Curling

Unicoz
innovatieprijs

De vierdeklassers Kelvin,

aardig wat publiek om de

Sidney, Martijn en Gijs zijn na

prestaties van de jongens te

vooruitzicht! En na de vakantie

de gymlessen curling gevraagd

volgen, op de curlingbaan

Onze school heeft met de

beginnen we weer verwach-

mee te doen met het curling-

in Zoetermeer, Silverdome.

inzending School in zorginstel-

tingsvol aan het nieuwe

toernooi voor recreanten. Dat

De jongens speelden tegen

ling de Unicoz innovatieprijs

schooljaar.

hebben deze jongens gedaan.

volwassenen en deden mee in 2 2014 gewonnen! De eerste

Door op de dingen terug te

examenperiode met zeer goede het vinkje.) Hetzelfde geldt

kijken, geef je ze nog eens

resultaten. Een hartelijk woord

waarde. In een tijd waarin we

van dank aan alle medewerkers, nummer. Ouders die niet over

soms vandaag niet meer weten

zowel onderwijzend personeel

e-mail beschikken, ontvangen

wat er gisteren gebeurde, is

als onderwijsondersteunend

de berichten nog via de ‘oude’

Met hulp van een ouder om

poules! Lekker veel spelen dus! prijs, een bedrag van € 15.000,-

dat extra belangrijk. Daarom

personeel.

methode. De mentor is hiervoor

een teamshirt aan te schaffen

Mooie resultaten, zeker niet de werd overhandigd door de

verantwoordelijk.

en er een gezellige zondag-

minste. Het was een geslaagd

externe jury bestaande uit Erica

middag van te maken. Er was

initiatief!

Terpstra en Michel Rog.

is hier, na alle digitale nieuwsONC Contact met een selectie

Het nieuwe
schooljaar in zicht

uit de hoogtepunten van dit
schooljaar.

brieven die u dit jaar ontving,

voor uw (mobiele) telefoon-

Lees meer over het project

De voorbereidingen voor het

Vertrekkende en
nieuwe collega’s

nieuwe schooljaar zijn in volle

We bedanken onze vertrek-

in dit blad.

gang. De roosters, wendagen

kende collega’s voor hun inzet,

Terugblik

voor nieuwe leerlingen, de

zorg en collegialiteit en heten

Namens alle

Dit schooljaar heeft ons veel

werkweek, te veel om op te

nieuwe collega’s hartelijk

medewerkers wens ik u een

gebracht. Er is weer veel

noemen. Er staan weer volop

welkom.

heel goede vakantieperiode.

werk verzet, door zowel de

plannen op het programma,

leerlingen als de medewerkers.

waarvan wij u verslag zullen

Vetrekkende collega’s: Rugia

Ook dit schooljaar begon als

doen via onze website

Mauricio (biologie) gaat

een schrift met lege bladzijden. www.onc.nl en in de nieuws-

School in zorginstelling elders

Hoge slagingspercentages

met pensioen. Ook Vera van

Slagingspercentages 2014

Mens,
kunst en
cultuur

Voor iedereen is het nu een

brieven. Evenals dit schooljaar,

Piggelen (officemanager)

Mavo

verhaal geworden. Dag na

sturen wij u de nodige infor-

gaat met pensioen. Zij wordt

Kaderberoepsgerichte

dag, blad na blad is ingevuld.

matie per mail. Naast de

vervangen door Annelies de

leerweg

93%

Een schooljaar waarin je met

digitale nieuwsbrieven per

Hullu.

Leerwerktraject

94%

elkaar groeit en van elkaar

opleiding/afdeling, moet

Jan Stap (Nederlands) is een

leert. Er zijn mooie en minder

u hierbij denken aan de

nieuwe collega.

mooie dagen geweest en

uitnodigingen voor voorlich-

dagen die je het liefst over

tingsavonden, rapportavonden

had willen slaan. We kunnen

en thema-avonden voor ouders. Iedereen maakt zich op voor

terugzien op een jaar waarin

Om dit goed te kunnen doen,

de zomervakantie. Heel veel

we weer veel leerlingen hebben moeten wij wel over uw juiste

weken, een oase van tijd en

begeleid in een belangrijke

e-mailadres beschikken. Wilt u

rust, helemaal niks plannen

periode van hun leven. Zowel

uw gegevens in de loop van het en maar zien wat er gebeurt?

