
De gulden is afgeschaft, en kwartjes 
kennen we ook niet meer. Maar het 
spreekwoord lijkt nog altijd stevig in 
onze maatschappij geworteld: wie voor 
een dubbeltje geboren is, wordt nooit 
een kwartje. Pessimisme uit het gulden-
tijdperk!

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

De uitdrukking gaat over ongelijkheid en 
kansen in de maatschappij. Kom je uit een 
arm gezin, dan heb je een grotere kans dat 
je zelf ook niet rijk wordt. En dat gaat zeker 
niet alleen over de bankrekening. De effec-
ten gaan veel verder.  Bijvoorbeeld: als je rijk 
bent, heb je een grotere kans op een lang 
leven in goede gezondheid. Ook in onder-
wijsland kun je het zien. Er is kansenongelijk-
heid.  De inspectie heeft er bij herhaling op 
gewezen dat die de laatste jaren weer toe-
neemt. Kinderen van laagopgeleide ouders 
hebben ook in het onderwijs steeds minder 
kansen. Regelmatig wordt gesuggereerd dat 
er een verband is met de overgang tussen 
de basisschool en het voortgezet onderwijs. 
De leerlingen worden op een te vroege 
leeftijd voorgesorteerd. Er komt zo steeds 

meer segregatie in het onderwijs en elders. 
Er wordt wel eens gekscherend gezegd: de 
kerk en het voetbalveld zijn de enige plaat-
sen waar de diverse maatschappelijke klas-
sen elkaar tegenkomen.
Deze ontwikkeling is onwenselijk. Eén argu-
ment is dat talenten van alle kinderen benut 
zouden moeten worden. Daar zit natuurlijk 
een harde economische kant aan. Maar er 
is meer: maatschappelijke eenheid is beter. 
En als laatste: het is natuurlijk ook gewoon 
oneerlijk als alleen je afkomst bepalend zou 
zijn voor de kansen in je leven. Als het gaat 
over onderwijs worden oplossingen vaak 
gezocht in een andere structuur, bijvoor-
beeld uitstel van de selectie, bij advisering 
gebruik maken van objectieve toetsen, aan-
bieden van bijles op school, personalisering 
van het onderwijsaanbod. Anderzijds blijft 
de vraag natuurlijk ook: wat doe je er als 
leerling (en ouders) zelf aan?

Waar staan wij als CLD in deze discussie? 
Wij vinden dat we geen onderscheid moe-
ten maken tussen ‘dubbeltjes’ en ‘kwartjes’ 
als het om (opstroom)kansen gaat. Binnen 
onze school krijgen alle leerlingen de ruimte 
om te laten zien wat ze in huis hebben. We 

hebben een tweejarige brugperiode. Onze 
redenering is: we laten kinderen starten op 
een niveau dat ze zeker moeten aankunnen. 
Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Als 
ze laten zien dat ze meer aankunnen, dan 
kunnen ze opstromen. Daarmee worden 
ze uitgedaagd, zonder dat er sprake hoeft 
te zijn van te veel prestatiedruk. Van veel 
kinderen is al na één jaar duidelijk wat de 
beste route naar een diploma zal zijn, maar 
het mag nog een jaartje langer duren. Op de 
locatie Hof van Delft hebben we een 2-havo- 
klas. Daar worden eventuele verschillen 
met de havo-klassen op het Molenhuispad 
weggewerkt, waarna de leerlingen kunnen 
instromen in havo-3. Daarnaast bieden we 
veel leerlingen bijzondere ondersteuning, 
bijvoorbeeld met remedial teaching. Op het 
vwo hebben we het profielkeuzeproces in 
klas 3 en 4 vertraagd, zodat leerlingen meer 
tijd hebben om zicht te krijgen op hun moge-
lijkheden.

Zou het nog beter kunnen? Er zijn diverse 
opties, die ik hier niet allemaal kan bespre-
ken. Ik noem er één. Dat betreft toetsing en 
cijfers. Er zijn in onderwijsland discussies 
gaande over de hoeveelheid repetities en 
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schriftelijke overhoringen. Cijfers hebben 
regelmatig het effect dat leerlingen niet 
meer gaan voor het beheersen van de leer-
stof, maar voor het behalen van een vol-
doende. Het verschil is subtiel, en een voor-
beeld helpt. Iedereen kent wel het effect 
dat er geleerd wordt voor een toets. Wat er 
geleerd is, wordt daarna weer snel vergeten. 
We geloven niet dat een school zal werken 
zonder cijfers, maar we kunnen wel naden-
ken hoe we de focus kunnen verleggen. Hoe 
gaan we voor leren in plaats van cijfers halen? 
De vraag is nu op het Molenhuispad con-
creet aan de orde of we met minder toetsen 
af zouden kunnen. En zo ja, hoe dan? Daar 
is in de onderbouw namelijk geconstateerd 
dat leerlingen in de loop van het cursusjaar 
soms meer toetscijfers krijgen dan dat er les-

dagen zijn. Als laatste leg ik ook een vraag 
neer bij ouders over hun verwachtingen. 
Met enige regelmaat maak ik gesprekken 
mee waarin leerlingen (en ouders) zichzelf 
als ‘dubbeltjes’  inschatten. Dat gaat dan 
als volgt. Zegt een ouder tegen een kind: “Ik 
kon vroeger niets van wiskunde/Engels/gym 
(doorhalen wat niet van toepassing is). Het 
zal met jou waarschijnlijk niet anders zijn.” 
Daarmee heb je een zichzelf negatief vervul-
lende profetie. Het is volgens ons beter uit te 
gaan van een ‘growth mindset’. Intelligentie 
staat niet voor 100% vast vanaf de geboorte. 
Ouders en school moeten vertrouwen in hun 
kinderen laten zien. Dan kan de combinatie 
van inzet, oefening en vertrouwen van een 
dubbeltje een kwartje maken!

