
Recentelijk keek ik naar de televisiefilm Dwaalspoor, waarin 
een meisje van 15 vermist wordt. Ze is ‘s avonds nog niet 
thuis, en wat doet haar moeder? Die kijkt in Magister. Ze 
vraagt zich af: “Hoe laat had ze thuis moeten komen uit 
school?” Eerlijk gezegd, ik was als schoolleider behoorlijk 
verbaasd. Gebruiken ouders Magister ook daar al voor dan? 

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Dat leidde bij mij al gauw tot nog meer vragen. Samengevat kwamen 
die erop neer dat ik soms denk dat Magister een soort van digitale 
bewaker kan worden. Hoe gezond is dat eigenlijk? Hierover valt 
heel veel te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat ouders hun kinderen 
steeds meer in het zicht willen houden. Aan de andere kant vinden 
we juist dat opvoeden betekent dat je kinderen stapsgewijs steeds 
meer zelfstandigheid geeft. Dat lijkt haaks op elkaar te staan. Komt 
de controle in plaats van het goede gesprek?

Het algemene probleem kan ik hier niet oplossen. Wel wil ik iets 
zeggen over oefenen in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
Een voorbeeld: in Magister is er een mogelijkheid om ouders een 
push-melding te geven over de cijfers van hun kind. Op het CLD staat 
die optie uit. De reden is dat wij vinden dat kinderen het gesprek 
met hun ouders zouden moeten beginnen over hun resultaten. En 
niet dat ouders hun kind ‘overvallen’ met cijfers, omdat ze die al in 
Magister zien voordat de toets besproken is met de leerling.

We hebben een aantal jaren het beleid gehad dat huiswerk geno-
teerd werd in Magister. Het idee was (onder meer) dat ouders dan 
een goed overzicht konden krijgen wat hun kinderen moesten doen. 
Tegelijkertijd zou dit de leraar de gelegenheid geven meer aandacht 
te geven aan hoe het huiswerk aangepakt moest worden.

Het bezwaar was en is dat het de leerlingen verantwoordelijkheid 
uit handen neemt. Het is juist goed om ze verantwoordelijkheid te 
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laten oefenen. Daarvoor hebben we nu op 
de locatie Hof van Delft en in de onderbouw 
op de locatie Molenhuispad de Plenda. Die 
ziet er wat traditioneler uit dan een papieren 
agenda, maar het activeert de leerlingen 
wel. 

In de nasleep van de coronaperiode zijn we 
ook steeds meer de gezamenlijke verant-
woordelijkheid gaan inzien. Vandaar dat we 
strakker inzetten op driegesprekken tussen 
mentor, ouders en leerlingen, de zoge-
naamde MOL-gesprekken, nog voordat er 

cijfers gehaald zijn. De eerste ervaringen zijn 
positief. Het goede gesprek helpt.

Tot slot een bijzonder positief geluid. In maart 
van dit jaar hebben we de effecten van de 
lockdown onderzocht. Geheel volgens ver-
wachting was de uitkomst: school is enorm 
belangrijk voor de sociale contacten. Maar in 
dit verband is het vooral leuk om te constate-
ren dat ouders hun kinderen heel mooi heb-
ben ondersteund bij het maken van school-
werk. Ouders scoorden gemiddeld een 7,5. 
Boven het landelijk gemiddelde. Proficiat! 

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 2021

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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Dit jaar zijn we gestart met NPO-uren 
tekenen. NPO staat voor Nationaal Pro-
gramma Onderwijs. Deze extra uren, 
die bovenop de reguliere lessentabel 
komen, gebruiken we om vaardigheden 
te trainen die vorig jaar vanwege het 
thuisonderwijs niet aan bod zijn geko-
men. 

Jessica van Lenthe, docent tekenen

Sanne van Gent, docent tekenen

In vwo-4 hebben we de uren bijvoorbeeld 
gebruikt om het transparant en dekkend 

werken met aquarelverf te oefenen om zo 
tot een beeld te komen waar er een duidelijk 
contrast is tussen voorgrond (in dit geval een 
dier) en achtergrond. 

In de 2e klas hebben de NPO-uren gezorgd 
voor meer tijd voor uitleg en oefening van 
technieken. Bovendien is er meer ruimte 
voor verdieping. Maar het allerfijnst is mis-
schien wel om de tijd te kunnen nemen om 
te luisteren en een gesprek aan te gaan over 
hun eigen ervaringen, die ze vervolgens 
weer kunnen vertalen naar eigen beeldend  
werk. 

