
No pain no gain. Normaal is dat een 
uitspraak voor sportscholen. Geldt die 
ook voor het CLD? Je wordt alleen maar 
beter als je de grenzen opzoekt. Leren 
is niet altijd leuk en van problemen 
moet je leren. Corona is zeker een pro-
bleem, en leuk is de afgelopen periode 
zeker niet geweest. Dat roept de vraag 
op: hebben we er wat van geleerd? 

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Verschillen tussen leerlingen
Op het ogenblik dat ik dit schrijf (begin okto-
ber) zitten we aan het begin van de tweede 
golf. De regering heeft net scherpere maat-
regelen afgekondigd. Als u dit leest, kan de 
wereld er intussen weer heel anders uitzien, 
dus ik ga niet al te dicht op de dagelijkse 

actualiteit zitten. Die proberen we bij te hou-
den door regelmatig updates te sturen via 
de mail. Vandaar nu een paar beschouwende 
opmerkingen. 

Ik snijd nu kort twee punten aan. ICT en ‘for-
matief handelen’. Deze nieuwe term leg ik 
hieronder uit. 

Het CLD heeft geen haast gemaakt met de 
invoering van computers in de les. We waren 
in veel gevallen niet heel erg overtuigd dat 
ze in normale omstandigheden wezenlijk 
bijdragen aan de ontwikkeling van leerlin-
gen. Terzijde: natuurlijk helpen computers 
bij communicatie, organisatie en admini- 
stratie, maar dat is niet de kern van het leren. 
Maar: de gedwongen schoolsluiting in het 
voorjaar heeft het belang van de compu-

ter als communicatiemiddel wel veel gro-
ter gemaakt. We gaan nu stapsgewijs alle 
leerlingen voorzien van een Chromebook. 
Dit begint in de brugklas vanaf januari en 
wordt geleidelijk uitgebreid naar de andere 
klassen. Voor ons blijft de computer vooral 
een extra middel dat een leraar naast zijn of 
haar normale uitleg kan inzetten. Ook als de 
school niet meer dichtgaat. Voor de duide-
lijkheid: behalve een (vrijwillige) verzekering 
zijn er voor u geen kosten.

Het tweede punt: ‘formatief handelen’.  Heel 
kort uitgelegd: de nadruk ligt op het leren 
en het leerproces, niet op de cijfers. Veel 
mensen hebben ooit wel eens het volgende 
meegemaakt. Je hebt een proefwerk, waar-
voor je de avond ervoor alles in je hoofd 
gestampt hebt. Je haalt een mooi cijfer, en 
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de dag daarna ben je de helft weer verge-
ten. Iedereen weet: dat is niet zoals het zou 
moeten zijn. En het laat ook zien dat leren 
wat anders is dan cijfers. Over deze vragen 
dachten we natuurlijk al langer na, maar het 
heeft wel een stevige boost gekregen door 
corona. Met uitzondering van PTA-toetsen 
moest tijdens de schoolsluiting de gewone 
toetsing enorm afschalen. Dat dwong ons 

om na te denken over de vraag: hoe weten 
we nu of de leerlingen voldoende geleerd 
hebben om te kunnen overgaan? Dat heeft 
geleid tot een versterking van het mentoraat. 

Van de afgelopen periode hebben we dus 
wel wat geleerd. Zelfs als de scholen niet 
meer dicht hoeven, hebben we in de afge-
lopen maanden wel een paar lessen geleerd.

Het CLD biedt opleidingen op vmbo-, 
mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumni-
veau. Vormend en vernieuwend onderwijs, 
waarbij vertrouwen en verantwoordelijk-
heid centraal staan. 
 
Het informatiebulletin is een schoolbreed 
magazine. Het verschijnt driemaal 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 

Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet

Publicatiedatum: november 2020

Contact
Monique Radder
Beleidsadviseur pr en communicatie
T 015 2154884
M 06 55153859
E m.radder@scodelft.nl

Overname van tekst en/of beeld mag alleen 
met toestemming van de eindredacteur en 
onder vermelding van de bron.

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-gl/kbl/bbl
Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT  Delft
T  015 200 00 14

Het CLD maakt deel uit van de Stichting  
Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft 
e.o.). De stichting bestuurt zeven basisscho-
len en één school voor voortgezet onder-
wijs: het CLD. Zie voor meer informatie  
www.scodelft.nl. 

Colofon

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.
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Wij hechten veel waarde aan een goed 
mentoraat op deze school. Daarom heb-
ben wij dit jaar op de Hof van Delft het 
mentoraat versterkt en zijn we begon-
nen met de MOL- (mentor-, ouder-, leer-
ling-)gesprekken. 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw

Philip van Leeuwen, teamleider bovenbouw

Leerlingen werken aan de hand van een 
document dat bij ieder MOL-gesprek 
gebruikt wordt. Op de ELO is een omgeving 
ingericht waar leerlingen hun voorbereiding 
op het gesprek digitaal kunnen inleveren. 
Leerlingen bereiden zich voor door (samen 
met ouders/verzorgers) doelen en verwach-
tingen op te stellen en deze tijdens het 
MOL-gesprek te bespreken, toe te lichten 
en daarop te reflecteren.  