Het CLD biedt opleidingen op vmbo, mavo, 
havo, atheneum en gymnasium niveau.  
Vormend en vernieuwend onderwijs, waar-
bij vertrouwen en verantwoordelijkheid  
centraal staan. 
 
Het informatiebulletin is een schoolbreed 
magazine. Het verschijnt drie maal per jaar in 
een oplage van 3.500. In dit magazine wor-
den ontwikkelingen en achtergronden op het 
gebied van onderwijs bij het CLD beschreven. 
Een selectie van aankondigingen en verslagen 
van activiteiten vanuit de verschillende loca-
ties worden opgenomen evenals mededelin-
gen of informatie vanuit het bestuursbureau 
van SCO Delft e.o. Ouders van onze leerlingen 
krijgen het informatiebulletin per post toege-
zonden. 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
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met toestemming van de eindredacteur en 
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Christelijk Lyceum Delft
E  info@chrlyceumdelft.nl
I  www.chrlyceumdelft.nl

Locatie Molenhuispad - havo/vwo
Molenhuispad 1, 2614 GE  Delft
T 015 268 43 30

Locatie Hof van Delft - mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN  Delft
T 015 268 43 70

Locatie sc Delfland - vmbo-kbl/bbl
Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT  Delft
T 015 200 00 14

Het CLD maakt deel uit van de Stichting Chris-
telijk 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. 

Colofon

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.
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Locatie Molenhuispad

Tekenen | een nieuw thema

Voor het examenvak tekenen krijgen 
de leerlingen van havo-5 dit jaar een 
nieuw thema waar zij zich in moeten 
verdiepen en bekwamen. 

Sigrid Vervoort, docent tekenen

Het thema van het centraal examen voor mei 
2019 is ‘Water’. Dit examen gaat over de sym-
bolische betekenis van water en de manieren 
waarop kunstenaars, architecten en vormge-
vers water verbeelden en water als inspiratie-
bron of uitgangspunt nemen voor hun werk. 
Bij dit thema kunnen bijvoorbeeld de vol-
gende kwesties aan bod komen:
•  De symboliek van water is rijk en divers. Hoe 

en met welk doel verbeeldt de kunstenaar 
water?

•  Water is vloeibaar en ongrijpbaar. Hoe en 
waarom verbeeldt een kunstenaar water en 
waterschakeringen?

•  Water is soms een inspiratiebron voor kun-
stenaars, architecten en vormgevers. Wat 
maakt water tot een inspiratiebron en tot 
welke vormen of toepassingen leidt dit?

De leerlingen zijn begonnen dit thema vanuit 
de kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing 
te onderzoeken en bekijken. Daarnaast zijn ze 
ook zelf beeldend aan de slag gegaan met het 
verbeelden van het thema ‘Water’. Leerlingen 
onderzoeken welke aspecten van water zij wil-
len verbeelden en hoe? De eerste onderzoe-
ken en studies zijn al gemaakt.

De leerlingen zullen hun beeldend proces en 
hun eindwerkstukken op donderdag 7 maart 
2019 presenteren op een tentoonstelling in 
school. 
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Eens per twee jaar wordt op het 
Molenhuispad een goede doelendag 
georganiseerd. Collega’s en leerlin-
gen hebben een enquête ingevuld 
waarin zij konden aangeven voor welk 
goed doel het CLD Molenhuispad zich 
zou moeten inzetten op donderdag 
20 december. Stichting ALS werd het 
meest genoemd.

Dennis Geurts, voorzitter goede doelendag

Gerard van Gaalen, teamleider havo 2-3

Gerben Nagel, teamleider vwo 4

Bron: website Stichting ALS

‘Eén van de meest ernstige en  
invaliderende aandoeningen van 

het zenuwstelsel’

Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt 
gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op 
heden onbekend. Hoop op een toekomst 
– met een gemiddelde levensverwachting 
van 3 tot 5 jaar na de eerste symptomen – 
is er voor deze 1500 patiënten nog niet. Het 

relatief kleine aantal patiënten maakt dat 
onderzoeksbudgetten van de farmaceutische 
industrie en de overheid nihil zijn; verreweg 
het meeste wetenschappelijk onderzoek naar 
ALS in Nederland wordt gefinancierd door 
giften aan Stichting ALS Nederland.

Wetenschappelijk Onderzoek
In de afgelopen jaren is er dankzij giften van 
particulieren en bedrijven al veel onderzoek 
gedaan. Aansluitend op de missie en doel-
stellingen worden onderzoeken gefinancierd 
die betrekking hebben op het vinden van de 
oorzaken van ALS.

Doelstellingen
Op dit moment overleeft geen enkele  
patiënt na de diagnose. Het relatief kleine 
aantal patiënten maakt dat investeringen 
in wetenschappelijk onderzoek niet interes-
sant zijn voor farmaceutische bedrijven of 
de overheid. De Stichting ALS Nederland is 
de belangrijkste financier van dit onderzoek 
in Nederland. De noodzaak tot intensiever 
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak 
van ALS moet alle prioriteit krijgen. De Stich-
ting ALS is ervan overtuigd dat met focus en 

samenwerking er betere oplossingen kunnen 
komen voor patiënten nu en in de toekomst.