Skills Talents 2014

nieuwe leerlingen (brugklas-

jaar ook up-to-date houden? In

Even een adempauze, even

De unit Economie heeft

voor een plek in de nationale

mooi geheel. Een andere

los komen van de hectiek

meegedaan aan de landelijke

voorronde. De groepen kregen

opdracht was het tekenen

van alledag en nieuwe inspi-

en schilderen van geometri-

sers) als de oude garde die gaat het programma Magister kunt

90%

Wat zijn wij enorm trots op

De leerlingen van de onder-

al onze geslaagde eindexa-

bouw kregen de opdracht om

menleerlingen. Ze hebben

Goede vakantie!

een mooi kunstwerk voor in de

het geweldig gedaan!

school te maken. Eerst foto’s
van elkaar maken, daarna
bewerken en uitprinten, dan
zagen en verven. Hiervan
maakten de leerlingen een

Besteding
ouderbijdrage
2013

afzwaaien met het perspectief

u uw e-mailadres controleren

wedstrijd Skills Talents. Tijdens

2 uur de tijd voor het maken

van weer een nieuwe fase in

en zo nodig aanpassen. (Klik op ratie opdoen. Het worden

deze wedstrijd strijden vmbo-

van de opdrachten: een digitale sche vormen met ecoline. Of

hun leven. We kijken terug op

het rode driehoekje bovenaan,

vast heel goede, zonnige en

leerlingen uit het hele land

planning, een PowerPoint-

het bouwen van een huis of

De ouderbijdrage over het

een goed en plezierig verlopen

voer de wijziging in, klik op

relaxte weken. Heerlijk zo’n

tegen elkaar om de titel Beste

presentatie waarin de groep

gebouw. De leerlingen van het

kalenderjaar 2013 bedraagt
€ 12.481 en is als volgt besteed:

Versneld mbo-diploma voor alle
leerlingen
vmbo-leerwegen de mogelijk-

vmbo-leerling van Nederland. In zichzelf moest presenteren, het

tweede jaar maakten onder

bevallen dat we de mogelijk-

Door de hechte samenwer-

november vonden op de unit de bijwerken van een boekhou-

andere een masker.

heden willen uitbreiden. Dit

king tussen het ONC en het ID

voorrondes plaats. Alle examen- ding en een vergelijking

kan vanaf volgend schooljaar

College, zijn het vmbo-deel

leerlingen hebben tijdens deze

d.m.v. de vakmanschaproute:

en het mbo-deel optimaal op

wedstrijd in teams gewerkt aan en een advies schrijven voor de

een opleiding voor kader- en

elkaar afgestemd. Er is bijna

een aantal opdrachten.

directie. Ondanks de geweldige
inzet is het ons niet gelukt een

Bewaking fietsenstalling: 30%

opstellen van twee leveranciers
Leerlingenfaciliteiten
printen/kopiëren:		

29%

ONC Contact:		

6%

Vanaf volgend schooljaar

heid om met een mbo-diploma

basisleerlingen die opleidt

geen overlap in de lesstof

Het jureren was voor de

kunnen op onze school álle

van school te gaan.

tot een diploma op niveau 2

waardoor het programma

docenten nog best lastig omdat kwalificatieplaats af te dwingen

leerlingen versneld een

In het schooljaar 2009-2010

van het mbo. Nu kunnen dus

verkort kan worden. De leerling

er veel goede opdrachten

voor de nationale voorronde.

mbo-diploma halen. Eerder

zijn we, in samenwerking met

al onze leerlingen profiteren

gaat maximaal zes jaar naar

waren ingeleverd. Na lang

Maar al met al was het toch

Collectieve ongevallen

was dit al mogelijk voor de

het ROC ID College, al gestart

van de voordelen die een

school. Dat is twee jaar langer

wikken en wegen heeft de

een leuke en vooral leerzame

verzekering:		

1%

leerlingen in de basisberoeps-

met een vakopleiding voor

vakmanschapsroute biedt zoals

dan bij de gewone vmbo-

jury besloten het team van

dag en zeker voor herhaling

gerichte leerweg. Nu is er

leerlingen van de basisberoeps-

een betere aansluiting op een

opleiding maar korter dan een

Aaron, Andy en Kevin tot

vatbaar.

Beveiliging ICT netwerk:

34%   

voor de leerlingen van alle

gerichte leerweg. Dit is zo goed hogere beroepsopleiding en

vmbo-opleiding van vier jaar

winnaar uit te roepen.

een grotere kans op de arbeids- gevolgd door een mbo-opleimarkt.

Dit team heeft in februari

ding. En de leerling heeft dan

gestreden tegen andere

zowel zijn vmbo-diploma als

teams uit Zuid Holland

zijn mbo-diploma op zak.