Het MOL-gesprek is dus een driehoeks-
gesprek waarbij leerlingen zelf onderdeel 
van het gesprek zijn. Op deze manier willen 
we leerlingen eigenaar van hun leerproces 

maken door ze preventief en proactief na 
te laten denken over hun schoolloopbaan 
op de Hof van Delft. De MOL-gesprekken 
vinden in principe twee keer per jaar plaats. 
Bij deze gesprekken zijn ouders/verzorgers  
en de leerling zelf altijd aanwezig. Gedu-
rende het schooljaar controleren leerlingen 
samen met de mentor hun gemaakte doelen 
en zullen deze wellicht moeten aanpassen, 
maar bovenal moeten vieren wanneer ze 
deze bereikt hebben. Daar mogen leerlingen 
trots zijn op hoe ze zich als persoon ontwik-
kelen hier op school!

Op 15 en 17 september waren de MOL- 
gesprekken op de locatie Hof van Delft. Een 
grote groep ouders had zich ingeschreven 
voor deze gesprekken en de leerlingen had-
den vooraf goed nagedacht over wat zij dit 
schooljaar willen bereiken. Een snelle terug-
blik laat ons dit als twee succesvolle avonden 
ervaren. De eerste feedback van ouders en 
leerlingen is zeer positief. De komende tijd 
zullen wij deze eerste gesprekken evalueren 
met de leerlingen en ouders.

Locatie Hof van Delft

Mentor-, ouder-, 
leerlinggesprekken   
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In alle lokalen en op andere plekken 
waar pc-schermen van het CLD staan, 
was in de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar een peinzende aap te zien. 
Het betrof een foto van een tekening 
die het afgelopen schooljaar gemaakt 
is in havo-4 door Lisa van Rossum.

Esther Jonkman, docent tekenen

Sigrid Vervoort, docent tekenen

In juni van het vorige schooljaar gaven de 
collega’s van de helpdesk aan dat het aan-

meldscherm zo is in te stellen dat er foto’s 
van werkstukken van leerlingen op getoond 
kunnen worden, wat een pracht van een 
kans is om op meer plekken in de school te 
laten zien wat voor moois en interessants er 
gemaakt wordt door onze leerlingen!

De tekensectie plaatst nu samen met de 
sectie Onderzoek en Ontwerpen (O&O) 
iedere twee weken een nieuw werkstuk van 
een leerling. In het begin van de maand een 
werkstuk gemaakt bij tekenen, halverwege 
de maand een werkstuk gemaakt bij O&O. 

Waarschijnlijk gaan binnenkort de hand-
vaardigheid- en ckv-sectie hieraan mee-
doen. Dan zal er om de week gewisseld 
worden. 

We hopen hiermee zichtbaarder in school 
te tonen wat voor creatiefs er allemaal 
gecreëerd wordt door onze leerlingen. 
Daarnaast hopen we dat de leerlin-
gen zich in de weken waarop hun werk 
getoond wordt, misschien een beetje 
extra bijzonder en trots zullen voelen.

Locatie Molenhuispad

Laat je (werkstuk) zien!
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Alweer een aantal jaar geven wij het vak 
Technologie en Toepassing (T&T) op de 
locatie Hof van Delft. Door middel van 
onze deelname aan het Bèta Challenge 
Programma, de pilot Sterk Beroepson-
derwijs vanuit het ministerie van OCW 
en het netwerk Sterk Techniek Onder-
wijs Haaglanden, staat het garant voor 
kwalitatief goed technologisch onder-
wijs voor het vmbo-tl. 

Mariska Evers, docent wiskunde en coördinator 

Technologie en Toepassing

Begin dit schooljaar is het vak Techniek 
samengegaan met T&T, waardoor nu ook 
alle brugklassers een heel jaar lang, 2 uur 
in de week, kennismaken met nieuwe tech-
nologieën en de toepassing daarvan. Naast 
het ouderwetse ‘hakken & zagen’ leren ze 
werken met nieuwe technieken, zoals 3D- 
printen, lasersnijden en robotica. 