Met elkaar willen we op 20 december een zo 
groot mogelijk bedrag ophalen. De exacte 
invulling zal de komende maanden worden 
uitgevouwen. Het zal een dag worden waar 
de leerlingen hun vele verschillende talenten 
kunnen inzetten. Er zullen diverse activiteiten 
worden georganiseerd, uiteenlopend van een 
stadspel voor de bovenbouw tot een Market 
die doorloopt in de avond. 

20 december valt in een drukke periode. We 
willen juist in de periode rondom de kerst 
ook aandacht besteden aan onze naasten. 
Reserveert u daarom de datum alvast in uw 
agenda? 
U kunt ons helpen door:
• uw meeleven met de acties van uw kind;
• uw aanwezigheid op de Market; 
•  uw positieve reactie op het moment dat er 

ouders worden gevraagd om bij een acti-
viteit mee te helpen.

Met vereende inspanning rekenen we op een 
mooie dag!

Locatie Molenhuispad

Goede doelendag: 20 december 2018 
Stichting ALS
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Sinds enkele jaren is het mogelijk om een 
vak waarin een leerling uitblinkt op een 
hoger niveau af te sluiten. Natuurlijk past 
dit allemaal bij het streven om maatwerk 
te leveren. 

Ineke Nieuwstraten, teamleider bovenbouw mavo

Concreet betekent dit voor leerlingen van 
de mavo dat ze in vier jaar een vak moeten 
afsluiten waar de havist er vijf jaar over mag 
doen: een hele uitdaging.

Toch willen we proberen leerlingen die 
mogelijkheid te bieden. Het vak dat daar het 
meeste voor in aanmerking komt is Engels.

Leerlingen die in klas 2 voor Engels een 8,5 of 
hoger staan, worden uitgenodigd om deze 
uitdaging aan te gaan. Ze werken tijdens de 
les deels aan havo-stof en krijgen regelmatig 
een aparte les om de voortgang te bespre-
ken. In goed overleg met de collega’s van de 
havo worden de programma’s van toetsing en 
afsluiting (PTA’s) afgenomen. Natuurlijk is het 
een voorwaarde, dat de leerling ook bij andere 
vakken goede resultaten behaalt. Als alles naar 
tevredenheid verloopt, kan de leerling uitein-
delijk het examen op havo-niveau afsluiten. 
Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan de leer-
ling de herkansing ‘gewoon’ op mavo-niveau 
overdoen. In een wereld die steeds interna- 
tionaler wordt, is dit een mooi initiatief. 

Locatie Hof van Delft

Examen op een hoger niveau…

Onze school is er voor de leerlingen. De 
school is een omgeving die hen helpt 
om te leren voor later. In dat leren hoort 
in onze ogen ook de verantwoordelijk-
heid nemen voor de omgeving en voor 
elkaar. We mogen samen trots zijn op 
een schone en veilige school. 

Remco Rodenrijs, docent Sport, Dienstverlening & 

Veiligheid

Dit was de uitgangspositie waarom wij heb-
ben gekozen voor het programma school-ste-
ward. Leerlingen surveilleren in de pauze in 
het atrium, op de verschillende units en in 
de gangen. Ze spreken waar nodig andere 
leerlingen aan als er rommel op de grond 
ligt. Deze benadering gebeurt vanuit het 
principe van gelijkwaardigheid en de toon is 
altijd positief. Stewards zijn dus geen strenge 
beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een 
soort gastheer of gastvrouw van de school.

Leerlingen zijn steward als ze in klas 3 zitten 
en krijgen daarvoor een praktijktraining hoe 
ze iemand op een constructieve manier aan 
kunnen spreken. Door een klimaat te creëren 
waar aanspreken normaal is, gaan leerlingen 
automatisch positiever reageren als zij aan-
gesproken worden. 

De praktijktraining wordt verzorgd door 
medewerkers van Op IJgen Weize, een orga-
nisatie die gespecialiseerd is in voorberei-
dingstrajecten rond dit thema. Die training is 
gericht op de waarden en normen van onze 
school en de leefregels die we op grond 
hiervan hebben vastgesteld. Zo creëren we 
draagvlak voor een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor het leefklimaat.

Vragen die in deze training aan bod komen:
• Hoe gedragen we ons tegenover elkaar?
• Hoe spreken we elkaar aan?
•  Hoe zorgen we met elkaar dat de school 

en de schoolomgeving opgeruimd blijven?
•  Hoe stellen we ons op tegenover gasten 

en bezoekers?

•  Hoe accepteren en respecteren we elkaar?
•  Hoe tonen we respect voor de spullen van 

een ander?

De stewards worden ondersteund door een 
coördinator en het voltallige docententeam. 
De coördinator staat hen bij en neemt maat-
regelen als de leerlingen niet ingaan op het 
verzoek van de stewards om gemaakte rom-
mel op te ruimen. Leerlingen die het verzoek 
van de stewards negeren, kiezen voor een 
registratie die leidt tot een uurtje corvee!

Al met al draaien we al een aantal jaren naar 
tevredenheid het programma school-steward 
op sc Delfland.

Locatie sc Delfland

Stewards 



Met de start van dit schooljaar gaan wij 
als technasium op het CLD alweer ons 
8e jaar in. Hoewel we altijd bezig zijn 
met de ontwikkeling van het techna-
sium en het vak Onderzoek & Ontwer-
pen (O&O), staat er inmiddels een sterk 
curriculum op poten. Dat is ook te mer-
ken; dit jaar is de technasiumafdeling 
wederom flink gegroeid. Eind augustus 
zijn maar liefst achttien technasiumklas-
sen gestart, waarvan zes brugklassen. 
Wij zijn hier ontzettend trots op! 

