
Meten is weten, en weten geeft zeker-
heid. Daarom doen we het graag en 
veel. Sommige mensen gaan daar heel 
ver in. Die meten van alles: het aantal 
stappen dat ze lopen, het aantal ver-
brande calorieën, geslapen uren, de 
kwaliteit van de slaap en nog veel meer. 
De bedoeling is dat je op grond van 
de data een gezondere lifestyle kunt 
kiezen. Want je weet wat de objectieve 
maatstaven zijn: minstens 10.000 stap-
pen per dag!

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Uit ervaring weet ik dat het kan helpen. 
Je kunt een (in mijn geval niet overdreven 
ambitieus) doel kiezen. Daar verbind je een 
getal aan. Zo por je jezelf op om de grenzen 
een beetje te verleggen. In mijn geval meer 

kilometers op de fiets. Het heeft bepaalde 
gezondheidseffecten, is beter voor het 
milieu en de portemonnee. Dit jaar ga ik 
het zeker halen. 

Op school wordt er ook veel gemeten. Niet 
alleen repetities en schriftelijke overhorin-
gen, maar ook methode-onafhankelijke 
toetsen, bijvoorbeeld voor het leerling-
volgysteem. We vinden ambitie een groot 
goed, dus we moedigen leerlingen aan om 
te proberen hoge cijfers te halen.

Op zich niks mis mee, maar toch hiermee is 
niet alles gezegd. Want cijfermatige ambi-
ties hebben soms ook heel vervelende 
neveneffecten. Als alleen meetbare resul-
taten bepalend zijn voor je zelfbeeld, worden 
ze meestal een doel op zich. En dan gaan ze 
het leerproces hinderen.

De psychologie hierachter werkt als volgt. 
Als je intrinsiek gemotiveerd bent (je vindt 
de leerstof interessant), dan wil je moeite 
doen om het onder de knie te krijgen. Je 
bent bereid om uit je comfortzone te stap-
pen. Als het lukt, is de beloning dat je je 
persoonlijk ontwikkeld hebt. 

Uit allerlei onderzoek is gebleken dat de 
intrinsieke motivatie kan verdwijnen door 
externe beloningen. Als er geen inhoudelijk 
verband is tussen de beloning en de inhoud 
van de prestatie gaan mensen uiteindelijk 
voor de beloning werken. 

Het heeft er alle schijn van dat dit regelmatig 
op school gebeurt, zeker als er veel getoetst 
wordt. Veel leraren zien dat als volgt in de 
les. Ze geven een repetitie terug. Veel leer-
lingen zijn niet geïnteresseerd in wat er goed 
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was en waarom en ook leren van de fouten 
is er vaak niet bij. Alleen het cijfer telt, en de 
repetitie verdwijnt als een prop in de prul-
lenbak.

Om deze reden wordt er steeds meer 
gesproken over formatieve toetsing. Hier-
mee wordt bedoeld: nagaan of de leerling 
echt beheerst wat op het programma staat, 
zonder dat er meteen een punt voor wordt 
toegekend. Dan komt meer de nadruk te lig-
gen op de inhoudelijke beheersing en het 
leerproces, en niet alleen op de cijferscore.

Om meetbare ambities nog een beetje ver-
der te relativeren: veel van de dingen die het 
leven de moeite waard maken zijn sowieso 

niet meetbaar. Schoonheid, waarheid, of de 
traditionele christelijke waarden van geloof, 
hoop en liefde. Hoe absurd is de doelstelling 
van 70% verliefd.

Terugkomend op de 10.000 stappen. Een 
prima doel, en misschien kun je de lat zelfs 
nog wel hoger leggen. Maar het is ook 
bekend dat overmatige lichamelijke inspan-
ning tot blessures kan leiden. Ik vertaal het 
nu even naar de school. We willen niet terug 
naar een zesjescultuur, maar verhalen over 
gestreste tieners met burn-outverschijn-
selen in de krant zijn een signaal dat we 
nu doorslaan naar de andere kant. Ik pleit 
daarom juist op school voor realistische 
ambities. 

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.
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Tekstredactie: Ineke Nieuwstraten
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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
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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

De CLD-piano: daar zit 
muziek in!