Vanaf het begin hebben we ons gefocust 
op het ontwikkelen van goede projecten in 
samenwerking met bedrijven en instellingen. 
Opdrachten worden grotendeels in groepjes 
van 3 à 4 leerlingen uitgevoerd binnen een 
technologische context. Elkaar ontmoeten 
en samenwerken zijn belangrijke thema’s. 
Er vinden geen klassikale lessen plaats. 
Dit vraagt echter niet om een traditionele 
onderwijsomgeving, maar om een omgeving 
die uitnodigt tot samenwerken, zelfstandig 

werken en die ruimte biedt elkaar te ont-
moeten. Een plek, die de creativiteit, nieuws-
gierigheid en inventiviteit van de leerlingen 
stimuleert. Vanuit deze visie zijn we aan de 
slag gegaan met het ontwerpen van een ver-
nieuwd T&T-lokaal.  

Omdat we al een aantal jaren ervaring heb-
ben met het vak, was voor ons al vrij snel 
duidelijk hoe het perfecte lokaal eruit zou 
moeten zien.

Een T&T-opdracht is verdeeld in verschil-
lende fases. De leerlingen gaan fantaseren, 
bedenken, ontwerpen, voorbereiden, bou-
wen, testen en (her)gebruiken. Deze ver-
schillende fases vragen ook verschillende 
faciliteiten en ruimtegebruik.

Centraal in het lokaal is de docentwerk-
plek, waar leerlingen op hoge barkrukken 
de docent steeds op de hoogte kunnen 
brengen van het verloop van het project.  Er 
zijn verschillende plekken waar leerlingen 
met een laptop kunnen brainstormen. Er is 
een grote kastenwand voor opslag van leer-
lingwerk en allerlei materialen. Op de grote 
stevige werkbanken kunnen ze met behulp 
van het machinepark de mooie ideeën echt 
tot leven laten komen. Om uiteindelijk voor 
de trots van het lokaal, de lange tribune, het 
eindresultaat te presenteren.  

Met dit nieuwe lokaal hopen we nog meer 
leerlingen te enthousiasmeren voor een toe-
komst in de nieuwe techniek. 

Locatie Hof van Delft

Technologie & Toepassing 2.0
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Op 17 september jl. nam Charles Barto, 
na 42 jaar actieve dienst, afscheid 
van zíjn locatie sc Delfland aan de 
Van Bleyswijckstraat in Delft. Charles 
trad in 1978 in dienst als docent 
lichamelijke opvoeding. Als directeur 
beroepsgerichte leerwegen geniet hij 
nu van een welverdiend pensioen. Hij 
laat een zeer goed draaiende school 
in een schitterend gebouw na aan zijn 
opvolger Iwan Jonkman.

Gerrit Kühne, locatiemanager sc Delfland

Omdat Charles zich juist al die jaren inzette 
voor de leerlingen werden zij deze dag 
getrakteerd op een ijsje op het schoolplein.
Afscheid nemen in deze tijd van coronamaat-
regelen valt niet mee. Toch lukte het om ’s 
middags met iets minder dan 100 personen 

en vergezeld door vrouw Ria, kinderen en 
kleinkinderen een gepast afscheid te orga-
niseren. Slechts twee dagen later zou dit 
door nieuwe coronamaatregelen niet meer 
mogelijk zijn geweest. 

Charles werd lovend toegesproken door 
leerling Gwen, collega’s van sc Delfland, de 
wethouder van onderwijs van de gemeente 
Delft en scheidend bestuurder Jogchum 
Zijlstra. Uiteraard was het laatste woord aan 
Charles zelf.

Met een gezellig hapje en een drankje in 
de buitenlucht op het schoolplein kwam 
een einde aan dit coronaproof afscheid van 
een topdirecteur. Charles neemt in diverse 
kleinere geledingen afscheid van relaties 
binnen SCO Delft e.o. en de Delftse onder-
wijswereld.

 

Locatie sc Delfland

17 september 2020 - Afscheid  
Charles Barto
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We vinden allemaal dat duurzaamheid 
een belangrijk onderwerp is. Het Eco-
Team van locatie Molenhuispad pro-
beert dit schooljaar de groene vlag te 
halen in het programma van EcoSchools.

Rick Treijtel, docent biologie

De afgelopen paar jaar is er al gewerkt aan 
het vergroten van het duurzaamheidsbesef 
van de leerlingen en het personeel en het 
verduurzamen van het schoolgebouw en 
de omgeving. Zo zijn er zichtbare verande-
ringen in en aan het schoolgebouw door-
gevoerd/aangebracht. Er zijn bijvoorbeeld 
naast de papierbakken ook PMD-bakken in 
de school gekomen om afvalscheiding te 
stimuleren en er zijn zonnepanelen op het 
dak geplaatst om op een duurzamere manier 
energie op te wekken. Er is een schooltuin 
naast de nieuwbouw gecreëerd waar allerlei 
inheemse plantensoorten weelderig bloeien 
en waarvoor de sectie biologie een leuk 
lesprogramma ontwikkeld heeft. In de jaar-
agenda zijn er bepaalde dagen aangewezen 
om het duurzaamheidsbesef te vergroten. Zo 
doen we mee aan de landelijke Warmetrui-
endag in februari, waarbij de thermostaat in 
alle lokalen omlaag wordt gedraaid. Op de 
Dag van de Duurzaamheid (9 oktober) wer-
den er dagopeningen aangeboden om het 
onderwerp duurzaamheid bespreekbaarder 
te maken en de discussie op gang te bren-
gen. Wat voor invloed hebben jouw acties 
bijvoorbeeld op mens en dier aan de andere 
kant van de wereld, op ecosystemen als het 
tropisch regenwoud of de oceanen, of dich-
terbij op het schoolgebouw en de omge-
ving? Welke kleine stapjes kun je makkelijk 
zelf ondernemen om negatieve invloeden 
op het milieu te minimaliseren?