De eerste week van het school-

vinden en wat hun talenten

jaar stond voor de nieuwe

zijn. De uitwerking hiervan

leerlingen van klas 1 in het

hebben ze aan elkaar gepre-

teken van de wendagen.

senteerd. Best spannend met

Tijdens deze dagen hebben ze

allemaal nieuwe klasgenoten!

elkaar en de school goed leren

Ook hebben de leerlingen

kennen. Natuurlijk kregen ze de foto’s gemaakt van dingen

Summercamp
Heino

De werkweek voor de

vertrokken de leerlingen drie fantastische

leerlingen van 2 vmbo

naar Summercamp

dagen. Iedereen was zo

was ook dit jaar weer

Heino. Er stond van

gezellig! En dat kwam

super! De weersvoor-

alles op het programma: niet alleen door het

spellingen waren goed.

een speurtocht naar

weer, maar ook door de

Regenpakken en dikke

Zwolle, een spellencir-

truien hoefden niet

Even
wennen
Het hoogtepunt van de week

was garantie voor een super-

was een bezoek aan Ayers

leuke dag. En het was geen

nodige uitleg over rooster, safe

die hun de eerste dagen in en

Rock. Klimmen, kanoën,

probleem als je met een nat pak

internet enz. Verder kregen de

rond de school opvielen. Deze

boogschieten, vlotbouwen en

naar huis ging!

leerlingen een introductieles

hebben ze daarna digitaal

de outdoor hindernisbaan,

My Talent. Ze moesten hierbij

verwerkt tot een fotoboek,

de kinderen hebben ervan

nadenken over wat ze leuk

fotopuzzel, schilderij of collage. genoten. Het prachtige weer

My talent
In elk leerling schuilt een

een tijd waarin leerlingen aan

Er wordt aandacht

kracht. Het project My Talent

allerlei informatie blootgesteld

besteed aan: organi-

helpt leerlingen hun talenten

worden, is het van belang ze in

seren, overleggen, expressie,

geweldige leerlingen en

te ontdekken en ontwikkelen,

een zo vroeg mogelijk stadium

communicatie, presentatie,

cuit, de Challenge Run,

de toffe groep begelei-

en geeft ze handvatten om

te laten focussen op hun kwali-

samenwerking, creativiteit,

ingepakt te worden.

zwemmen, ponypark

ders.

het beste uit zichzelf te halen.

teiten. De leerlingen werken

luistervaardigheid, normen en

Met twee bussen

Slagharen. Het waren

Een leerling die bewust is van

gedurende twee schooljaren

waarden, verantwoordelijkheid,

de eigen belangstellingen en

op een ludieke manier aan hun

toewijding, discipline, onder-

passies, is eerder bereid het

creatieve, motorische en emoti-

nemen etc.

nodige werk te verrichten om

onele ontwikkeling en sociale

Scan de QR-code en bekijk het

doelstellingen te halen. In

vaardigheden.

promo-filmpje van My Talent.

Veel geleerd bij NT2
Opdrachten in de Pelgrims-

geleerde in praktijk gebracht.

hoeve, boeken lezen n.a.v. een

Ook hebben ze meteen veel

bezoek aan de hoofdbiblio-

informatie gekregen over

Taaldorp

theek, kunstwerken beschrijven Nederland en Zoetermeer.
in het Stadsmuseum. De

Gezellig samen eten en midget-

leerlingen van NT2 (Nederlands

golfen stonden ook nog op het

als tweede taal) hebben op

programma.

veel verschillende manieren het

Wat een geweldig zomerfeest
hebben we gehad! Naast spelle-

Even waande je je op de unit

Want het ging wel om een cijfer

tjes en film, hebben we kunnen

lwoo in de wereldstad Londen.

voor het rapport. Bovendien is

genieten van veel lekkere hapjes

Met elke 5 minuten de klanken

het Taaldorp een voorbereiding

en drankjes en natuurlijk van de

van de Big Ben, heerste er een

op het examen Engels dat in de

vette beats.

echte Engelse sfeer. Kortom: tijd bovenbouw uiteindelijk moet
voor het Taaldorp.

worden afgelegd. Maar het ging

De leerlingen waren best

de leerlingen goed af. Dank

zenuwachtig! Er mocht alleen

aan de leerlingen uit de vierde

Engels gesproken worden

klas mavo die bereid waren te

tijdens de opdrachten en dat

helpen bij dit geslaagde project!

was vooral voor de nieuwe
eersteklassers heel spannend.

Indrukwekkend
Ook dit jaar werd er uitge-

Zoetermeer en het oorlogsmo-

breid stilgestaan bij de Tweede

nument en deden onderzoek

Wereldoorlog. De leerlingen van naar een specifiek onderwerp
leerjaar 2 gingen onder begelei- over de Tweede Wereldoorlog.
ding van hun docent Mens &

De Tweede Wereldoorlog blijft

Maatschappij en een begeleider indrukwekkend en mag nooit
op stap. Ze brachten een bezoek vergeten worden.
aan het graf van de helden van

Amphibious
Bastards

fondsen, koepelorganisaties

20 cm te groot. Het ONC is op

en scholen. TechniekTalent.nu

een gedeelde vierde plaats

heeft als doel meer instroom en geëindigd. Geen finale dus,
behoud van jonge mensen in

Bouw een amfibievoertuig. Dat de techniek.

maar wel een topprestatie.
Onze vmbo-talenten hebben
laten zien dat ze weinig onder-

was de opdracht voor Junior

De beste schoolteams mochten

Vakkanjers, de beroepen-

door naar de regiofinales. Voor doen voor de ‘grote’ Vakkanjers

wedstrijd voor aanstormende

onze school was dat het team

vakmensen. De wedstrijd is een Amphibious Bastards. Tijdens
activiteit van TechniekTalent.

de regiofinales moesten de

nu, een samenwerkingsverband teams hun voertuig pimpen.
van bedrijfsleven, opleidings-

Helaas was ons amfibievoertuig

van ROC’s en bedrijven.