Brigit Hoogenberk, technator

In de onderbouw hebben we per leerjaar nu 
meer klassen dan in voorgaande jaren. Dit 
verhoogt de druk op de opdrachtgevers en 
docenten en daarom werken we komend jaar 
met meerdere projecten naast elkaar.

De VT-brugklassen zijn gestart met twee ver-
schillende projecten; voor Fabrique ontwer-
pen de leerlingen een innovatieve luifel en 
voor de Haagse Hogeschool ontwerpen ze 
de auto van de toekomst. In klas 2 is een deel 
van de leerlingen van start gegaan met First 

Lego League, en het andere deel met een 
project voor de brandweer om tijdwinst 
voor ouderen bij woningbrand te gene-
reren. Klas 3 is in zijn geheel gestart met 
een project voor NOGEPA en het Maritiem 
Museum, waarbij ze een nieuwe functie 
ontwerpen voor de huidige offshore infra-
structuur in het Noordzeegebied.

De leerlingen van klas 4 buigen zich de 
komende periode over een probleem 
dichter bij huis. Afgelopen maanden is 
het Spoorzoneproject in Delft afgerond 
en de Spoorsingel definitief ingericht. 
Het is een fietsstraat met tweerichtings-
verkeer geworden en de buitenruimte is 
ingericht. De oorspronkelijke plannen voor 
fietsenstalling hebben de eindstreep niet 
gehaald en er zijn nu op bepaalde stukken 
van de Spoorsingel geen mogelijkheden 
om je fiets te parkeren. Ondertussen is er 
echter wel ‘parkeerdruk’ voor fietsen van 
bewoners en bedrijven aan de Spoorsin-
gel. 

De leerlingteams gaan de situatie onder 
de loep nemen. Met hun bevindingen 

moeten ze een origineel, realistisch en 
geschikt plan ontwikkelen om de fietsen 
te parkeren en uitdenken hoe dit gefinan-
cierd kan worden. Ze zullen hun resulta-
ten aan de bewoners van de Spoorsingel 
presenteren.

In onze andere bovenbouwklassen zijn de 
leerlingen druk bezig de eerste contacten 
te leggen en afspraken te maken met hun 
opdrachtgevers voor het keuzeproject en 
de meesterproef. Omdat leerlingen hier 
vanuit interesse en mogelijke studierich-
ting op zoek gaan naar een passend pro-
ject, zijn de onderwerpen zeer uiteenlo-
pend binnen de bètatechnische sector. In 
maart zal onze vierde eindexamenlichting 
het technasium afronden. Wij zijn in ieder 
geval weer ontzettend benieuwd naar de 
eindresultaten van onze leerlingen. 

Locatie Molenhuispad

Technasium | een goede start!
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Wij zijn de decanen van het CLD- 
Molenhuispad en willen ons graag aan 
u voorstellen: mevrouw Pet, decaan 
havo en mevrouw Hunink, decaan vwo. 
Wij zijn verantwoordelijk voor het 
proces van Loopbaan Oriëntatie en 
Begeleiding (LOB).

Leny Pet, decaan havo

Gerda Hunink, decaan vwo

Wat betreft de verschillende keuzes die uw 
zoon of dochter moet maken tijdens zijn of 
haar schoolloopbaan heeft hij/zij het meest 
te maken met de mentor. Wij organiseren 

diverse activiteiten die betrekking hebben op 
de keuzes die de leerlingen moeten maken. 
Daarnaast overleggen wij met leerlingen, 
ouders en mentoren waar dat gewenst is.  
Op 14 september bezocht havo-5, als start 
en ter opfrissing van hun ‘hbo-kennis’ de 
Hogeschool Inholland.

De derde klassen starten in oktober met hun 
keuzetraject door middel van een dag die 
in het teken staat van kiezen en keuzebege-
leiding.

Op 27 november wordt onze jaarlijkse Stu-
diemarkt (LOB-day) gehouden, waar u als 

ouder van een leerling van klas 3 en hoger 
vanaf 16.00 uur van harte welkom bent. Op 
deze dag zijn er voor 4-havo en 5-vwo oplei-
dingspresentaties. De leerlingen uit 6-vwo  
doen op de LOB-day het project ‘The perfect 
match’. Zij houden dan voor een panel van 2 
of 3 mensen een pitch over wat ze willen gaan 
doen als ze hun diploma behaald hebben.

Wij zoeken nog ouders die deel willen nemen 
aan een panel voor de vwo-6-leerlingen.  
U wordt dan op basis van uw beroep en/of 
opleiding gekoppeld aan leerlingen die plan-
nen hebben in uw opleidings-of beroepsrich-
ting. In ieder panel zal ook een docent van 

Vorig schooljaar ontstond in de ouder-
raad het idee om reanimatielessen voor 
de leerlingen te organiseren. Volgens 
de schoolleiding paste dit idee bij de 
visie van het CLD om leerlingen op te 
leiden tot verantwoordelijke burgers. 

Loes Westra, lid ouderraad CLD

m.m.v. ouders van de ouderraad en leerlingen die 

deelnamen aan de cursus

Het is fijn dat mensen al jong leren hoe om 
te gaan met dit soort spoedsituaties en 
weten hoe ze een AED kunnen bedienen. 
Bijvoorbeeld op de sportvereniging, op reis, 
overal waar iemand onwel wordt. Onderge-
tekende en locatiemanager Cees van Rees 
startten met de organisatie van dit project. 
De Stichting Reanimatie - en AED onderwijs 

Delft bleek bereid om de reanimatielessen 
te geven. 23 bovenbouwleerlingen namen 
deel aan de cursus.  
 