Het bronzen en zilveren certificaat van Eco-
Schools zijn reeds behaald. De laatste stap 
is die naar de groene vlag, het predicaat 
van een duurzame school. Hiervoor moe-
ten onder andere speerpunten in de com-
municatie en het gebouw en de omgeving 
behaald worden en moet er een eco-code 
ontwikkeld worden. Deze eco-code kan 
bijvoorbeeld een logo, liedje of filmpje zijn 
waarin onze gedragsnormen voor duurzaam-
heid verwerkt zijn.

Sinds vorig jaar hebben wij een nieuwe 
schoolbegeleider aangewezen gekregen 
van EcoSchools, in de persoon van Jack 
Boogmans van Duurzaamheidscentrum De 
Papaver. “Ik vind het belangrijk dat de school 
zich uitspreekt over duurzaamheid. Maar 
met alleen mooie woorden wordt de school 
niet duurzamer, er moeten ook acties aan 
verbonden worden. Het doet me goed om 

te zien dat dit op het CLD ook echt gebeurt 
en dat ik daaraan bij kan dragen. Als buiten-
staander is het makkelijker om de hoofdlij-
nen te zien en advies te geven. Op naar de 
Groene Vlag!”, aldus Jack.

Wij zijn op zoek naar leuke duu rzaam heids-
bevorderende ideeën en ook naar leerlin-
gen uit alle jaarlagen om het EcoTeam te 
versterken. Het EcoTeam is samengesteld 
uit een groepje enthousiaste leerlingen, een 
conciërge en een paar docenten. Zij komen 
geregeld samen om ludieke acties te beden-
ken en uit te voeren. Tevens worden er voor 
deze selecte groep leerlingen leuke extra’s 
zoals excursies aangeboden.

Leuke ideeën en aanmeldingen voor 
het EcoTeam gaan via de mentoren 
of via de mail aan ondergetekende.    
(r.treijtel@chrlyceumdelft.nl)  

Locatie Molenhuispad

Update Eco-Team
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In dit bulletin krijg ik de gelegenheid 
om mezelf voor te stellen. Ik ben Iwan 
Jonkman en sinds 1 augustus de trotse 
directeur van sc Delfland.  

Iwan Jonkman, directeur beroepsgerichte  

leerwegen

Geboren en geto-
gen in het pittoreske  
Maassluis en vader 
van twee prachtige 
kinderen, die hard 
op weg zijn naar zelf-
standigheid. Voor mij 
is dit een hernieuwde 
kennismaking met 

Delft. Rond 1998 heb ik mijn eerste onderwijs-
stappen mogen zetten aan de Brahmslaan, 
als meester van groep 7 van basisschool De 

Horizon. Als voormalig politieagent was ik 
begonnen aan de pabo en dacht “Dat doe 
ik wel even”. Niet dus! Lesgeven bleek een 
serieus vak. Een vak dat me vast heeft gepakt 
en nooit meer heeft losgelaten. Een mooier 
beroep bestaat niet. Inmiddels heb ik een reis 
in onderwijsland achter de rug van praktijkon-
derwijs, naar VSO-ZMOK, naar VSO-ZMLK en 
uiteindelijk terecht gekomen in het vmbo. Een 
rijke ervaring waar ik met veel dankbaarheid 
op terugkijk. Waar rustig afbouwen niet hele-
maal paste bij het karakter van mijn voorgan-
ger Charles Barto, past rustig opbouwen niet 
bij mijn karakter. Of was rustig opbouwen mij 
niet gegund? Mijn kennismaking was gelijk 
‘hands-on’. Er was een volledige hervatting 
van het onderwijs te organiseren met inacht-
neming van de welbekende richtlijnen ten 
gevolge van COVID-19. Geen gemakkelijke 
opgave.  

Tijdens de eerste kennismaking met het 
team had ik weer even dat gevoel dat ik tij-
dens mijn 1e les aan groep 7 van De Horizon 
had: klamme handen en een flinke blos op de 
wangen. Gezonde spanning, duidelijk even 
uit mijn comfortzone en weer in de leerstand. 