Grondboren

bodemsoorten in Nederland. Ze boorden

Hoe smaakt onze grond? De tweede-

van het Zoetermeerse landschap. Na de

klassers vertrokken met grondboren,

nodige kleur-, geur- en - voor de diehards -

scheppen, emmers en proefjes richting

smaakproeven te hebben genomen, konden

het grote grasveld achter school. De

alle gaten weer worden dichtgegooid.

leerlingen hebben namelijk les gehad

Gezien het enthousiasme was het grond-

over het ontstaan van landschappen en

boren dit jaar weer een groot succes.

zich letterlijk een weg in de geschiedenis

Super8dag
Strak in de nagellak

Sinds het begin van dit school-

Het hele project wordt aange-

jaar is de afdeling Zorg &

boden in het verpleeghuis:

Welzijn een samenwerking

school ín de zorginstelling dus.

aangegaan met verpleeghuis

Dit is een unieke manier van

Monteverdi. Op maandag 2

School in
zorginstelling

Wat een gezellige drukte

een speciale Super8dag-les

samenwerken. De leerlingen

Didi over het project: “Ik vind

stellen. Verzorgers zijn dan

was het weer tijdens onze

maken op de computer. Daarna In verschillende verzorgingshuizen

Ashley: “We zijn met BU3, KU3,

december werd, tijdens een

gaan twee dagen per week

het hier erg leuk en heb het

meestal druk bezig. Ik heb

Super8dagen! Zo’n 1000

kregen de leerlingen een

hebben onze leerlingen van Uiter-

BU4 naar het verzorgingshuis

feestelijke bijeenkomst in

samen met hun docent naar

ook erg naar mijn zin. Ik doe

ook bij bewoners gezeten die

leerlingen uit de groepen 8 van rondleiding door het gebouw.

lijke Verzorging de bewoners een

Buytenhage geweest. Alles stond al

het verpleeghuis, de samen-

Monteverdi. Daar volgen zij

hier van alles met de cliënten.

opeens heel boos reageren en

Er stonden verschillende lesjes

beauty-verwenochtend verzorgd.

klaar. We konden gelijk beginnen

werkingsovereenkomst

theorie- en praktijklessen.

Activiteiten zoals gym of een

daar schrik ik dan soms wel van.

Het was best een beetje wennen

met het verzorgen van de nagels

ondertekend door Marion

Daarnaast bieden ze ondersteu- geheugenspel en ik kan altijd

Maar ik blijf dan altijd rustig en

ning bij activiteiten die behoren een leuk praatje met ze maken

probeer de oorzaak te zoeken

verschillende Zoetermeerse en

regionale basisscholen brachten op het programma. De achtsteeen bezoek aan de school. Veel

groepers zijn veel te weten

voor de leerlingen om de bewoners

en de gezichtsbehandeling. Het

Martijn, directeur van het ONC

normale lessen gingen deze

gekomen over onze school en

te helpen. Zo was er een mevrouw

was onwijs gezellig. Toen was het

Clauslaan, en Andrea Jaszmann, tot de dagelijkse werkzaam-

dag gewoon door. De kinderen

de vakken. Heel wat van deze

met ‘een wegloopstoornis’, die

alweer bijna half 4 en gingen we

directeur van Vierstroom

konden dus meteen de school

leerlingen zullen wij begin

goed in de gaten moest worden

alles opruimen en de dames naar

in bedrijf zien.

september als onze nieuwe

gehouden. Ook was de ene

Na een flitsende opening in de

brugklassers verwelkomen.

bewoner wat spraakzamer dan de
ander waardoor het leggen van

restaurant.”

aula konden de achtstegroepers

als ze koffie of thee drinken. Ik

waarom hij of zij zo boos

heden in het verpleeghuis:

vind het leuk om te zien dat ze

reageert. Meestal koelen ze dan

Monteverdi. Hiermee werd

voedselverstrekking/catering,

zitten te genieten met ons.

wel weer af. Zo niet, dan laat ik

hun kamer brengen. Daarna hebben

de samenwerking officieel

activiteitenbegeleiding en

Ik vind het erg handig dat er

ze even met rust.”

we nog even wat gedronken in het

bekrachtigd.

verzorgende handelingen op

ook leraren aanwezig zijn want

studieniveau.

dan kan je ze altijd vragen

Liefdes
boodschap

contacten wat moeilijk was.