Vanuit de Cultuurshock (de cultuurraad van 
het CLD) wordt er hard gewerkt aan de piano 
die straks voor iedereen beschikbaar is in de 
school. De Cultuurshock werd voor dit pro-
ject geïnspireerd door de stationspiano’s, 
die door heel Nederland in de stations te 
vinden zijn en bespeeld kunnen worden door 
een ieder die dat wil. 

De piano wordt beschilderd door leerlin-
gen van de Cultuurshock want graag halen 
we met de Cultuurshock wat meer kunst en  
cultuur in huis.

Julia Morriën, docent handvaardigheid en ckv
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De locatie Hof van Delft is al enkele 
jaren bezig met de invoering van com-
petentiegerichte vakken. Zo hebben 
de leerlingen in het afgelopen jaar al 
examen kunnen doen in LO2 (sport) 
en T&T (technologie en toepassing). 
Handvaardigheid was altijd al een 
examenvak dat we als enige school 
in Delft aanbieden. Wel is het pro-
gramma in klas 3 uitgebreid met een 
module digitale vormgeving. Vorig 
jaar is daar voor het eerst ‘onderne-
men’ aan toegevoegd. 

Ineke Nieuwstraten, teamleider bovenbouw mavo

Ondernemen 
Leerlingen van klas 1 hebben met ‘onderne-
men’ kennisgemaakt en zo’n 17 van hen heb-
ben dat vak ook in klas 2 gekozen. Met dit 
brede aanbod hopen we iedere leerling in de 
gelegenheid te stellen om een competentie-
gericht vak te kiezen. Daarmee bereiden we 
hen ook goed voor op een vervolgopleiding 
op het mbo of de havo. Het is natuurlijk altijd 
spannend om zo’n nieuw vak te ontwikkelen. 
Er bestaat nog geen standaardprogramma 
waaraan je je kunt vasthouden.

Toch is juist een vak als ondernemen aan-
trekkelijk en nuttig. Immers, er is in de 

maatschappij een duidelijke trend aanwezig 
-soms vrijwillig en soms gedwongen door de 
situatie- om als zzp’er aan het werk te gaan. 
Het is goed om leerlingen in ieder geval de 
eerste beginselen van ondernemerschap bij 
te brengen.

In klas 1 is o.a. gewerkt met gastlessen. Zo 
heeft een vader van een leerling enthousi-
ast verteld over zijn bedrijf: een drukkerij. 
Leerlingen ontvingen aan het eind zelfs 
een prachtige kalender. Ook hebben ze al 
kennisgemaakt met de beginselen van het 
etaleren.

Weer een bordje erbij!
Sinds enkele maanden zijn we als locatie 
een zogenaamde Vecon Business School: 
weer een bordje erbij. Het betekent dat de 
buitenwereld weet, dat we de leerlingen 
de kans bieden hun economische talenten 
en ondernemerschap te ontdekken. Door 
actief deel te nemen aan het netwerk van 
Vecon-scholen kunnen ervaringen worden 
gedeeld.

Een eigen onderneming
De leerlingen van klas 2 werken inmiddels 
zelfs aan hun eigen onderneming via het 
programma Jong Ondernemen Yes! Ze zijn 
begonnen met het maken van een test, waar-
door ze inzicht kregen in hun persoonlijke 
ondernemerschapsstijl: vakman, manager, 
verkoper of pionier. Daarna werken ze in 
groepen met verschillende stijlen verder 
aan hun onderneming. Ze selecteren een 
doelgroep, doen onderzoek en kiezen een 
product om te verkopen. Natuurlijk houden 
ze de administratie bij en werken aan een 
promotieplan. Het hoogtepunt wordt de 
marktdag! Dan moeten de producten wor-
den verkocht. Uiteraard wordt daarna geë-
valueerd: wat ging goed en waar liggen de 
verbeterpunten. Aan het eind ontvangen de 
leerlingen een certificaat.

Aan de slag op de Open Dag
De marktdag wordt gecombineerd met de 
Open Dag: een echte uitdaging! Veel men-
sen in de school, veel potentiële nieuwe leer-
lingen die op deze manier kennis kunnen 
maken met dit uitdagende,  nieuwe vak.