Ik ervaar het als een voorrecht om op deze 
prachtige school te mogen werken. Zonder 
meer is dit de mooiste school in de regio en 
ook nog op een triple a-locatie. Een prachtig 
signaal naar de leerlingen, want zij verdienen 
deze centrale plek in Delft. Het team en het 
concept staan als een huis. Inmiddels leer ik 
de school al aardig kennen. COVID-19 heeft 
dat versneld. Ook met de ketenpartners 
begint de kennismaking al aardig gestalte te 
krijgen. Vooral van de samenwerking met de 
basisscholen word ik erg enthousiast.
Ik heb er zin in!

Locatie sc Delfland

Wisseling van de wacht | deel 2

Ga er maar aanstaan, de overstap maken 
van de basisschool naar het voortge-
zet onderwijs in tijden van corona. Het 
afscheid van de basisschool was mis-
schien al anders dan je had verwacht, zo 
ook de start van het jaar op een nieuwe 
school als brugklasser. 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw

Wat ben ik trots op hoe onze brugklassers 
de overstap hebben gemaakt en zich op dit 
moment thuis kunnen voelen op de locatie 
Hof van Delft! De introductieweek heeft in 
de traditionele vorm door kunnen gaan. De 
leerlingen hebben elkaar leren kennen in een 
nieuwe klas, hun mentor en vakdocenten ont-
moet en zijn er activiteiten georganiseerd ter 
kennismaking. Waar vind je wat binnen de 

school en tijdens de workshop ‘The Battle’ zijn 
de klassen getest op hun kennis van veilig door 
het verkeer gaan. Als afsluiting van de intro-
ductieweek hebben we met het hele brugklas- 
jaar op Full Speed een sportief programma 
gedraaid met sport, spel en wat lekkers.

Brugklassers, succes met het vervolg van het 
schooljaar!

Locatie Hof van Delft

Starten als brugklasser in tijden  
van corona



Locatie Molenhuispad

Youth Music Challenge 

De leerlingen van het vierde leerjaar Onderzoek en Ontwerpen (O&O), bovenbouw Technasium, zijn op dit moment 
bezig met Youth Music Challenge. Deze bijzondere Challenge is vorig jaar voor het eerst georganiseerd. De organisatie 
was in handen van Martijn Kirsten van Roem en Cynthia Liem van de TU Delft in samenwerking met de leerlingen van 
onze school. De samenwerking verliep zo goed dat we de Challenge, die informatica combineert met muziek, opnieuw 
in leerjaar vier uitvoeren, verrijkt met de goede ervaringen van vorig jaar.

Jeanna de Haan, technator 

Opdrachtgever aan het woord:

De muziekdienst van de toekomst uitvinden: de ‘Youth Music Challenge’

Martijn Kirsten, Roem

Leerlingen van het CLD werken hun muziekdienst van de toekomst 
uit en presenteren hun ontwerp voor een jury half december in het 
Prinsenkwartier in Delft. 

De leerlingen zullen 3 maanden lang werken aan hun idee. In een 
aantal workshops zullen we de leerlingen uitdagen en feedback 
geven op hun ideeën. De voorbeelden van vorig jaar kunnen voor 
hen goed dienen als inspiratie. 

Hoe vind je muziek beter en sneller op het internet? Hoe kun je 
meer mensen betrekken bij muziek? Hoe kan muziek bijdragen 
aan problemen van mensen of bijdragen aan de problemen van 
de planeet? Hoe krijg je muziekdiensten toegankelijker voor meer 
mensen, bijvoorbeeld ouderen? Wat vinden ze belangrijk, willen 
ze uitgedaagd worden in hun muzieksmaak? Welke eisen stellen 
ze aan het ontwerp, en aan het gebruik? We vragen de leerlingen 
vooral naar de filosofie achter de nieuwe muziekdienst. Heel leuk 
om te doen.

Negen teams van 4-havo- en 4-vwo-leerlingen zullen hun ideeën 
uiteindelijk presenteren aan een jury. Half december zullen ze het 
podium krijgen in het Prinsenkwartier in Delft (bij BarBaar). Aanslui-
tend zal hun werk tentoongesteld worden in het Prinsenkwartier.
Vorig jaar hadden we een internationale jury en deden ze hun pre-
sentatie in het Engels. We zijn nu de jury aan het samenstellen, maar 

Cynthia Liem (TU Delft) en Tim Panman (Muziekweb Rotterdam) 
zitten er in ieder geval in.