Op 6 juli was het zover. Twee ouders van de 
ouderraad begeleidden de leerlingen naar 
het Reinier de Graaf Gasthuis, waar de trai-
ning plaatsvond. Tot hun vreugde mochten 
de ouders zelf ook meedoen, en ook zij heb-
ben een diploma behaald! 

Het werd een intensieve ochtend. Bekijkt u 
de foto’s maar eens om een indruk te krijgen. 
De reacties die we achteraf hebben gepeild 
waren positief: “Ik heb geleerd dat ik iemand 
eerst echt goed moet aanspreken voordat ik 
aan de gang ga met reanimeren”, vertelde 
een deelnemende leerling. “Leuk om te zien 
hoe leerlingen na eerst wat lacherig en stoer 

doen uiteindelijk serieus aan de gang gin-
gen. Een must voor iedereen die aan sport 
doet”, aldus een begeleidende ouder. Een 
andere leerling was door de cursus enthou-
siast over de mogelijkheid zich aan te sluiten 
bij ‘hartveilig wonen’. Deelnemers hieraan 
krijgen een oproep via hun telefoon als 
iemand in de buurt onwel wordt. “Ik kan nu 
iemand helpen die zomaar op straat in elkaar 
zakt”, aldus de leerling. 
 
Al met al was het een leuke en zeer leerzame 
ochtend. Nu moet de ouderraad zich met 
de schoolleiding buigen over het vervolg-
traject: regelmatig moeten de deelnemers 
op herhalingscursus! Wat ons betreft zal de 
training dit schooljaar zeker weer georgani-
seerd worden. 

Locatie Molenhuispad

Leren reanimeren  

Locatie Molenhuispad

LOB (loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op het CLD  
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onze locatie aanwezig zijn. Mocht u interesse 
en tijd hebben op 27 november, wilt u dan een 
mail sturen aan g.hunink@chrlyceumdelft.nl? 
Wij zijn voor snuffelstage van 3-havo op zoek 
naar ouders die leerlingen willen laten mee- 
lopen bij hun bedrijf. Als u eventueel wilt mee-
werken hieraan, dan kunt u een e-mail  sturen 
aan h.pet@chrlyceumdelft.nl. 

Locatie Molenhuispad

LOB (loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) op het CLD  

Vorig schooljaar zijn we op de locatie Hof 
van Delft bezig geweest om in de wen-
week PBS positief op de kaart te zetten. 
De kernwaarden van onze locatie stonden 
toen in de schijnwerpers. 

Namens het PBS-team

Ronald Wannet, docent geschiedenis

Dit jaar zijn we als locatie verder gegaan om 
deze kernwaarden in de les te gaan oefe-
nen. De eerste en tweede klassen zijn bezig 
geweest met de gedragskenmerken in de 
les. In totaal hebben de leerlingen drie les-
sen gehad die gaan over gedrag. 

De eerste gedragsles ging over binnen-
komen van het lokaal, de tweede over het 
lokaal achterlaten en derde les ging over 
respectvol omgaan met elkaar binnen een 
les. Iedere les stond in het teken van reflectie 
en dan met name in het reflecteren op eigen 
handelen en hierover met elkaar in gesprek 
blijven. Deze lessen worden gedurende het 
jaar nog regelmatig aangehaald en verder 
ontwikkeld. Ook gaat het PBS-team verder 
met gedragskenmerken die van toepassing 
zijn buiten de klas zoals bij de aula of het 
toilet.

Inmiddels maakt PBS een positieve vlucht 
binnen de gehele school. Collega Richard 
Vis van de locatie Hof van Delft heeft een 
presentatie gegeven in een van de teams 
van de locatie Molenhuispad om PBS daar 
ook onder de aandacht van collega’s te bren-
gen. De eerste reacties hierop waren posi-
tief. De leerlingenraad van de locatie Hof 
van Delft  heeft ook zijn eerste actie omtrent 

PBS ingezet. Er zal onderzocht worden of 
er een zogenaamde PBS-vitrine geplaatst 
kan worden waar goede acties in getoond 
kunnen worden.

We zullen jullie aankomend jaar op de 
hoogte houden van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van PBS.

Locatie Hof van Delft

Positive Behavior Support (PBS) 
voortvarend van start!

Elke maand bidden we voor leerlingen, docenten, specifieke onderwerpen en activi-
teiten die spelen en die belangrijk zijn voor het CLD. Gelooft u ook in de kracht van 
gebed? Kom met ons meedoen! De oudergebedsgroep wordt gehouden op onder-
staande maandagen van 19:30 - 20:45 uur. De locatie wisselt.

                  Data:
5 november 2018 11 maart 2019
10 december 2018 15 april 2019
7 januari 2019 27 mei 2019
4 februari 2019 24 juni 2019

Voor nadere informatie over de locatie of om gebedspunten door te geven, kunt u 
contact opnemen via (E: oudersbiddenvoorcld@gmail.com). 