Locatie Hof van Delft

Competentiegerichte vakken:  
een echte uitdaging!
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De Klassieke Dag vindt de laatste 
schooljaren steeds in november plaats. 
Doel van de dag is om de brugklassers 
(verder) kennis te laten maken met het 
gymnasium en hen bewust te laten wor-
den van klassieke cultuur in hun directe 
omgeving. De vwo-brugklassers, die 
verderop in het jaar nog acht weken de 
klassieke module volgen, hebben  deze 
dag een ander programma dan een 
geselecteerde groep hv-brugklasleer-
lingen. De hv-brugklasleerlingen volgen 
in de ochtend lessen klassieke talen en 
samen met de vwo-leerlingen nemen 
zij daarna deel aan de Godenjacht en 
aansluitend de lunch. 

Namens de gymnasiumcommissie

Thalie Beudeker, docent klassieke talen

De traditionele speurtocht voor de vwo-leer-
lingen in het centrum van Delft moest helaas 
maandagochtend vervallen vanwege lang-
durig aanhoudende regen. Tijdens deze 
speurtocht zouden de klassen, in kleine 
groepjes, begeleid worden door gymnasias-
ten uit de bovenbouw. Overschakelen naar 
het regenprogramma heeft als voordeel dat 
deze gymnasiasten nu in de klassen wat meer 
gelegenheid hadden om vragen van brug-
klassers te beantwoorden: Waarom hebben 
jullie destijds voor het gymnasium gekozen? 
Wat is er leuk aan Grieks en/of Latijn? Wat is 
lastig? Hoeveel  extra tijd  kost het? Enz.

De speurtocht  kon nog wel “virtueel” 
gevolgd worden m.b.v. de computer: op 
Google Maps was de route te “lopen” en 
via foto’s in een PowerPoint kwamen de te 
bekijken objecten voorbij, zodat alle opdrach-
ten bij de speurtochten uit te voeren waren. 
Uit de vele goede antwoorden bleek dat de 
speurtocht op de computer een zeer werk-
baar alternatief kan zijn. 

Een ander onderdeel van het binnenpro-
gramma was het versieren van een Griekse 
aardewerken vaas (op papier!) met Griekse 
patronen en een scene uit een mythe of een 
spannend verhaal. Ter inspiratie werd voor-
afgaand aan het versieren in elke klas een 
verhaal over de avonturen van Theseus voor-
gelezen.

Voordat de Romeinse lunch kon plaatsvin-
den, moesten eerst de pizza en limonade 
verdiend worden tijdens de Godenjacht. 
Aan hun attributen konden 19 verschillende 
goden (gespeeld door leerlingen uit gymna-
sium 4 en gymnasium 5) herkend worden, die 
middels een paraaf op de kaart lieten weten 
dat zij “herkend” werden.

De pentatlon vond in de gymzaal plaats, 
georganiseerd door de sportraad van het 
Molenhuispad. Na een enerverende strijd 

van 2 lesuren waarbij de leerlingen het 
tegen elkaar opnamen bij de woordestafette, 
de  mattenkarrenrace, de hindernisbaan, 
Romeins touwtrekken en bij het grote fina-
lespel, waarbij een code achterhaald moest 
worden, kon eindelijk de prijsuitreiking van 
deze dag plaatsvinden. De beste groep bij 
de speurtocht, de twee mooiste vazenver-
sierders per klas en de groep beste pentat-
lonatleten werden geëerd.

Ondanks de regen kunnen we terugkijken op 
een geslaagde dag.  Dank aan alle collega’s 
voor jullie flexibiliteit, alle bovenbouwgym-
nasiasten veel dank voor jullie hulp tijdens 
deze dag, brugklasmentoren dank voor jullie 
inzet en dank sportraad voor de organisatie 
van de pentatlon!

Locatie Molenhuispad

Klassieke Dag 12 november 2018 



Locatie Hof van Delft

Workshopavond: een groot succes! 