Dr. ir. Cynthia Liem, informaticus aan de TU Delft zei: “Vorig jaar 
zijn we gestart met de Challenge. Aanleiding was dat we toen 
wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar hadden voor 
een congres over Music Information Retrieval.  Al twintig jaar lang 
komen wetenschappers samen om met elkaar te spreken over hoe 
we het internet beter kunnen gebruiken bij het vinden en beleven 
van muziek.  Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we scho-
lieren gevraagd met ons mee te denken en de muziekdienst van de 
toekomst te bedenken. Voor ons is dat niet alleen heel leuk om te 
zien en te horen hoe jongeren zelf met muziek omgaan. Voor onze 
wetenschapsgroep is het ook heel nuttig, jongeren zijn immers 
grootgebruikers van muziekdiensten en ze hebben een neus voor 
innovatie hebben we gemerkt.”

De organisatie is in handen van Roem. Onze ambities zijn om podia 
te maken voor kennisdeling, een stem te geven aan jongeren en 
die kennis in dienst te stellen van de uitdagingen van deze tijd, de 
Global Goals.

Het is openbaar, dus kom en inspireer uzelf!

www.youthmusicchallenge.com
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Escamp dé plek voor HUBs 
en deelvervoer! 

Jacoba van Gastel van ‘We-all-wheel’  is voor de bovenbouw van het technasium  een onmisbare opdrachtgever 
gericht op innovatie in vervoer met het oog op toekomst.  De leerlingen hebben veel affiniteit voor opdrachten die 
door ‘We-all-wheel’ worden opgezet, mede door een goede balans tussen de diepgang van de vraagstelling en het 
genot van verschillende vervoersmiddelen te mogen uitproberen. Een uitgebreide feedback over de resultaten van het 
onderzoek of ontwerp wordt altijd met de teams gedeeld. Het enthousiasme van de opdrachtgever over de projecten 
straalt op de leerlingen af. 

Jeanna de Haan, technator

Opdrachtgever aan het woord:

Jacoba van Gastel, We-all-wheel (initiatiefneemster van het kennisplatform voor 

micromobiliteit We-all-wheel)

In steeds meer wijken, zoals bij stations en in de wat rijkere buurten, 
zie je hubs*, plekken waar mensen vervoersmiddelen kunnen huren. 
Maar in de wat armere wijken ontbreken ze nog te vaak.  Hoe komt 
dit en wat kan je daaraan doen? 

Ontwerp juist voor deze wijk een hub; dat was de vraag die we aan 
drie creatieve technasium-teams van het CLD hebben gesteld. 
De leerlingen gingen aan de slag met een complexe vraag. Welke 
locatie is geschikt in de wijk Escamp, wat is verkeersarmoede, hoe 
kan je daar wat aan doen, welke vervoersmiddelen moet je zetten 
bij die hub, hoe laad je ze op en hoe moet het eruit zien?

Wat ik een grote meerwaarde vind, is het out-of the-box-denken en 
een andere manier van logica die jongeren inbrengen. Zo hebben de 
volwassenen het over de verandering van bezit naar MaaS (Mobility 
as a Service) en voor jongeren draait alles al om bereikbaarheid en 
niet om het bezit als het over vervoersmiddelen gaat. Ze denken 
al MaaS. 

Zo kwamen de drie teams met het combineren van een hub met 
een activiteit die de mensen dagelijks doen. Bijvoorbeeld, zet de 

hub vlakbij de bakker. Daarvoor gaan ze al naar buiten, het is een 
positieve beleving en het herhaalt zich elke dag. Maar ook, maak het 
simpel. In een wijk waar niet iedereen een creditkaart heeft en de 
Nederlandse taal lastig kan zijn, kan een sleuteltje geven misschien 
wel veel beter werken dan een app in het Nederlands. Ook op het 
gebied van vervoersmiddelen zijn de scholieren origineler dan 
wat je meestal bij de hub ziet: ze ruimen meer plek in voor e-steps 
bijvoorbeeld, omdat ze weten dat met lange jurken fietsen nou 
eenmaal niet prettig is en een e-step onder jongeren ook de factor 
fun oplevert. Ook bedachten de scholieren creatieve oplossingen 
om de elektriciteit die daar aanwezig moet zijn beter te benutten, 
bijvoorbeeld voor het opladen van je telefoon. “Misschien dat die 
dakloze meneer dan wel een telefoon gaat gebruiken, omdat hij 
zich geen zorgen hoeft te maken waar hij die kan opladen.”

De drie eindresultaten zijn gepresenteerd aan de gemeente Den 
Haag. In samenwerking wordt gezocht op welke manier het moge-
lijk is om in deze mooie wijk Escamp de hub ook daadwerkelijk 
te realiseren. Eén ding is zeker, wij willen dat dan doen met de 
scholieren!

*  Een hub is net als een switch een apparaat  

in de infrastructuur van een netwerk. 

Ontwerp voor zichtbaarheid hubs in de stad 
(herkenbare signing) gemaakt door Gyan, 
Mark en Lotte uit de havo 4 klas van school-
jaar 2019-2020

Ontwerp waarbij transparantie en opladen van 
vervoersmiddelen en bijv. telefoons is mee-
genomen, gemaakt door Paul, Iris, Tobias en 
Fedor uit de vwo 4 klas van schooljaar 2019-
2020.