Welkom bij de gebedsgroep

Gerda Hunink Leny Pet 
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“Ik draag meer bij tot de gezelligheid 
dan tot de goede gang van zaken.” 
Een uitspraak die Joop van der Loo 
regelmatig herhaalde – en waarvan 
hij zelf ongetwijfeld wist dat het maar 
de halve waarheid was. De voormalige 
CLD-moeder die mij naar aanleiding van 
het overlijdensbericht in de krant belde, 
verwoordde de héle waarheid: een man 
met charisma, die juist door zijn humor 
duidelijk liet blijken wie er de baas was. 
Gezelligheid, ja. Orde: ook.

Ruud Poortier, oud-conrector

Joop kwam in 1967 als leraar geschiedenis 
naar Delft. Eén van de velen die toen het 
docentenkorps verjongden en de behou-
dende school opschudden. Het werden 
roerige tijden, waar een opstand van leer-
lingen, gesteund door de meeste docen-
ten, uiteindelijk leidde tot inspraak van alle 
geledingen. Leraren trokken hun kostuums 
uit, leraressen de spijkerbroek aan en mijn-
heer Van der Loo werd Joop. Conrectoren 
werden voortaan gekozen door het perso-
neel en bij de nieuwe lichting schoolleiders 
kwam Joop van der Loo al snel als staflid 
naar voren. Hij werd conrector op de locatie 
Delft-Zuid (Diepenbrockstraat). De afstan-
den tussen de vele jonge docenten daar en 
de leerlingen waren in de jaren zeventig klein 
en op Zuid droeg Van der Loo bij aan de 
losse, informele en gezellige sfeer: ruimte 
voor experimenten, fietsen naar de werk-
week, twee revues waarvan Zuid zinderde. 
Het was echter geen losgeslagen bende. 
Dat je de grenzen opzocht, behoorde tot je 
ontwikkeling als leerling en jonge docent. Er 
mocht véél, maar als het mis dreigde te gaan, 
wees Joop met een grap en een grol duide-
lijk aan tot hoever je kon gaan. Het was voor 
leerlingen en collega’s een creatieve tijd.

In 1978 ging de toenmalige rector Rien 

Jochemsen met ziekteverlof. Joop werd 
van plaatsvervanger nu waarnemend rector. 
Maar bleef wie hij was. Na twee jaar volgde 
zijn ‘echte’ rectoraat. En hij bleef wie hij was. 
Al waren zijn taken nu anders dan voorheen, 
hij bleef nauw met de leerlingen verbonden: 
elk jaar mee met het zeilkamp van 5-vwo, 
altijd één eerste klas, waar hij godsdienst 
gaf. 

Er gebeurde veel onder zijn leiding. Van 
der Loo is bijvoorbeeld de bouwpastor van 
het Molenhuispad. De oude locaties aan de 
Delftweg (Noord) en in de Buitenhof (Zuid) 
waren rond 1980 aan hun limiet. Hij bevocht 
voor de nieuwbouw een centrale plaats 
in de stad, gunstiger gelegen in vergelijk 
met eerdere plannen in het verre Tanthof. 
Daarna volgde de opgave om in een tijd van 
bezuiniging tóch alle potjes aan te spreken 
om een kwaliteitsgebouw te plaatsen. Hij 
beschouwde dit als een uitdaging. En Joop 
ging graag de uitdagingen aan. Tijdens de 
nieuwbouw glipte hij elk geschikt moment 
weg om op de bouwplaats te kijken. Het 
werd niet alleen zijn school, nu ook zijn 
gebouw. In 1984 kon hij intrek nemen in de 
nieuwe rectorskamer. Er werd ook een ander 
oud en zeurend probleem opgelost. De 
vwo-dependance in Rijswijk moest nu terug 
naar Delft – met leerlingen en docenten. Het 
was een uiterst ingewikkelde kwestie die te 
ver voert om hier uit de doeken te doen, 

maar onder Van der Loos leiding kwam de 
integratie behendig op gang.

Ook onderwijskundig waren er tijdens zijn 
rectoraat grote veranderingen: in 1992 werd 
de Basisvorming (onzaliger nagedachtenis) 
ingevoerd, wat de onderbouw compleet 
door elkaar gooide. Nieuwe vakken, kern-
doelen, vrije ruimte. Joop bemoeide zich er 
niet rechtstreeks mee, maar volgde nauw-
lettend de onvermijdelijke commissie die de 
invoering ervan begeleidde. Met de ‘bavo’ 
hing ook het ideaal van ‘brede scholenge-
meenschappen’ samen en het CLD was met 
havo en vwo niet breed genoeg. Na jaren-
lange verkennende gesprekken fuseerde 
school in 1994 met de beide protestantse 
mavo’s (Hof van Delft en Vrijenban) en een 
jaar laten met Delfland, de scholengemeen-
schap voor beroepsonderwijs. Ook hier 
lagen weer de uitdagingen voor de rector de 
onderhandelingen te leiden, de fusies vorm 
te geven en ‘één school in vier (later drie) 
gebouwen’ een plaats in de Delftse samen-
leving te geven. Het is hem allemaal gelukt. 

Dergelijke problemen waren koren op zijn 
molen, waarvan Van der Loo het beste wist 
te bakken. Zijn tactiek in penibele situaties 
noemde hij wel eens die van een straatvech-
ter. Dat was de ervaring uit zijn eerste car-
rière, in het jeugdwerk van Dordrecht. Een 
star bestuurslid, een lastige inspecteur, een 

IN MEMORIAM 

JOOP VAN DER LOO, rector (1978-) 1980-1997 
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zeurende ouder of een weerbarstige leerling, 
gráág! Hij zag hen altijd als een uitdaging die 
hij met wellust aanging – en vrijwel altijd won 
door zijn overtuigende presentatie. Daarbij 
was hij een echte democraat, want ook de 
verliezende minderheid kon op zijn aandacht 
rekenen. Het speet hem oprecht dat er bij 
enkele verkiezingen steeds weer geen vrouw 
tot staflid werd gekozen. De procedure is na 
de zoveelste man, schrijver dezes, dan ook 
afgeschaft. 