Het Eco-Schoolsteam van de locatie 
Hof van Delft gaat jaarlijks naar de lan-
delijke kennisdag Eco-Schools. Dit jaar 
vond de kennisdag Eco-Schools op 2 
oktober plaats in Almere bij het Aeres 
VMBO.  

Namens het Ecoteam

Jochem Douwes, docent aardrijkskunde

Ecoteams, bestaande uit leerlingen en 
docenten, komen dan bij elkaar om kennis 
en inspiratie op te doen. Wij hebben daar 
met ons team een aantal leuke workshops 
gevolgd. 

Ook op onze locatie hebben we een aantal 
maatregelen ingevoerd die misschien niet 
meteen zichtbaar zijn maar zeker wel bijdra-
gen aan een duurzame school. We hebben 
PMD-bakken waarin we het Papier/Metaal/
Drinkkarton verzamelen. De standaard- 
instellingen van de printer staat op dub-
belzijdig, we hebben verlichting met 
bewegingsmelders en iedere maand is de  
‘warmetruiendag’ op school.

We hebben nog veel meer ideeën die zijn 
aangedragen door leerlingen. Meer groen 
in school in de vorm van planten en duide-
lijke bordjes bij elk lokaal om het licht en de 

computers uit te doen zijn zomaar een paar 
voorbeelden.

Op 18 februari 2019 start de week van de 
duurzaamheid. Het thema duurzaamheid 
staat centraal en docenten en leerlingen 
gaan met het thema aan de slag. Het doel 
van deze week is om leerlingen bewust te 
maken van de invloed die ze met hun ‘duur-
zame gedrag’ hebben op hun eigen omge-
ving.

De locatie Hof van Delft gaat dit jaar voor 
de ‘Groene Vlag’. De Groene Vlag is een 
certificaat dat aangeeft dat we de stappen 
van Eco-Schools hebben doorlopen en dat 
het programma binnen ons curriculum is 
geborgd. 

Hiermee stopt het natuurlijk niet. Leer-
lingen en docenten van onze locatie blij-
ven zich inspannen voor een duurzame  
school.

Op dinsdag 13 november heeft er een workshopavond voor 
ouders plaatsgevonden op de locatie Hof van Delft.  

Ineke Nieuwstraten, teamleider bovenbouw mavo/havo

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo

In gesprek met je puberkind, helpen met schoolwerk, depressie en/
of burn-out, loopbaanbegeleiding, social media en positive beha-
viour support (PBS) waren onderwerpen waarover een workshop 
te volgen was. Ouders kregen informatie over de desbetreffende 
onderwerpen, maar zijn ook veel met elkaar in gesprek gegaan. 
Ouders hadden de mogelijkheid om zich voor twee workshops op 
te geven deze avond.

Na afloop hebben we zeer positieve reacties gehad zoals “Je wordt 
zelf ook even wakker geschud over je eigen handelen en manier van 
communiceren”, of “Fijn om meer inzicht te krijgen in het puberbrein” 
en “Goede begeleiding is cruciaal voor succes”. Deze feedback werd 
direct na iedere workshop verzameld op post-its.

Enkele workshops zullen 
aankomend jaar ook in 
de verschillende leerjaren 
terugkomen om op deze 
manier een brug te slaan 
tussen school, ouders en 
de leerlingen. 

Locatie Hof van Delft

Eco-Schools Hof van Delft heeft 
een ‘missie’! 



Sinds dit schooljaar doen 6-vwo leerlingen examen in teke-
nen, en niet meer in kunst algemeen. Eén van de grote ver-
anderingen is dat er zowel een schriftelijk als een praktisch 
examen worden afgenomen.  

Esther Jonkman, docent tekenen

Op maandag 3 december 2018 werden de onderwerpen bekend 
gemaakt voor het centraal praktisch examen (cpe) tekenen 2018-
2019. De heer Van Etten, teamleider vwo bovenbouw, kwam in  
de klas om de envelop officieel te openen.  Een thema kan een 
zin zijn, een kort gedicht of een afbeelding. Deze onderwerpen  
zijn landelijk vastgesteld. 