Locatie Molenhuispad

Extra tijd voor 
tekenen
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Aan het begin van dit schooljaar konden 
we wederom alle leerlingen ontvangen 
op onze school. De meeste leerlingen 
hebben het afgelopen schooljaar door-
gemaakt in halve klassen, waardoor 
ze niet of nauwelijks contact hebben 
gehad met hun klasgenoten. Als school 
zijn we heel blij dat we konden starten 
met volledige klassen en hele dagen 
naar school, maar voor leerlingen is dat 
ook wel weer even wennen. De eerste 
schoolweek hebben leerlingen een intro-
ductieprogramma gevolgd. Daarin lag 
het accent op kennismaking met de klas, 
met de mentor en de vakdocenten. 

Philip van Leeuwen, teamleider bovenbouw mavo

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo

Alle leerlingen startten met een jaarope-
ning van hun teamleider, een kennismaking 
met de mentor en ze mochten hun boeken-
pakket meenemen. De andere dagen waren 
gevuld met allerlei activiteiten om nader 
met elkaar kennis te maken. Zo is klas 1 gaan 
bowlen en heeft een speurtocht door de 
school en de wijk gedaan met als afsluiter 
een ijsje met de mentor in de stad. 

Klas 2 heeft naast meerdere mentorlessen 
ook de Nieuwe Kerk in Delft beklommen, 
bubble-voetbal gespeeld in de sporthal, een 
sportdag op de velden van D.S.V. Full Speed 
gehad en een fietsrally door Delft gedaan. 

De leerlingen van klas 3 en 4 zijn sportief 
gestart met een zeskamp bij D.S.V. Full 

Speed. Niet alleen de leerlingen maar ook 
mentoren en vakdocenten deden fanatiek 
mee voor de winst. Andere activiteiten 
waren cartoontekenen en klimmen in het 
Bouldercentrum. Ook zijn er interactieve 
mentorlessen gegeven om leerlingen met 
elkaar kennis te laten maken over onder-
werpen als ‘diversiteit’ en ‘relaties’. Dit 
gebeurde door stellingen met elkaar te 
bespreken en naar elkaars meningen te 
luisteren. 

Iedereen zal weer moeten wennen aan 
de nieuwe lestijden, nieuwe klasgenoten, 
mondkapjes etc. Wij zien uit naar een mooi 
jaar met elkaar!!

Locatie Hof van Delft

Start van een nieuw jaar
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Het schooltoneelteam van de locatie Molenhuispad 
zoekt talent! Wij willen leerlingen de kans geven te 
stralen in een voorstelling voor en met leerlingen. 

Danielle Sauter-Wolters | docent kunst

Namens het schooltoneelteam*

Wij zijn op zoek naar: zangers en zangeressen, kostuum- 
makers, decorbouwers, licht- en geluidexperts, dansers,  
muzikanten, toneelspelers en ontwerpers. Is uw zoon/dochter 
op zoek naar een creatieve uitdaging?

Aanmelden kan bij: d.sauter@chrlyceumdelft.nl. 
Uiterlijke aanmelddatum: maandag 22 november 2021

Het stuk wordt 18 maart 2022 opgevoerd. 

* Schooltoneelteam Molenhuispad: Julia Morriën, Charlotte Jansen,  

Lars Rijnja, Ton van Kuijeren en Danielle Sauter

Locatie Molenhuispad

Schooltoneel

Wanneer u contact zoekt met onze locatie of die bezoekt, 
hoort u een andere stem en/of ziet u een nieuw gezicht. Aan 
de balie werkt sinds dit voorjaar Kirsten van Wijnen. Belt u 
met school dan is de kans groot dat u haar stem te horen 
krijgt. Hieronder stelt ze zich voor en zo heeft u naast de 
stem er ook een gezicht bij. Bezoekt u de school, dan kunt u 
zomaar de conciërge Frank Keus tegenkomen. Ook hij stelt 
zich voor zodat u weet wie hij is.

Frank Keus, conciërge 

Mijn naam is Frank en ik 
ben vader van twee volwas-
sen jongens. En sinds april 
de nieuwe conciërge op 
de Hof van Delft. Hiervoor 
werkte ik in de horeca, het 
leuke aan dat vak vond ik 
het opleiden en enthousi-

asmeren van jeugd die wilde kijken of ze geschikt waren voor 
een beroep in de horeca. Ook ben ik al 17 jaar voetbaltrainer, 
ook dat doe ik omdat ik die kids op een leuke en speelse 
wijze iets wil leren. Ik ben zelf zeer sportief, doe veel cardio, 
snowboard en voetbal in competitieverband. 

Conciërge is een waanzinnig leuk beroep, het contact met 
de leerlingen is super. Ze proberen iets bij te brengen en ze 
zelf de juiste beslissingen te laten nemen, is mijn doel. Ik voel 
me hier op de locatie  Hof van Delft als een vis in het water.