Officieel fluiten
Twintig van onze leerlingen
hebben uit handen van wethouder
Mariëtte van Leeuwen hun
certificaat ontvangen voor de
cursus Junior Scheidsrechter van

afgerond, mogen zij officieel

de KNVB. Veel van deze jongens

wedstrijden fluiten. Op woensdag

volgen de opleiding Sport en

16 april hebben de leerlingen

Je Valentijn verrassen met

Bewegen binnen onze school. De

hun opgedane kennis meteen

een leuke liefdesboodschap?

leerlingen hebben een speciale

in praktijk gebracht tijdens het

Gewoon iets liefs vertellen? Of

cursus van de KNVB gevolgd, een

jaarlijkse veldvoetbaltoernooi voor

elkaar de liefde verklaren? Dat

initiatief van onze school en de

de basisscholen in Zoetermeer.

kon allemaal in de Valentijnsbus.

gemeente Zoetermeer. Nu zij de
cursus met goed gevolg hebben

Sintknutselen

georganiseerd. Zo hebben ze een
spel gedaan met de peuters en

Dubbel feest voor
Streetwatchers

Een groep van 15 peuters van

een Sinterklaasverhaal voorge-

Dubbel feest: 17 van onze

De Drie Ballonnen Nesciohove is

lezen. Ook is er druk geknutseld.

leerlingen hebben hun certi-

op bezoek geweest op de unit

De kleintjes hebben met behulp

ficaat Streetwatcher én hun

Zorg & Welzijn. Als afsluiting van

van onze leerlingen pietmaskers

EHBO-diploma ontvangen.

de examentraining kinderdag-

gekleurd, bekers versierd en

De leerlingen hebben beide

verblijf, hadden onze leerlingen

kruidnootjes gebakken.

cursussen met goed gevolg

diverse Sinterklaas-activiteiten

afgerond. De Streetwatchers
zijn allemaal leerlingen die op
basis van hun (beroeps)interesse
de training hebben gevolgd.
Tijdens de schoolpauzes gaan zij
in duo’s de wijk in om te surveilleren. De leefbaarheid rond de
school wordt mede dankzij deze

Hulp voor Vrienden van Jinotega

Leerlingen van de unit economie

aardig bedrag voor de Stichting

enthousiaste leerlingen vergroot.

hebben tijdens Cultuur Lokaal

opgebracht. Met name Sanar en

Nu zij ook hun EHBO-diploma

flink meegeholpen bij het

Marit bleken ware kunstwerkjes

hebben behaald, weten zij ook

kraampje van de Stichting

op de gezichten van de kinderen

hoe ze moeten handelen als er

Vrienden van Jinotega.

te kunnen toveren. De jongens

een ongeval gebeurt op straat.

De leerlingen hebben onder

waren zeer behendig in het op-

De leerlingen kregen hun certifi-

andere geholpen bij het

en afbouwen van de kraampjes.

caten uitgereikt door wethouder

schminken van de kinderen

De Stichting is de leerlingen zeer

Mariëtte van Leeuwen en direc-

en het opblazen en uitdelen

dankbaar voor hun geweldige

teur Marion Martijn.

van ballonnen. Dit heeft een

inzet.

Wat wil ik, wat kan ik en wat heb
ik daarvoor nodig?
Voor de leerlingen van klas 1

van techniek en zorg Daar

Mooie kerstgedachte

richting voor een bepaald
beroep van belang is. In klas

Evenals voorgaande jaren

teken van de Loopbaan Oriën-

ontwerpen, interactieve films

2 maken de leerlingen ook de

werd ook dit jaar een kerstbal

tatie Begeleiding (LOB). De

beleven en games spelen.

Beroepen Interesse Test. Met

gehouden bij ons op school.

deze test krijgen zij antwoord

Leerlingen, personeelsleden

en 2 stonden twee dagen in het konden ze o.a. een badkamer

eersteklassers gingen op bezoek
bij alle bovenbouwsectoren

De LOB tweedaagse maakt

op de vragen: Wat wil ik later

en hun introducés hadden hun

en deden mee aan een beroe-

deel uit van de LOB-lessen. In

worden? Wat kan ik nu al? Wat

mooiste jurk of jasje aange-

penproject. De tweedeklassers

leerjaar 1 en 2 oriënteert de

heb ik nog nodig? Voor de één

trokken om in los te gaan op

volgden workshops over de

leerling zich op alle sectoren.

was de uitslag heel herkenbaar,

de dansvloer. Voor wie liever

verschillende beroepen binnen

De leerling krijg zicht op welke

voor de ander een handvat

niet met de voetjes van de

de vakken en leergebieden en

sector voor hem of haar het

en voor weer een ander een

vloer ging, was er ook genoeg

bezochten de promotietrailers

meest geschikt is en welke

complete verrassing.

te doen: gamen, film kijken,

Vmbo
on stage

karaoke, spelletjes spelen.
Het was weer een geweldig
feest. De opbrengst, maar liefst
€ 2.675,- (verdubbeld door
gemeente en HIVOS is dat ruim
€ 10.000,-), ging ook dit jaar
weer naar onze drie partnerscholen in Jinotega (Nicaragua).
Het streven is dat in het jaar
2015 alle kinderen in Jinotega
de mogelijkheid hebben om
naar school te gaan. En wat een
mooie kerstgedachte is dat!