Enkele van de onderwerpen dit jaar zijn: 

• ‘de misantroop en de illusionist’

• ‘facelift voor vergane puberglorie’  

•  ‘Er was een leraar handvaardigheid die vertelde dat Monet 
een tuin had aangelegd met het doel die vervolgens te 
schilderen. Ik vond dat een belediging voor de wereld. 
Was er in de wereld niet al genoeg om te schilderen?  
Er was een moment waarop ik me realiseerde dat de wereld 
er anders uit had gezien als de mensen andere keuzes had-
den gemaakt. Toen begreep ik Monet beter’. 

Locatie Molenhuispad

Onderwerpen centraal praktisch 
examen tekenen vwo   
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Locatie Hof van Delft

Franse Dag

De leerling kiest uiteindelijk één onderwerp 
en gaat aan de hand daarvan onderzoek 
doen, materiaalstudies uitvoeren en een 
collectie beeldend werk maken. Dit proces 
vindt plaats tijdens enkele vastgestelde 
examenmomenten verdeeld over minimaal 
zeven weken. Het eerste officiële cpe-mo-
ment is in week 5, eind januari. De docent 
is er niet meer om de leerlingen te begelei-
den, de leerling voert het onderzoek volle-
dig zelfstandig uit. Het eindresultaat wordt 
begin april 2019 beoordeeld door zowel de 
tekendocent als een tweede corrector van 
buitenaf. 

Op het moment van verschijnen van dit bul-
letin is het cpe in volle gang. In een volgend 
bulletin tonen we graag het resultaat. 

Via deze weg wens ik alle examenleerlingen 
tekenen veel succes! 

Onze locatie Hof van Delft stond op 8 
november in het teken van de Franse 
taal en cultuur. Daarmee was het CLD 
één van de ruim 200 scholen in Neder-
land die meededen aan deze jaarlijkse 
landelijke Dag van de Franse taal. 

Sabine Zandbergen, docent Frans

Pauline Groenendijk, docent Frans

Aanleiding hiervoor is de toenemende vraag 
naar werknemers die de Franse taal beheer-
sen. Het is inmiddels een traditie dat op de 
tweede donderdag van november honder-
den scholen aan de Franse Dag meedoen. 
De vaksecties Frans hebben dan speciale 
themalessen en workshops, vaak in samen-

werking met andere vakken, om leerlingen 
enthousiast te maken voor het vak Frans. 

Zo kwam het dat we tijdens de geschiedenis-
lessen aandacht besteedden aan de Franse 
tijd, tijdens de gymlessen werd er petanque 
2.0 gespeeld en bij het vak Duits werd de 
grote kracht van Frankrijk en Duitsland bij 
de vorming van de Europese Unie onder de 
loep genomen. Op het schoolplein werden 
Franse crêpes gebakken, in de Franse les 
was een proeverij. De best Frans geklede 
leerling won de hoofdprijs: een Frans ontbijt 
thuisbezorgd door de juffen Frans! 

We kijken terug op een leerzame en gezel-
lige dag. Le français, c’est sympa!
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Van 19 tot en met 23 november is er in alle 
klassen aandacht besteed aan de “week 
van de mediawijsheid”.  

Simon Knot, decaan beroepsgerichte leerwegen

Zo kreeg de onderbouw (klas 1 en 2) een 
interactief toneelstuk te zien van MeMedia 
én de handcomputers waarmee je ook nog 
schijnt te kunnen bellen, mochten mee! De 
drie jonge acteurs lieten aan de leerlingen 
zien wat ‘likes’ en ‘hartjes’ met je doen en hoe 
gemakkelijk er ook dingen anders begrepen 
kunnen worden. Omdat het interactief was, 
mochten sommige leerlingen meespelen en 
dat deden ze af en toe zo goed dat zelfs 
de acteurs met de mond open stonden. Bij 

een gespeelde ruzie op het toneel werd 
de actrice tot haar verbazing zeer snel de 
mond gesnoerd. Ze verzuchtte: “Dit is me 
nog nooit gebeurd!” De zaal leefde luidruch-
tig mee en genoot. Ook gevoelige zaken 
werden nagespeeld en dat zorgde her en 
der toch voor emoties. Leerlingen werden 
zich door de voorstelling meer bewust van 
de effecten die sommige berichtjes op Face-
book, WhatsApp of Instagram kunnen heb-
ben. Ze leerden na te denken over de soms 
ernstige gevolgen van pesten via internet. 