Groeten,
Frank

Kirsten Wijnen, administratie/balie

Ik ben Kirsten Wijnen, 31 jaar en sinds 
maart 2021 werkzaam achter de balie 
bij de locatie Hof van Delft.

Wellicht hebben wij elkaar inmiddels 
al eens gesproken aan de telefoon. 
Elke dag verwerk ik de absentiemel-

dingen, maar ik beantwoord ook met veel plezier de vragen 
van leerlingen, collega’s en ouders. Wat het werk leuk maakt 
voor mij, is het contact met de leerlingen.

Het is voor mij de eerste keer dat ik werk in het onderwijs. 
Nadat ik de hotelschool heb afgerond, heb ik voornamelijk 
gewerkt in verschillende hotels. Sinds ik moeder ben gewor-
den werd dat lastig combineren en ik ben heel erg blij dat ik 
uiteindelijk bij het CLD ben uitgekomen. 

Tot ziens of horens,
Kirsten van Wijnen

Locatie Hof van Delft

Nieuwe gezichten 
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Locatie Molenhuispad

Marcheren door het Archeon 

Dex! Sin! Dex! Sin! (Rechts! Links!) Alsof ze nooit anders gedaan 
hebben, marcheren klas 1 en 2 van het gymnasium als gediscipli-
neerde Romeinse soldaten ’s ochtends vroeg door het Archeon, 
het archeologische park in Alphen aan den Rijn. 

Marieke van den Bosch, docent klassieke talen

De strenge soldaat wordt al snel ingeruild voor vriendelijke rondlei-
ders die ons twee dagen lang het hele park laten zien. Eerst Romeinse 
huizen, een tuin, de winkel van de pottenbakker, een badhuis, een 
tempel: hierdoor zullen de teksten dit jaar echt gaan leven!

Met slechts een tondelzwam, wat eigenlijk een paddenstoel is, en 
droog hout leren de leerlingen vuur te maken. Ze peddelen in zeer 
wiebelige kano’s, ze horen spannende verhalen over de middel-
eeuwse chirurgijn en ze zien gladiatoren in de arena een gevecht 
op leven en dood leveren. Sommige leerlingen schieten meteen al 

raak met een enorme boog. Daarna was er een les zwaardvechten 
met echte zwaarden. De ‘bewoners’ vertellen mooie verhalen en 
leuke weetjes en dan weet een leerling het verhaal soms zelfs nog 
aan te vullen.

Ze maken als souvenir kleine sieraadjes, maar vooral ook maken ze 
blijvende herinneringen. 

Na sluitingstijd zwemmen ze samen in het buitenbad van het Romeins 
badhuis, en warmen zich ‘s avonds op aan het kampvuur. Levend 
stratego tussen de donkere gebouwen van het Archeon blijkt stiekem 
echt wel spannend. 

Het was een leerzame schoolreis maar het was vooral ook geweldig 
dat na een lastige periode onze leerlingen eindelijk weer samen 
konden optrekken: dat maakte het echt tot een mooie excursie.
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Locatie Molenhuispad

Afval als kunst 

Bij Kunstsuper Delft in het Prinsenkwar-
tier was afgelopen zomer de kunstinstal-
latie ‘Afvalstad’ te bezichtigen. Afvalstad 
was ontstaan om mensen door middel 
van kunst bewust te maken van afval-
scheiding. Het was een project dat in de 
afgelopen drie jaar is ontwikkeld door 
de kunstenares Caroline van Kooij in 
samenwerking met verschillende teams 
van technasiumleerlingen van het CLD 
en mechatronica-studenten van het ROC 
Mondriaan. 

Brigit Hoogenberk, technator

Zo is het eerste team van technasiumleer-
lingen gestart met een grondig onderzoek 

naar PMD-afval. Vervolgens zijn er meerdere 
teams aan de slag gegaan met het ontwikke-
len van ontwerpvoorstellen voor de kunstin-
stallatie zelf. Anderhalf jaar geleden hebben 
Cas, Bram en Job voor hun keuzeproject in 
vwo-5 al deze ontwerpvoorstellen bekeken, 
geanalyseerd en samengevoegd. Dit uit-
eindelijke ontwerp is door Caroline en haar 
collega’s van de Kunstsuper gebouwd. De 
studenten van het ROC Mondriaan waren 
verantwoordelijk voor de licht- en geluidsin-
stallatie die Afvalstad tot leven bracht. Het 
had even geduurd voordat het geopend 
mocht worden voor publiek in verband met 
de coronamaatregelen, maar begin van de 
zomer was het eindelijk zo ver. De instal-
latie vertelde het verhaal van een stad die 

overspoeld werd door een golf met plastic 
afval. De stad was gebouwd op een heuvel 
en bestond enkel uit gerecycled PMD-ma-
teriaal. Voor de oplettende bezoeker waren 
er een aantal duidelijke referenties naar 
Delft te herkennen in de stad. Op de muren 
was meer te lezen over het onderzoek dat 
gedaan is en ook de maquettes van de ont-
werpvoorstellen waren te bezichtigen. 