Een school presenteren, is wérken, laten zien 
wie je bent, het was hem op het lijf geschre-
ven. Soms  en steeds vaker in het nette pak, 
maar toen de school 40 jaar bestond (1988), 
veroverden we de Markt in Delft en stond 
Joop daar in een jack, met zonnehoedje op 
en in kaplaarzen naast de keurig geklede 
burgemeester. Het maakte niet uit. Joops 
charismatische aanwezigheid was voldoende 
om de omgeving van zijn leiderschap te over-
tuigen. Hij was een mensenmens, kende zijn 
mensen. Niet voor niets vierden we zijn zes-
tigste verjaardag op school door hem in een 
koets van IJsbrand Chardon in te halen en 

hem en zijn vrouw toe te zingen met ‘Het 
lied uit duizend kelen’. Natuurlijk was hij niet 
volmaakt en kon niet iedereen zijn vrolijke 
stijl waarderen. Maar veel  mislukt is er niet. 
Ik herinner me een stafvoorstel over de werk-
week 4-havo dat door de docentenverga-
dering werd weggestemd (zo ging dat toen 
nog). Hij droeg zijn verlies knarsetandend, 
maar waardig. 
Bij zijn vertrek in 1997 liet hij een school na, 
waarin hij veel van zijn idealen gerealiseerd 
heeft gezien. Mooie toegankelijke gebouwen 
voor mavo, havo en vwo (Delfland moest nog 
even wachten…). Een school als een warme 
familie. Een brede protestants-christelijke 
scholengemeenschap, met een klinkende 
naam in Delft en ver daarbuiten. Hij had veel 
bereikt maar er lagen nog uitdagingen voor 
hem buiten het onderwijs. Hij nam op het 
juiste moment afscheid. 

Joop van der Loo overleed op 20 september 
2018, 83 jaar oud. Velen zullen goede her-
inneringen aan hem bewaren. Wij denken 
allereerst aan zijn vrouw Nel (“Ik heb haar ten 
huwelijk gevraagd toen we twaalf waren”), 

zijn kinderen en kleinkinderen en allen die 
hem dierbaar waren. Ook vele leerlingen, 
docenten, niet-onderwijzend personeel, 
bestuursleden en ouders zullen met warmte 
aan hem terugdenken. Als een mens als Joop 
van der Loo je pad kruist, ben je immers een 
geluksvogel.
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De komende twee jaar doet sc Delfland mee met een inter-
nationaliseringsproject met de titel:  “Living in a challen-
ging world”. Dit project valt onder de vlag van Erasmus+ 
(zie kader). 

Dick Rijnsdorp, projectbegeleider

Doel
Het hoofddoel van dit project is om te werken met de definitie van 
de Verenigde Naties over mensenrechten en deze definitie levend 
voor leerlingen te maken. Het grote aantal migranten in veel landen in 
Europa leidt tot nationale, culturele en religieuze diversiteit in klaslo-
kalen, wat op zijn beurt weer kan leiden tot discriminatie, segregatie, 
racisme en pesten op school. Het leggen van verbinding met mensen 
uit verschillende landen, verschillende achtergronden en verschil-
lende culturen kan de sleutel zijn om deze problemen op te lossen. 
Het belangrijkste doel is daarom activiteiten te implementeren die 
tolerantie en begrip bevorderen. Dit project gaat over mensenrech-
ten en hoe mensen hun eigen behoeften kunnen vervullen zonder 
andere mensen de mogelijkheid te ontzeggen om hetzelfde te doen. 
Door jongeren over mensenrechten te leren, zullen ze beter in staat 
zijn om burgerlijke, politieke en sociale rechten te verdedigen.

Afzonderlijke doelstellingen van het project zijn onder andere: 
• respect krijgen voor andere culturen;
• het belang van empathie en sociaal-emotioneel leren erkennen; 

•  het bewustzijn van de effecten van ons eigen gedrag op anderen 
vergroten;

• verschillen als positief  zien;
•  respect tonen en de tolerantie ten opzichte van mensen van andere 

nationaliteiten, religies of rassen bevorderen;
• taalvaardigheden (Engels) verbeteren.

Tijdplan
Alle scholen zullen werken met de VN-verklaring van mensenrech-
ten. De 30 artikelen van de verklaring zullen in vier delen worden 
verdeeld. 
•  Tot januari 2019 zal het gaan over artikel 1-5 in de verklaring van de 

VN: over vrijheid en gelijkheid van mensenrechten.
•  Van januari tot juni 2019 gaat het over artikel 6-15: over toegang tot 

billijkheid, gerecht, vonnis van mensen en vooroordelen.
•  In september en oktober 2019 komen artikel 16-21 aan bod. Het 

gaat dan over gendergelijkheid, verschillende godsdiensten en 
gebruiken die daarmee verband houden, vrijheid van gedachten 
en meningen.

•  Van december 2019 tot maart 2020 zal het gaan over artikel 22-30: 
sociale zekerheid, educatieve rechten en plichten.