Workshop edelsmeden voor
leerlingen Floriant
Op maandag 2 en dinsdag 3

groep 6 van de Floriant kregen

vakschool Schoonhoven. Met

Een mooie samenwerking

Allemaal
sterren

december liepen een 40-tal

een workshop edelsmeden

veel geduld en precisie werden

tussen ONC, (Unicoz-)basison-

Leerlingen van de unit Techniek

enthousiaste kinderen de

aangeboden. De workshops

de mooiste hangertjes gesmeed. derwijs en mbo-vakonderwijs.

techniek-afdeling van onze

werden verzorgt door twee

Palet workshops gegeven in

school binnen. Leerlingen van

studenten van de edelsmid

het kader van hun jubileum.

Dit schooljaar werd voor het

3 gedaan! Twee weken later

De feestweek had het thema

eerst in Zoetermeer Vmbo

mochten zij meelopen in het

sterren. De kinderen konden

on stage georganiseerd voor

bedrijf of de organisatie van hun

sterren gieten van siertin,

vmbo-leerlingen. Een zeer

keuze. Zo hebben ze een goed

hebben op basisschool Het

lichtsterren en stringart sterren geslaagd beroepenfeest met

beeld kunnen krijgen van wat

maken. Iedereen heeft enthou- als motto: Alles mag je worden,

het vak precies inhoudt. Op deze

siast geknutseld.

behalve ongelukkig. Leerlingen

manier kunnen wij leerlingen

konden hier matches maken

helpen nadenken over de

met verschillende beroepsbe-

vragen: wat wil ik, wat kan ik en

oefenaren. En dat hadden onze

wat heb ik daarvoor nodig.

leerlingen van leerjaar 2 en

De leerlingen uit K4 van de unit presenteerden ze vervolgens in

Unit lwoo op kamp
Van 4 tot 6 september was

een fantastische disco-avond in

Geweldig om met elkaar samen

de hele unit lwoo op kamp

jeugdherberg De Poelakker. Op

te zijn, met elkaar te eten

in Lunteren. Dat betekende

de fiets gingen de leerlingen

en elkaar op een hele snelle

kennismakingsspelletjes,

naar park De Hoge Veluwe en

manier goed te leren kennen.

bospuzzeltochten, levend

brachten een bezoek aan

Het was een geslaagd kamp!

Stratego, bingo, zwemmen en

het Kröller Müller Museum.

Economie en Handel zijn druk

de etalagekasten. Sinterklaas

bezig geweest om Sinterklaas-

had vast inspiratie opgedaan

cadeautjes zo mooi mogelijk in

voor pakjesavond...

te pakken. Het eindresultaat

Inpakken en
presenteren

(Voor)lezen is belangrijk!
De eerstejaars lwoo hebben in

Na een half uurtje waren alle

de bibliotheek een voorlees-

boekjes uit en vertrokken de

boek uitgezocht, dat ze

leerlingen weer naar het ONC,

vervolgens op de Paulus-

waar zij hun verhalen kwijt

school mochten voorlezen

konden in het afsluitkwartier.

aan de kleuters. De kleuters

Uit de enthousiaste reacties

kropen van gezelligheid dicht

bleek dat de leerlingen net

tegen onze leerlingen aan en

zo hadden genoten als de

luisterden stil naar het verhaal. kleuters.

Lekker
trommelen

Voetbaltalent

In het kader van Muziek op
school kregen leerlingen van
het lwoo een workshop djembé

Het ONC Clauslaan staat

Een bijzonder voetbaltalent

aangeboden. De workshop werd

bekend om de vele voetbal-

is Gino. Hij is selectiespeler

geleid door Oké Sène, master-

talenten die er rondlopen.

van ADO tot 14 jaar en heeft

drummer, afkomstig uit Senegal.