Een mooi eindresultaat van een leuke 
samenwerking!
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Locatie Molenhuispad

Afval als kunst 

Afgelopen jaar zouden we met de 
vijfde klas eigenlijk op werkweek gaan 
naar Engeland, maar helaas ging dat 
door corona niet door. Als alternatief 
2 dagen in de zesde naar Someren 
klonk een beetje saai, maar uiteinde-
lijk was het heel leuk. 

Xenia, Sterre en Femke, leerlingen 6-vwo

Op dinsdagochtend om half negen in 
de bus, dat was gelijk een enorme chaos 
maar wel een gezellige chaos. De kamer- 
indeling en de corveeroosters waren al 
in de bus gemaakt dus na aankomst in 
Someren kon iedereen gelijk naar zijn/
haar kamer. ‘s Middags gingen we in groe-
pen mountainbiken, vlotten bouwen en 
lasergamen. Sommige vlotten waren heel 
erg mooi maar bleven niet drijven, som-
mige juist andersom. Het mountainbiken 
was een mooie tocht langs heideplekken 
en mooie stukjes natuur. Het lasergamen 
viel een beetje tegen omdat de laserguns 
niet goed werkten, maar verder was het 
een zeer geslaagde middag!

Na het avondeten konden we kiezen of 
we spelletjes, jachtseizoen of karaoke 
gingen doen. Veel mensen wilden jacht-
seizoen doen, omdat we dan het dorp 
konden bekijken. Bij terugkeer had 

meneer Schoot Uiterkamp het kampvuur 
al aangemaakt. Om twaalf uur moesten 
we allemaal naar binnen, waarna we nog 
gezellig hebben gekletst en spelletjes 
hebben gedaan. Een aantal leerlingen 
had besloten om de nacht door te halen. 
Meneer Maas en meneer Schoot Uiter-
kamp hadden bedacht dat dat wel een 
goed idee was. De volgende ochtend 
konden ze er na een paar koppen koffie 
gelukkig wel weer tegenaan. 

Toen iedereen weer een soort van fit was, 
werden de laatste corveeklussen gedaan. 
Nadat iedereen klaar was, gingen we 
weer met de bus op reis, dit keer met een 
tussenstop in Breda. Daar kregen we vrije 
tijd en konden we meedoen aan een foto-
speurtocht. Rond 15 uur gingen we weer 
de bus in op weg naar huis. Moe maar 
vrolijk kwamen we weer terug in Delft. 
Een geslaagde tweedaagse dus!

Locatie Molenhuispad

Someren: leuker dan gedacht!
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Scholencombinatie Delfland (sc Delf-
land) is samen met Energiecoöperatie 
Deelstroom in gesprek om nóg meer 
zonnepanelen te plaatsen op het dak 
van sc Delfland. Op deze manier hoopt 
sc Delfland, samen met ouders van 
leerlingen, werknemers en omwonen-
den van de school nóg meer duurzame 
energie op te wekken.

Gerrit Kühne, locatiemanager

Op de sporthal van de school liggen al 140 
zonnepanelen. Hiermee voldoet de school 
aan de energieafspraken die voor nieuw-
bouw gelden. Maar het kan natuurlijk altijd 
beter. Er passen nog minimaal 180 zonnepa-
nelen op het dak van de sporthal.

Het is, naast het geven van onderwijs, één 
van de doelstellingen van de school om in 
de directe omgeving van de school ook een 

maatschappelijke rol te spelen. Sc Delfland 
stelt het dak van de sporthal beschikbaar 
voor het leggen van zonnepanelen. Partici-
panten in het project kunnen zo profiteren 
van de opbrengst van ‘hun’ zonnepanelen.

Hoe werkt het? Deelstroom is permanent op 
zoek naar beschikbare daken. “We maken 
gebruik van een subsidieregeling die het 
aantrekkelijk maakt om zonnepanelen op 
gebouwen anders dan je eigen huis aan te 
leggen. Dat is interessant voor bewoners, die 
geen geschikt eigen dak hebben, maar ook 
voor hen die het gewoon belangrijk vinden 
bij te dragen aan de opwek van duurzame 
energie. Bovendien levert het ook nog wat 
op: net als met zonnepanelen op je eigen 
dak, heb je snel de investering terugver-
diend.”