 
Werkwijze
Leerlingen van scholen uit vijf Europese landen gaan in dit project 
samen kijken naar, denken en discussiëren over de VN-verklaring 
van mensenrechten. De scholen komen uit IJsland, Zweden, Bulga-
rije, Griekenland en Nederland. Leerlingen en docenten van deze 
scholen zullen elkaar bezoeken waarbij elke school een keer als gast-
heer optreedt. Dat betekent dat een aantal leerlingen uit klas 2 en 
3 van sc Delfland op bezoek zal gaan bij scholen in de genoemde 
landen. Die leerlingen zullen van tevoren al via e-mail en videochat 
contact hebben gemaakt met medeleerlingen uit die landen.  
Vooral het slapen bij gastgezinnen en het hebben van een gast 
binnen het eigen gezin vinden de leerlingen op voorhand heel  

Locatie sc Delfland 

Internationaliseringsproject 
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spannend, zeker omdat alle communicatie in het Engels zal zijn.

Tijdens hun bezoek aan onze school zullen onze gasten zoals het 
er nu naar uitziet een bezoek brengen aan een AZC, aan de Gevan-
genenpoort en aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Onze school heeft als speciale 
taak om het logo voor het pro-
ject te leveren. Dat betekent 
dat leerlingen van onze school 
de komende maand aan de slag 
gaan met ontwerpen. Geluk-
kig zijn al onze 4e-jaars door 
de lessen digitale vormgeving 
behoorlijk vaardig met Adobe 
Illustrator. Onze leerlingen zullen 
tijdens het hele project worden 

gesteund door de hele school en in het bijzonder door een 5-tal 
docenten dat zeer nauw met het project verbonden is. Daarnaast zijn 
er 2 projectbegeleiders: John van Diggele en Dick Rijnsdorp. Zij zijn in 
oktober 2018 een week in IJsland om alles logistiek voor te bereiden.
Het beloven spannende en leerzame tijden te worden …..

Over Erasmus+
Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor 
onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle 
leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die 
te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. 
Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en 
jongerensector. 

Wat is Erasmus+?
Het programma Erasmus+ biedt veel mogelijkheden. Het richt 
zich op individuen: jongeren, studenten, docenten en profes- 
sionals. Zij krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels 
ook daarbuiten bijvoorbeeld deel te nemen aan een jongeren-
uitwisseling.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internatio-
nale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke part-
nerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het 
gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle 
praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden 
betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal 
en internationaal niveau.

Doel
Erasmus+ levert zo een bijdrage aan onder andere, gelijke kan-
sen en inclusie in Europa. Het subsidieprogramma wil zoveel 
mogelijk mensen de kans bieden om volwaardig deel te nemen 
aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Dat kan door het 
ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties, zowel op 
professioneel als op persoonlijk niveau. 

Tegelijkertijd helpt het programma óók om door internationale 
samenwerking de kwaliteit van onderwijs en training en van het 
jeugd- en jongerenwerk te verbeteren. Dat draagt bij aan de 
duurzame sociale en economische ontwikkeling en aan een 
grotere concurrentiekracht van Europa. 

Een leerling in gesprek met een groepje 70+’ers wanneer discussie 
ontstaat of de schilder nu wel of niet de juiste hoeveelheid benen 
en armen heeft geschilderd. Het gaat om een schilderij van Seurat, 
Le Chahut (1889/90). 

Locatie Molenhuispad

Kunst analyseren

Op donderdag 30 augustus vertrokken alle havo 5- en vwo 
6-leerlingen die examen doen in tekenen met de bus naar 
Otterloo. De leerlingen hebben zowel in het Kröller-Mül-
ler Museum als in de beeldentuin kunstwerken bekeken en 
vragen beantwoord. Als huiswerk kiezen zij één kunstwerk 
uit dat hen het meest aanspreekt, daarover schrijven zij een 
kunst-analyse. 

Esther Jonkman, docent tekenen

Sigrid Vervoort, docent tekenen
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???

Naam

Tekst

Tussenkop

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).

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

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

www.chrlyceumdelft.nl

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Agenda 

Kijk regelmatig even op onze website 
bij de locatie van uw kind. U vindt daar 
bij het menu-onderdeel ouders op 
de pagina belangrijke data informa-
tie 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 aan-
vragen, gebruikt u dan het daartoe 
bestemde digitale formulier bijzonder 
verlof, dat eveneens bij het onderdeel 
ouders is opgenomen.

Op 6 november vindt op de locatie 
Molenhuispad het 3e en 4e lesuur 
een CLD-College Tour  plaats. Net 
als in het tv-programma wordt er 
een podium gecreëerd waarbij leer-
lingen in contact komen met inte-
ressante mensen. De eerste gast 
is strafrechter Vincent de Haan, 
bekend van de Loosduinse moorden 
en de Zwanendrifters. 

Michiel van Zomeren, docent maatschappijleer 

en informatiekunde, locatie Molenhuispad

Roy Nederpelt, docent maatschappijleer, locatie 

Molenhuispad

Roos Weber, docent maatschappijleer en ge- 

schiedenis, locatie Hof van Delft

De leerlingen zullen een actieve rol ver-
vullen in deze pilot. Om in aanmerking 
te komen dienen leerlingen een vraag 
via de elektronische leeromgeving (ELO) 
in te sturen. Uit de inzendingen worden 
maximaal 150 leerlingen geselecteerd. 
Daarbij wordt gelet op de kwaliteit van 

de vraag en de klas waarin de leerling zit. 
Er worden leerlingen uitgenodigd uit de 
opleidingen mavo, havo en vwo uit alle 
leerjaren. Het evenement vindt plaats 
in de aula van de locatie Molenhuispad. 

Locaties Molenhuispad en Hof van Delft

CLD-College Tour 
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