succes
voor het ONC. De teams pakten de eerste
en derde prijs én de sportiviteitsprijs. Naomi uit klas C1e werd benoemd tot meest
waardevolle speelster van het toernooi.

Besteding ouderbijdrage
De ouderbijdrage die we in het schooljaar 2018-2019
hebben ontvangen is als volgt besteed:
Bewaking fietsenstalling
37%
Leerlingenfaciliteiten printen/kopiëren
20%
Mediatheek
6%
ONC Contact
6%
Collectieve ongevallenverzekering
1%
Beveiliging ICT-netwerk
20%
Vieringen en sportdagen
8%
Overige activiteiten
2%

Vakantierooster
2019-2020
								
Herfstvakantie		
Kerstvakantie		
Voorjaarsvakantie 		
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie		
Bevrijdingsdag		
Hemelvaart		
Pinksteren		
Zomervakantie		

21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
10-04-2020
20-04-2020
05-05-2020
21-05-2020
01-06-2020
20-07-2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
13-04-2020
01-05-2020

t/m 22-05-2020
t/m 28-08-2020