Na 15 jaar wordt de installatie, die daarna 
nog minimaal 10 jaar meegaat, overgedra-

gen aan de school, zodat het ook voor de 
school een heel interessante deal is. Zonder 
een noemenswaardige investering levert die 
installatie dan nog minimaal € 5.000,- per jaar 
op, uitgaande van de huidige energieprijs. 
Dit is dus echt voor iedereen – de school, 
deelnemende leerkrachten en ouders, 
én de samenleving als geheel – een héél  
goede deal.

Binnen het project is uiteraard ook ruimte 
voor onderwijs. Leerlingen van de afdeling 
Economie en Ondernemen worden betrok-
ken bij de acquisitie van participanten. Ook 
krijgen zij onderwijs over de wereld van 
energieprojecten en de bijbehorende sub-
sidieregelingen.

Leerlingen van de technische unit Produ-
ceren, Installeren en Energie monitoren de 
opbrengst van zonnepanelen.
En zo is de cirkel weer rond. 

Locatie sc Delfland

Nóg meer zonnepanelen op het dak!
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Locatie Molenhuispad

Het droomEiland 

Eind augustus zijn maar liefst zes brug-
klassen Onderzoek en Ontwerpen (O&O) 
gestart. Wij zijn hier ontzettend trots op! 

Jeanna de Haan, technator 

In het O&O-programma voor de brugklassen 
zijn de vakken techniek en informatiekunde 
in de vorm van workshops geïntegreerd. In 
het rooster van de brugklassen gedurende 
het hele jaar is vier uur O&O per week opge-
nomen, waarbij techniek en informatica 
geïntegreerd zijn. Technische en computer-

vaardigheden worden hierdoor nog meer 
gekoppeld aan het vak O&O. Maar dat is 
maar een deel van het brede spectrum aan 
vaardigheden die tijdens de O&O-projecten 
aan bod komen. 

Na enkele workshops te hebben gevolgd, 
zijn de leerlingteams van de brugklassen 
begonnen met het allereerste O&O-project. 
In dit eerste, uitdagende project werken de 
leerlingen conform de regels van het tech-
nasium en de technasiumprojecten eenmalig 
zonder externe opdrachtgever. Dit zal in de 

opvolgende twee projecten en voor de rest 
van hun technasiumcarrière wel anders zijn. 

De resultaten van het mini-oefenproject ‘Het 
droomEiland’ uit de eerste O&O-brugklas-
weken tonen duidelijk de leerdoelen van het 
oefenproject. De leerdoelen waren voorna-
melijk gericht op opbouw van de samenwer-
kingsvaardigheden zoals een eenduidig en 
samenhangend ontwerp tot stand brengen 
als team, als team plannen, als team creati-
viteit ontwikkelen en binnen het team open- 
staan voor andermans ideeën. 
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Tijdens een lesbezoek aan een brug-
klas van de locatie Hof van Delft is de 
gedeputeerde Verkeer en Vervoer van 
de Provincie Zuid-Holland, Frederik 
Zevenbergen, op vrijdag 3 september 
ambassadeur geworden voor ‘Maak 
een Punt van Nul’.   

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo

Hij deed dit tijdens een TotallyTraffic-gastles 
van TeamAlert. De leerlingen hebben tijdens 
deze les stilgestaan bij allerlei gedragingen in 
het verkeer – van door rood rijden tot fietsen 
met je mobiel – en rondden hun les af met een 

persoonlijke intentie. Een aantal leerlingen nam 
zich voor niet meer door rood te rijden, ande-
ren beloofden beter op te letten.  Ze schreven 
de beloftes op een poster.

Frederik Zevenbergen ging met de leerlingen 
in gesprek over hun intenties en ondertekende 
hun posters. Daarnaast formuleerde hij een 
eigen belofte: “Als ik op mijn fiets zit, laat ik 
mijn telefoon met rust.”

Tot slot liet hij weten ambassadeur te willen 
worden voor ‘Maak een Punt van Nul’. “Ik wil er 
alles aan doen om in de provincie te komen tot 
nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Bijvoor-

beeld door de provinciale wegen en fietspaden 
veiliger te blijven maken en samen te werken 
en kennis te delen met andere organisaties. 
Maar ook door als werkgever ervoor te zorgen 
dat provincieambtenaren als zij voor werk of 
woon-werkverkeer de weg op gaan, dit zo veilig 
mogelijk doen.”

De leerlingen zullen gedurende het schooljaar 
tijdens mentorlessen nog eens stilstaan bij de 
afspraken die zij hebben gemaakt maar zijn nu 
klaar om op een veilige manier vanuit huis naar 
school te komen!