Koppelen hub aan OV (tram) en aan de bakker 
gemaakt door Gyan, Mark en Lotte uit de havo 4 klas 
van schooljaar 2019-2020

Dit is werk dat leerlingen in het schooljaar 2019-2020 hebben gemaakt, grotendeels 
in quarantainetijd!
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Tiny houses

“Ontwerp een tiny house met een grondoppervlakte van maximaal 16 m2 en een inhoud van maximaal 64 m3.” Dat is de 
ontwerpopgave waar de derde klassen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) momenteel hun hoofd over buigen. Een uitdagende 
opgave, want zie maar eens alle woonfuncties op zo’n klein oppervlakte te realiseren!

Thera Huijsmans, docent Onderzoek en Ontwerpen

De derde klassen hebben ditmaal niet één, maar drie architecten als 
opdrachtgever. 

Erik Dral van Studio SAAM, Leo Harders van Studio Harders Archi-
tecture en Suzana Lopes da Silva van Idee-Architecten startten dit 
project ieder met een kick-off voor één derde klas. De opdrachtge-
vers vertelden over het vak architect en introduceerden de opdracht.  

Zij legden uit waar de leerlingen op moeten letten bij een tiny house 
en gaven ontwerptips. Voor de herfstvakantie komen zij nogmaals naar 
het CLD om feedback te geven op de door de leerlingen gemaakte 
schetsontwerpen. 

Samen met de leerlingen zullen zij een keuze maken uit deze  
ontwerpen, waarna deze uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp, 
compleet met bouwkundige tekeningen en een maquette.  

Opdrachtgever aan het woord:

Ir. Erik Dral, Studio SAAM

Het leuke van het architectuur-ontwerpproject op het CLD is dat het 
zeer vergelijkbaar is met de ontwerpprojecten die ik heb gedaan 
tijdens mijn opleiding aan de TU Delft. Ik reageerde daarom heel 
enthousiast toen ik gevraagd werd om als opdrachtgever op te 
treden in dit project. De opdrachtgever is een essentieel onder-
deel van een architectonisch ontwerpproces omdat het de vraag 
creëert maar ook feedback geeft tijdens het proces. In mijn dage-
lijkse werk als architect bij studio SAAM in Amsterdam kom ik veel 
verschillende opdrachtgevers tegen en ik vind het daarom erg leuk 
om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Aan de klas 
is gevraagd om een ontwerp te maken voor een tiny house, een 
heel klein huis (minder dan 50m2) waar toch alle functies van een 
volwaardige woning in aanwezig zijn. Kaders wakkeren de creativiteit 
aan en met zo’n klein oppervlakte moet je heel slim omgaan met je 
ruimte. Tijdens de presentatie van de opdracht merkte ik dat de klas 
niet onbekend was met een dergelijke projectstructuur. Er werden 
vragen gesteld of ze ook de constructie moesten doorrekenen en 

of ze rekening moesten houden met de kosten. Ik was onder de 
indruk over het werkelijkheidsbesef van de klas. Hoewel in de echte 
wereld dit zeer belangrijke vragen zijn hoeven zij zich daar gelukkig 
nog geen zorgen over te maken. Ik ben erg benieuwd welke ver-
schillende oplossingen ze zullen bedenken. Uiteindelijk is in een 
ontwerpproces alles een afweging, zeker wanneer er beperkte 
ruimte is. Vind ik het belangrijker om een grote bank te hebben of 
juist een ruime eettafel? Het mooie is dat iedereen “woon”-expert 
is en dus zeer goed in staat om hier een mening over te vormen. 
Het leukste onderdeel van het project is natuurlijk wanneer de 
leerlingen maquettes mogen gaan maken van hun ontwerpen. Dat 
is het moment dat een project tot leven komt.

www.studiosaam.nl

Opdrachtgever aan het woord:

Leo Harders, Studio Harders Architecture

Als opdrachtgever en ervaren architect begeleid ik leerling teams 
van het Technasium. Ik ben nu een aantal keren opdrachtgever 
geweest voor verschillende tiny house-projecten. Het blijft een inte-
ressant onderwerp dat we steeds vanuit verschillende invalshoeken 
benaderen. Voor mij als ontwerper is het ook interessant om me 
steeds te laten inspireren door de projecten voor de technasium-
leerlingen. Bij het eerste project dat ik met het CLD deed, kwamen 
de leerlingen de BouwEXPO Tiny Housing in Almere bezoeken om 
de eerste gebouwde tiny houses te bekijken; waaronder mijn win-
nend ontwerp de SNUK.  Inmiddels ben ik ook bezig om daar mijn 
nieuwste tiny house-ontwerp te laten realiseren, de SUNK. 