Dit blijkt maar weer eens nu

meegedaan aan een interna

De leerlingen hebben genoten.

vijf van onze leerlingen zijn

tionaal voetbaltoernooi bij Real

geselecteerd voor het regionale Madrid in Spanje. Drie dagen
zaalvoetbalteam onder de 15

lang speelde hij met zijn team

jaar. Uit de competities in Den

wedstrijden tegen clubs uit

Haag, Rotterdam en Zoeter-

verschillende landen. Uiteinde-

Kerstvoorstelling

meer zijn de beste spelers

lijk werd Gino’s team achtste

Op woensdag 18 december

zang, dans en drama. Zelfs een

geselecteerd.

van de 24 clubs. Goed gedaan

zagen alle leerlingen van de

quiz maakte deel uit van het

Gino!

school een kerstvoorstelling

programma en ook hiervoor

verzorgd door MaxMusic. Een

werden enkele van onze

organisatie die werkt met

leerlingen uit de zaal uitgeno-

professionele artiesten en

digd. Al met al een interactieve

En garde!

Koningsspelen op ’t Schrijverke
Vrijdag 25 april was het feest

en deden enthousiast mee.

studenten van de HQ-school

presentatie met als inhoud de

Tijdens Sport en Cultuur

natuurtalenten in hun midden.

op basisschool ’t Schrijverke.

Een aantal leerlingen uit het

(Apeldoorn) én leerlingen

boodschap van het kerstevan-

gingen de leerlingen van

Phaedra, Isabel en Max

Alle leerlingen deden mee

tweede en derde leerjaar

van de school zelf. Ook onze

gelie.

klas 3 schermen. Het was

stonden prima hun ‘mannetje’

aan de Koningsspelen en

hebben geassisteerd bij de

leerlingen hadden een rol

een beetje zoeken voor

in het 1 tegen 1 duel. Het was

onze leerlingen mochten

bovenbouwklassen. Het helpen

in de viering. Voorafgaand

een paar leerlingen om de

weer eens wat anders dan ze

hierbij helpen. Leerlingen uit

bij de spellen was de hoofd-

aan de uitvoering volgden zij

schermschool van Kardolus

gewend waren. Er is niet alleen

leerjaar 1 en 2 kregen groepjes

taak maar een gezellig potje

workshops onder leiding van

te vinden maar toen kon dan

gesport maar zeker ook veel

leerlingen onder hun hoede.

handbal meespelen kon ook.

zang- en dansdocenten. Daarna

ook met een goede groep

gelachen!

Zij begeleidden de kinderen

Het was een mooie en gezellige gingen zij geheel op in de cast

van spelletje naar spelletje

dag.

worden begonnen. Beide
klassen hadden een paar

van de musical.
Het was een afwisselende
voorstelling van licht en geluid,

Basketbaltoernooi

Indoor
entertainment

Na veel trainen op Met een score 28 - 34 heeft
de dinsdagen

ONC Heat verloren. Maar

O

na schooltijd,

omdat het Alfrinkteam uit

Karten, lasergame, lasersquash

Ook de laserspellen waren

waren de 3

meerdere spelers bestond

en bungeesoccer: wat een

super spannend. Bungee-

ONC-teams

die ook bij een basketbalclub

geweldig begin van het school- soccer was het grappigste spel.

spelen, kreeg ons team veel

jaar voor de leerlingen van de

Probeer maar eens te scoren

respect en bewondering van de

unit Economie.

terwijl je aan het plafond

In Attractiepark Zoetermeer

vastzit met een elastische

helemaal klaar
voor het interscolaire basket-

baltoernooi. ONC Heat, bekend toeschouwers, coaches, trainers
van vorig jaar, was weer van

en het Alfrinkteam.

raceten de jongens en de

kabel. Het vereiste in ieder

de partij. Verder hadden we

En natuurlijk werd ook dit jaar

meiden fanatiek tegen elkaar.

geval goed samenspel!

ONC Knicks met 2e- en 3e-jaars

ons eigen basketbaltoernooi

leerlingen uit verschillende

gehouden voor de leerjaren 1,

klassen en ONC Celtic, met

2 en 3. Het was wederom een

alleen maar eersteklassers. De

groot en sportief spektakel.

voorrondes werden gespeeld in De wedstrijden, die werden
onze gymzalen, de finale in de

gehouden in de eigen gymzalen

Zoebashal.

en in de Driesprong, waren tot

ONC Heat wist zich te plaatsen

de laatste minuut spannend.

voor de finale tegen het
Alfrink. Een mooie wedstrijd.
Nog even werd het spannend,
na een lay up van Calvin en een
steal van Jonathan. Helaas was
het niet anders.

Iedereen heeft gewonnen
Niemand minder dan freestyle

deze sport te stoppen. Met zijn

konden ze foto’s en handte-

zaalvoetballer en artiest

verhaal wil hij jongeren inspi-

keningen scoren. Na dit festijn

Soufiane Touzani opende dit

reren en motiveren. Zijn motto

begon het zaalvoetbaltoernooi.

jaar het zaalvoetbaltoernooi

is: Iedereen heeft gewonnen.

voor de leerjaren 1, 2 en 3.