Locatie Hof van Delft

Verkeersveiligheidlessen
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Locatie Molenhuispad

Slimme plasticvangers

Dit jaar doen de technasium derde klas-
sen, net als voorgaande jaren, mee aan 
het landelijk project van het Maritiem 
Museum. Het project ‘Ontwerp een 
slimme plasticvanger’ is een wedstrijd 
waar zeven technasiumscholen aan mee-
doen. De opdrachtgever selecteert per 
school het beste team. Deze leerlingen-
teams pitchen hun idee waarna er één 
team als winnaar uit de bus komt. 

Thera  Huijsmans, docent O&O

De opdracht? Verbeter de bestaande plas-
ticvanger van Clear Rivers door gebruik te 
maken van nieuwe, slimme, technologieën. 
Clear Rivers voorkomt dat plastic afval  
de zeeën en oceanen binnendringt door 
opruimacties te organiseren en door plas-
ticvangers te ontwikkelen. Deze plastic- 
vangers vangen drijvend plastic in rivieren en 
havens op, voordat het in zeeën en oceanen 
terechtkomt. Ze werken passief: de stroming 
van de rivier en de wind zorgen ervoor dat 
het drijfvuil in de plasticvangers komt. 

De derde klassen hebben echter een extra 
uitdaging: ze moeten een naam hooghou-
den! In mei won een projectgroepje uit het 
toenmalige AT3j, met Maria Martens, Thijs 
Keijzer, Jade Waser en Marijn Nijland, deze 
landelijke wedstrijd met hun vernieuwende, 
slimme Zeekoe. 

Uit de vele inzendingen waren negen pro-
jectgroepjes uitgekozen door de opdracht-
gever om het prototype van het ontwerp te 
komen demonstreren in het Aqualab op de 
RDM Campus in Rotterdam. Zij waren het 
meest onder de indruk van de Zeekoe, die 

volgens de opdrachtgever direct in de Schie 
geplaatst kon worden. Daarnaast presen-
teerden de leerlingen een goedwerkend 
prototype en was de jury het er unaniem over 
eens dat de Zeekoe een zeer geschikte ver-
betering van de huidige plasticvanger was.  

Als winnaars kregen Maria, Thijs, Jade en 
Marijn een rondleiding door een verder leeg 
Maritiem Museum en mochten zij met een 
professionele filmcrew een demonstratie 
van hun plasticvanger vastleggen in een 

kort filmpje. Deze film wordt vanaf februari 
2022 een jaar lang afgespeeld in de Offshore 
Experience van het Maritiem Museum.

Dus mocht je volgend jaar een bezoekje 
brengen aan het Maritiem Museum, bekijk 
dan zeker ook het filmpje van onze leerlin-
gen!

Voor meer informatie, 
scan de QR-codes:



Locatie sc Delfland

Dubbel feest

Op 5 oktober was het feest in de loca-
tie sc Delfland. Niet alleen werd de Dag  
van de Leraar gevierd, maar ook de 50ste 
verjaardag van Iwan Jonkman, de locatie-
directeur van sc Delfland.

Gerrit Kühne, locatiemanager

In Nederland wordt, net als in veel andere 
landen, op 5 oktober de Dag van de Leraar 
gevierd. Op deze dag wordt waardering uit-
gesproken naar onderwijsgevenden op de 
verschillende scholen. Sc Delfland houdt deze 
traditie in ere. Zo was in 2019 het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te gast 
op de Dag van de Leraar. In 2020 toverde de 
toen kersverse locatiedirecteur een heerlijke 
traktatie uit de hoge hoed en 5 oktober jl. 
ontving Iwan Jonkman het personeel per-
soonlijk op de rode loper met vers gezette 
koffie van een heuse tuk-tuk-barista en een 
stuk eersteklas nougat. Hoe fijn is het om op 
zo’n mooie school te werken en deze waar-
dering te mogen ontvangen.
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Locatie Molenhuispad

Project Together

Het  ‘Project Together!’  is een initiatief van de TU Delft, de 
Provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft, de gemeente 
Den Haag, architectenbureau Inbo en Platform31. Het project 
nodigt met een gevarieerd programma uit tot een breed debat 
over nieuwe vormen van woningbouw gebaseerd op principes 
van inclusiviteit, duurzaamheid en lange termijn waardeont-
wikkeling. Het is een oproep tot samen een stad maken. 

Jeanna de Haan, technator 

Dit was dan ook de ontwerpopgave waarmee de brugklassen Onder-
zoek en Ontwerpen (O&O) zich tijdens het tweede project vorige 
schooljaar  hebben beziggehouden. ‘Ontwerp een tiny house op het 
perceel in het Pioneerskwartier te Delft rekening houdend met de 
architectonische, sociale en duurzaamheidsaspecten.’