www.studioharders.nl
De SNUK

De SUNK
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Opdrachtgever aan het woord:

Drs. ir. Suzana Lopes da Silva, Idee-Architecten

Afgelopen jaar werd ik door Jeanna de Haan gevraagd om opdracht-
gever te zijn voor een meesterproef van 4-havo-leerlingen. Zij heb-
ben een ontwerp gemaakt voor een tiny house. Dit was een heel 
leuke opdracht, die voor veel leerlingen boeiend is. Zij mogen ont-
werpen op kleine schaal en kunnen zich goed inleven in de opgave. 
Vlak voor de zomervakantie werd ik gevraagd om als opdrachtgever 
te fungeren voor het ontwerpen van een tiny house voor de derde-
klassers. Een paar weken geleden hebben we de kick-off gehad, 
waarbij ik de leerlingen heb laten zien wat er komt kijken bij het door-
lopen van een bouwproces. Van het eerste idee tot het uiteindelijke 
gebouw. Zelf ben ik al jaren architect, in loondienst en nu ruim 10 jaar 
eigenaar van mijn eigen bureau. Ik heb veel scholen en kindercentra 
ontworpen. Daarnaast ook veel verbouwingen en woningen. De 
tiny house-opgave is boeiend, omdat je de ontwerppuzzel binnen 
een beperkt volume moet gaan oplossen. Ik hoop dan ook dat de 
leerlingen lekker aan het brainstormen gaan over het dubbelgebruik 
van verschillende functies. Door de beperkte ruimte worden ze 
min of meer gedwongen om met creatieve oplossingen te komen. 
Ik verheug mij dan ook op de tussenpresentatie; wat hebben de 
leerlingen tot nu toe verzonnen? Hoe is de samenwerking gegaan 
binnen het team? Ik laat mij bij de tussenpresentatie graag verrassen!

www.idee-architecten.nl

Leerjaar twee 
O&O tijdens de 
kick-off

Locatie Molenhuispad

Digitaal spelen in de echte wereld!

We besteden steeds meer tijd op onze telefoon. We kijken meer filmpjes, foto’s, memes, chatten met elkaar en spelen 
veel spelletjes. De mobiele gamesmarkt brengt het meeste geld op in de gamesindustrie, al jarenlang. De smartphone 
is al jaren een vast onderdeel van onze maatschappij en deze zal ook niet zomaar verdwijnen. Vaak hoor je dat je minder 
op je telefoon moet zitten en dat het niet goed is om zoveel tijd te besteden aan je mobiel. Je kunt beter buiten gaan 
spelen in plaats van je tijd te verdoen op je telefoon. Maar wat als we de telefoon juist hiervoor gebruiken?

Sjoukje van Vliet, docent wiskunde en Onderzoek en Ontwerpen

De opdrachtgever, de heer Sander Oude Veldhuis van Door & Door 
Design, is op zoek naar innovatieve en baanbrekende ideeën om de 
digitale en fysieke wereld in een spel dichter bij elkaar te brengen! 
Zijn bedrijf is gespecialiseerd in serious games en gamification voor 
de zakelijke markt. De leerlingen van leerjaar twee Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O) hebben de opdracht gekregen om een game te 
ontwerpen waarbij de digitale en de fysieke wereld samenkomen. 

Na de introductiepresentatie van de opdrachtgever op 23 september 
zijn de leerlingen enthousiast aan de slag gegaan met het project. 

Naast dit innovatieproject bouwen en programmeren de leerlingen 
een Legorobot, zodat deze missies kan uitvoeren. Want ook dit jaar 
doen we weer mee met de First Lego League (FLL). 

www.doorendoordesign.com



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.
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In memoriam 

Namens de gebedsgroep

Vanwege de huidige situatie komt de gebedsgroep momenteel niet fysiek  
bij elkaar. 

We blijven in contact via Zoom en een WhatsApp groep. Op deze wijze delen  
we gebedspunten met betrekking tot onderwerpen en activiteiten die spelen bij het 
CLD en houden we de CLD-staf en de leerlingen in gebed. Mocht je interesse heb-
ben om deel te nemen aan onze gebedsgroep of indien je graag gebedspunten wilt 
voordragen, dan zijn wij te bereiken via: gebedsgroepouderscld@gmail.com.

Dinsdag 20 oktober hebben we volkomen onverwacht 

afscheid moeten nemen van onze collega

 

Wilfried Sedee
 

Hij werkte al sinds 1984 op het CLD. Als muziekdocent heeft 

hij heel veel leerlingen gekend. Voor hem was de school zijn 

‘core business’. Hij heeft tot het allerlaatste moment voor de 

klas gestaan.

 

Zijn zoons, vrouw en overige familie zijn in onze gebeden en gedachten.

 

Simon Belder, directeur CLD

Robert Lock, college van bestuur SCO Delft e.o.