Iedereen kan namelijk bereiken

Touzani vertelde hoe hij van

wat hij of zij wil, als je er maar

straatvoetballer een artiest

in gelooft!

is geworden. Oorspronkelijk

De leerlingen hebben genoten

was hij competitievoetballer,

van Touzani’s optreden. Ook

maar door een rugafwijking

mochten ze hun eigen voetbal-

werd hij ertoe gedwongen met

skills laten zien. En natuurlijk

Hout
ontdektour

Meubilerings College, om naar de De leerlingen kregen eerst
Hout ontdektour te komen. Dus

informatie over welke beroeps-

werken. Een paar boutjes erin,
twee gekleurde elastieken en

Inleefatelier Jinotega

klant, vader, moeder, schoenpoetser, de baas van een bank,

gingen we met de leerlingen van opleidingen je allemaal op het

klaar is kees. Hierna kregen de

Ieder jaar worden we weer

leerjaar 3 van de unit Techniek

college kunt volgen. Hierna

leerlingen een rondleiding door

uitgenodigd door het Hout-en

op weg naar Rotterdam.

mochten ze allemaal een tablet-

het hele gebouw van het HMC.

Hoe is het leven in Nicaragua?

inleefatelier was een Nicara-

wat kleine bedrijfjes geves-

de leerlingen geregeld van rol.

houder maken. Eerst wat lijmen

Mogelijk gaan er straks enkele

Dat konden de leerlingen van

guaans dorpspleintje. Rondom

tigd. De leerlingen kregen

Zo hebben zij vanuit meerdere

en gaten boren en daarna even

van onze leerlingen naar een

de onderbouw ervaren in het

de school waren een bank,

allemaal een rol: onderwijzer,

perspectieven ervaren hoe het

aan de supergrote bandschuur-

vervolgopleiding in de meubel-

inleefatelier. Het decor van het

een winkel, een woonhuis en

leerling, winkelmedewerker,

leven in Nicaragua is.

machine om de kantjes bij te

makers-branche.

arbeider enz. Ook wisselden

September 2014 (onder voorbehoud)
wk

dag

datum

tijd

activiteit
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Ma

1

09.30-11.00

opening schooljaar personeel

09.00-10.00

uitreiking notebook/laptop klassen C1a, C1b

10.00-11.00

uitreiking notebook/laptop klassen C1c, C1d

11.15-12.00

uitreiking notebook/laptop klassen C1e. L1a

13.00-14.00

uitreiking notebook/laptop klassen L1b, L1c, L1d

14.00-15.00

uitreiking notebook/laptop klassen leerjaar 2,3 en 4

19.00-19.30

voorlichting ouders ljr. 2 vmbo over de werkweek

di

wo

2

3

start periode A (t/m 07-11-2014)
11.00

start lessen leerjaar 1 vmbo: HM-VI

11.00

start lessen leerjaar 1 lwoo: CR

11.00

start lessen leerjaar 3 sector Zorg &Welzijn: JG

11.00

start lessen leerjaar 3 en 4 mavo: KG

11.30

start lessen leerjaar 2 lwoo: CR

11.30

start lessen leerjaar 2 vmbo: HM/VI

11.30

start lessen leerjaar 4 en 5 sector Zorg & Welzijn: JG

11.30

start lessen leerjaar 3, 4 en 5 Techniek: RG

11.30

start lessen leerjaar 3, 4 en 5 sector Economie: CS

07.45

start 3-daagse werkweek leerjaar 2 vmbo
(t/m 05-09-2014)
introductieprogramma leerjaar 1 vmbo
introductieprogramma leerjaar 1 en 2 lwoo
introductieprogramma sectoren Z&W-TN-TL
introductieprogramma mavo leerjaar 3 + 4

do

4

3-daagse werkweek leerjaar 2 vmbo
introductielessen leerjaar 1 vmbo + NT2: Ayers Rock
introductieprogramma mavo leerjaar 3 + 4

vr

5

laatste dag 3-daagse werkweek leerjaar 2 vmbo
introductieprogramma leerjaar 1 vmbo
start lessen mavo leerjaar 3 + 4

37

di

9

19.30-21.30

voorlichtingsavond leerjaar 1 + 2 lwoo

38

wo

17

08.30

schoolfotograaf voor leerlingen

19.30-21.30

voorlichtingsavond leerjaar 1 vmbo

do

18

19.30-20.30

informatieavond stage gezinnen Zorg & Welzijn

ma

22

19.30-21.30

kennismakingsavond ouders Techniek leerjaar 3

19.30-21.30

voorlichtingsavond leerjaar 2 vmbo + NT2

19.30-21.30

kennismakingsavond ouders Z&W leerjaar 3 + 4

19.30-21.30

kennismakingsavond ouders Economie leerjaar 3 + 4

19.30-21.30

kennismakingsavond ouders mavo

19.30-21.30

kennismakingsavond Techniek leerjaar 4
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