Een uitdagende opgave voor een gemiddeld 12 jaar oude leerling. 
Met coaching van de docenten, toelichtingen en expertise van de 
opdrachtgevers uit de gemeente Delft samen met de studenten 
bouwkunde werden door de leerlingen creatieve oplossingen voor 
dit complexe vraagstuk voorgedragen. Per klas werd het beste ont-
werp gekozen en die worden nu op de site van Together gepre-
senteerd. 

Scan de QR-code voor de webpublicatie van de  
reeks winnaars 
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Op 29 augustus, de laatste vakantiedag, stond gymnasium 
6 in alle vroegte op Schiphol, klaar om naar Rome te ver-
trekken! Wie had daarop nog durven hopen?   

Elsa Somers, docent klassieke talen

Fortuna was ons welgezind. Rome liet zich van haar mooiste kant 
zien; het was er relatief rustig, het weer prachtig en wíj genoten met 
volle teugen van al het prachtige en fascinerende dat Rome te bieden 
heeft (ook al moesten we overal de coronacheck mét identificatie 
laten zien en overal mondkapjes dragen).  

Elke dag gingen we, na een vroeg ontbijt in het barretje aan de 
overkant, op pad om van alles te bezoeken waaraan in de lessen veel 
aandacht was besteed: Forum Romanum, Colosseum, Sint Pieter, 
Pantheon… Soms werden we ook compleet verrast: zo troffen we in 
de Galleria Borghese, waar wij heengingen voor de wereldberoemde 

beelden van Bernini, ook bijna 100 beelden van de bekende moderne 
kunstenaar Damien Hirst aan, allemaal geïnspireerd op de Oudheid! 

En wat was het fijn om na afloop in het mooie park bij de Galleria 
te lunchen!

Ook de dagexcursie naar Pompeii was heerlijk. De leerlingen, voor-
zien van een gidsje met plattegrond, gingen daar in groepjes zelf-
standig op onderzoek uit. Velen meldden na afloop: ‘Alles gevonden!’  

Maar wat de Rome-reis máákt is, naast alle bezienswaardigheden, 
natuurlijk  de gezelligheid van een hele week met elkaar doorbren-
gen, de gezamenlijke maaltijden of soms in kleine groepjes zelf een 
leuk restaurantje zoeken… Meestal rond elven ’s avonds terug in het 
hotel waar de gezelligheid nog niet afgelopen was… Kortom, de 
sfeer was geweldig en bij ons vertrek maakte de eigenares van het 
hotel de groep dan ook een welgemeend compliment.  

Locatie Molenhuispad

Rome-reis Gymnasium 6
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Er staat een tafeltennistafel op het schoolplein van de locatie 
Molenhuispad. Begin 2020 onderzochten tweedeklas-techna-
siumleerlingen in het project Placemaking hoe het schoolplein 
een fijnere plek kon worden. Dit deden zij onder begeleiding 
van de gemeente Delft.

Jolanda Postema, docent O&O

In verschillende groepjes onderzochten ze hoe leerlingen, docenten 
en omwonenden tegen het plein aankeken. Een van de conclusies 
was dat het best wat leuker kon. Daarna hebben ze gebrainstormd 
over wanneer ze dachten dat er meer gebruik van het schoolplein 
zou worden gemaakt. Aan plannen geen gebrek onder de verschil-
lende teams, denk bijvoorbeeld aan bloembakken, een boom, een 
pannaveldje, een tafeltennistafel, een snackkar, een walk-of-fame 
van oud-leerlingen.

Daarna werkten de groepjes hun meest kansrijke plannen verder uit 
in de vorm van tekeningen op schaal, een maquette of een poster. 
Vanuit iedere klas werd een ‘winnend’ groepje afgevaardigd die de 
plannen mocht presenteren aan de directie van het CLD en aan de 
wethouder. Na afloop werd er gestemd en het plan van Mees, Scott, 

Marijn en Marijn kreeg de meeste stemmen. En er werd geld toe-
gezegd om een deel van het plan, een tafeltennistafel, echt neer te 
zetten. Corona zorgde voor wat oponthoud maar eind vorig school-
jaar was het eindelijk zover. De tafeltennistafel staat er, en batjes en 
balletjes kun je lenen door je schoolpas in te leveren, precies zoals 
Mees, Scott, Marijn en Marijn hebben bedacht.

Locatie Molenhuispad

Plein moet fijn
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Locatie Hof van Delft

Voorstellingen voor leerling en 
ouder in de week tegen pesten! 