In de les heeft de mentor ook aandacht 
besteed aan het gebruik van internet om 
boodschappen te versturen. Via een quiz 
konden de leerlingen antwoorden geven 

over de verschillende media die je daarvoor 
kan gebruiken. Ze wisten er soms heel veel 
van, maar belangrijke dingen waren toch 
onbekend. Ook de quiz ging erin als koek. 

Natuurlijk moesten ook de leraren aan de 
bak. Zij kregen een les Instagram. Twee leer-
lingen uit klas 4, Meryem en Romy, lieten zien 
hoe het werkt en wat je ermee kan doen. 
Veel leraren hebben nu dus nu een account. 
Zoek ze maar op!

Alles was erop gericht om ervoor te zorgen 
dat de leerlingen (en leraren) verstandig 
omgaan met social media. Of dat is gelukt…..?

Locatie sc Delfland

Week van de Mediawijsheid
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Afgelopen periode draaide voor de 
klassen AT2d en HT2g het eerste project 
onderzoek en ontwerpen (O&O) van dit 
schooljaar.  De leerlingen moesten bij 
dit project in opdracht van de brand-
weer een werkend model (prototype) 
ontwerpen van iets dat zou kunnen hel-
pen bij het vertragen van brand of het 
bespoedigen van het verlaten van een 
brandend gebouw.  

Rick Treijtel, docent O&O

Na het uitreiken van de opdracht hebben 
de verschillende leerlingteams zich eerst 
verdiept in de oorzaken van brand en de 
getallen en andere feiten omtrent fatale 
woningbranden. Daarna is er gebrainstormd 
over mogelijke oplossingen. De drie meest 
kansrijke oplossingen van ieder team zijn 
vervolgens geschetst en gepresenteerd bij 
de tussentijdse presentatie. De docent heeft 
toen uitgekozen welk concept er door de 
teams verder uitgewerkt zou worden in ont-
werptekeningen en later tot prototype. Er is 

hard gewerkt met verschillende materialen 
om de prototypes te maken. Bij de eindpre-
sentaties hebben de teams hun prototype 
gepresenteerd aan afgevaardigden van de 
brandweer, de O&O-docent en de andere 
klasgenoten.

Bij O&O krijgen de leerlingen een individu-
eel en een groepscijfer. De brandweer heeft 
een cijfer gegeven voor de presentatie en 
het prototype, dat meetelt in het groeps-
cijfer. De teams die door de brandweer het 

Locatie Molenhuispad

Technasium | Brandweerproject O&O  
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hoogst beoordeeld werden, stond een leuke 
verrassing te wachten. Zij werden uitgeno-
digd om een kijkje te komen nemen bij de 
brandweerkazerne. Op de kazerne mochten 
de winnende teams aan het gehele brand-
weerkorps hun prototype presenteren. De 
brandweerlieden reageerden enthousiast op 
de prototypes. Het prototype van Adam, Gijs 
en Tijn uit HT2g was een rookafzuigsysteem 
gemaakt van hittebestendig materiaal. Jens, 
Wouter en Rosa uit AT2d hadden schuim-
spuitende deurdrangers en keukenkastjes 

ontworpen om brand bij vlam in de pan snel 
te kunnen doven. 

Beide teams kregen een rondleiding en een 
lekkere lunch in de brandweerkazerne. Ook 
mochten zij deelnemen aan een aantal leuke 
activiteiten, zoals in een echte brandweer-
wagen zitten, met een hoogwerker van de 
brandweer 32 meter hoog de lucht in gaan 
om over de gebouwen van Delft heen te 
kijken, met de brandweerslang pionnen 
omver spuiten en geblindeerd in een echt 

brandweerpak in tweetallen een slachtoffer-
pop redden uit een zogenaamd brandende 
ruimte om zo eens echt te ervaren hoe het 
voelt om brandweerman te zijn. Een dag om 
nooit meer te vergeten!
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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.

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:
• 4 februari 2019   • 11 maart 2019   • 15 april 2019   • 27 mei 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