De leerlingen uit leerjaar 1 van de loca-
tie Hof van Delft zijn naar een voorstel-
ling in het Rietveldtheater geweest van 
de theatergroep Playback. 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo

Op een interactieve manier werden de leer-
lingen betrokken bij het toneelspel op de 
vloer. Antwoorden over de rol en bijdrage 
van social media in pestgedrag was ook een 
van de onderwerpen waarnaar leerlingen 
gevraagd werd.

Om dit in de week tegen pesten extra kracht 
bij te zetten, zijn ouders ook betrokken door 
in dezelfde week ook een oudervoorstelling 
door Playback op te laten voeren. De voor-
stelling in de aula van de locatie Hof van 
Delft had hetzelfde interactieve karakter 
en er werden scènes abrupt gestopt om te 

bespreken hoe de ouders zelf in deze situatie 
zouden handelen met hun zoon en/of doch-
ter. Een groot aantal ouders uit de gehele 
onderbouw heeft een mooie en interessante 
avond beleefd!

Quotes van ouders:
‘Like me’ is een zeer interessante interactieve 
voorstelling. De acteurs speelden hun per-
sonages heel natuurgetrouw, waardoor we 
direct realistische feedback kregen op de 
door ons aangedragen ideeën en gestelde 
vragen’. 

‘We hebben een leuke avond gehad waarop 
we goed toe te passen tips hebben gekre-
gen voor het omgaan met en begrijpen van 
pubers’.

‘De avond was (zoals altijd) uitstekend  
georganiseerd’.

Wij zijn de decanen van het CLD locatie  
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 Begelei-
ding (LOB).

Wat betreft de verschillende 
keuzes die uw zoon of dochter 
moet maken tijdens zijn/haar 
schoolloopbaan heeft hij/
zij het meest te maken met 
de mentor. Wij organiseren 
diverse activiteiten die betrek-
king hebben op de keuzes die 
de leerlingen moeten maken. 
Daarnaast overleggen wij met 
leerlingen, ouders en mento-
ren waar dat gewenst is. 
Op 5 oktober bezocht havo-5, 
als start en ter opfrissing van 

hun ‘hbo-kennis’, het online-event: bekijk je 
toekomst in het hbo. 

De derde klassen starten in oktober/novem-
ber met hun keuzetraject door middel van 
een dag die in het teken staat van kiezen en 
keuzebegeleiding.

Een van de gevolgen van corona is dat we 
vorig jaar geen studiemarkt  en opleidings-
presentaties hebben gehouden. Inmiddels 
hebben de hogescholen en universiteiten 
voor de meeste opleidingen video-presen-
taties online staan.  Leerlingen kunnen deze 
bekijken  en mochten ze na de video’s en 
de informatie op de website enthousiast 
zijn over een of meer opleidingen, hiervoor 
een open dag bezoeken. Dit zijn veel meer 
presentaties dan wij op een middag kunnen 
aanbieden. Daarom is besloten om geen stu-
diemarkt en opleidingspresentaties op de 
eigen locatie te geven. 

De leerlingen uit 6-vwo doen op 30 novem-
ber het project ‘The perfect match’. Zij hou-
den 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 6-vwo-leer-
lingen. U wordt dan op basis van uw beroep 
en/of opleiding gekoppeld aan leerlingen 
die plannen hebben in uw opleidings- of 
beroepsrichting. In ieder panel zal ook 
een docent van onze locatie aanwezig zijn. 
Mocht u interesse en tijd hebben op 30 
november, wilt u dan een mail sturen aan  
g.hunink@chrlyceumdelft.nl. 

Wij zijn voor snuffelstages van 3-havo op 
zoek naar ouders die leerlingen willen laten 
meelopen bij hun bedrijf. Als u eventueel 
wilt meewerken hieraan, dan kunt u een mail 
sturen aan h.pet@chrlyceumdelft.nl. 

Locatie Molenhuispad

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Gerda Hunink , 
decaan vwo

Leny Pet, 
decaan havo
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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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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).

Als gebedsgroep van ouders komen we ongeveer een keer in de zes weken bij 
elkaar om met elkaar te bidden voor alles wat speelt op het CLD. In de coronatijd 
deden we dat digitaal. Binnenkort doen we dat weer fysiek en daar zijn we blij mee. 
We danken en bidden voor onderwerpen en activiteiten bij het CLD en houden de 
CLD-staf en de leerlingen in gebed.

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan onze gebedsgroep dan ben je 
van harte welkom. Ook als je gebedspunten wilt voordragen, horen wij het graag. Je 
kunt ons bereiken via het onderstaand e-mailadres.

Contact opnemen met de gebedsgroep?
Stuur dan een e-mail naar gebedsgroepouderscld@gmail.com.

Welkom bij de gebedsgroep


