
Gretha Thunberg in het NOS-journaal 
van 23 september. Met trillende stem 
spreekt zij de wereldleiders toe op een 
klimaattop bij de Verenigde Naties. Ze 
is heel boos. Ze verwijt de wereldleiders 
hypocrisie. Ze moeten zich schamen: 
“Jullie komen naar ons, jonge mensen 
voor hoop. Jullie hebben mijn dromen 
en jeugd gestolen met je lege geklets.”

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Ik heb dit met gemengde gevoelens beke-
ken. Enerzijds een gevoel van schaamte dat 
mijn generatie van post-babyboomers zo de 
les gelezen moet krijgen door jongeren. De 
klimaatcrisis is echt wel een feit. En die is 
bepaald niet veroorzaakt door de huidige 

generatie van 16-jarigen. Mijn generatie was 
al vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw op 
de hoogte dat er een probleem was, maar de 
meesten van ons hebben dat niet erg serieus 
genomen. We gedroegen ons vaak alsof we 
geloofden  dat maximale consumptie ons 
gelukkig zou maken.

Anderzijds riep Gretha bij mij ook wat weer-
stand op. Niet direct omdat ik het met de 
inhoud oneens was, wel omdat ik merkte dat 
ik last had van de toon. De aanpak leek de 
volgende te zijn: praat mensen een schuld-
gevoel aan, dan veranderen ze hun gedrag. 
Eerlijk gezegd geloof ik niet in die aanpak. 
Volgens mij is een beeld van een aanlokke-
lijke toekomst veel effectiever om mensen 
in beweging te krijgen. Met andere woor-

den, schilder duurzaamheid niet af als een 
eis waar we onder dwang tegen wil en dank 
aan moeten voldoen; duurzaamheid helpt 
ons juist bij het verbeteren en mooier maken 
van de wereld. 

Je zou het kunnen zien als een variant van 
Positive Behavior Support: leerlingen berei-
ken het meest als je duidelijk positief te ken-
nen geeft wat er van hen verwacht wordt. 
Het goede aanmoedigen, niet focussen op 
wat er fout is.

Op het CLD krijgt duurzaamheid in een aan-
tal vormen aandacht. Zonnepanelen, afval-
scheiding, warme truiendagen. Het is een 
thema in diverse projecten op het techna-
sium. Een mooi voorbeeld is de samenwer-
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Gretha Thunberg zit niet op het CLD
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king met het kunstproject Delft Afvalstad in 
samenwerking met de Kunstsuper Delft op 
het Sint Agathaplein. 

Bij de recente klimaatstaking hebben we als 
school voor de lijn gekozen: als leerlingen 
van hun ouders de toestemming krijgen om 
te gaan demonstreren in Den Haag, gaan 
wij daar als school zeker niet voor liggen. 
Sterker nog, we hadden eigenlijk wel wat 
meer actiebereidheid onder onze leerlingen 
verwacht. En er stilletjes op gehoopt. Maar 
misschien (?) vonden zij dat er meer bereikt 

wordt met de handen uit de mouwen steken 
dan met demonstreren. We hebben er geen 
onderzoek naar gedaan.

Gretha Thunberg zit niet op het CLD. Om 
eerlijk te zijn, ik zou best trots zijn op een 
leerling die de wereldleiders vermanend 
mag toespreken. Tegelijkertijd ben ik het 
met haar oneens. We moeten juist wel naar 
onze jongeren gaan en hun het vertrouwen 
geven dat zij de planeet beter zullen gaan 
beheren en ontwikkelen.

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 
Tekstredactie: Wilfried Sedee

Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet

Publicatiedatum: oktober 2019

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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Locatie Hof van Delft

VVDHVD | Songfestival 2020 

Noteer alvast in uw agenda: 6 maart is 
het zover!

Jeffrey van der Knaap, docent muziek en  

Nederlands 

Vrienden van Hof van Delft Live: Songfestival 
2020. De leerlingen van de locatie Hof van 
Delft doen binnenkort auditie met hun zang-, 
dans- of sporttalent. 

Het belooft een spetterende avond te wor-
den op 6 maart, vol met talent! Het zou fan-
tastisch zijn als u ook komt om de leerlingen 
aan te moedigen.

Belangrijke data:
•  16 oktober: uiterlijke inleverdatum auditie-

formulier
•  17 oktober: audities vanaf 14:30 uur
   (tot uiterlijk 18:00 uur) in het muzieklokaal
•  5 maart: generale repetitie
•  6 maart: twee uitvoeringen in de avond

U komt toch zeker ook?!
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Zo af en toe is het programma van een leerling in het voort-
gezet onderwijs best al druk en vol. Uiteraard moeten ze 
naar school en krijgen ze huiswerk. Belangrijk is ook de 
weg naar de sportvereniging, zowel doordeweeks als in het 
weekend. Er moet afgesproken worden met vriendjes en 
vriendinnetjes, ze willen hun favoriete game spelen, of er 
is een jarige in de familie waar de leerling in het weekend 
naartoe gaat.

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo 

Om al die activiteiten overzichtelijk te krijgen is het belangrijk dat 
leerlingen deze activiteiten kunnen organiseren. Een goede planning 
is dan belangrijk.

Sinds dit schooljaar werken we op de locaties Molenhuispad en Hof 
van Delft met een planagenda, de Plenda. Leerlingen hebben allemaal 

een Plenda gekregen bij de start van het schooljaar. Die nemen de 
kinderen iedere dag mee naar school. Mentoren en docenten hebben 
de eerste weken veel aandacht besteed aan het gebruik hiervan. Op 
de verschillende kennismakingsavonden bent u als ouder hier ook 
bij betrokken. 

Doel van de Plenda is om de leerling overzicht te geven in het te 
maken schoolwerk en dan met name wanneer je aan welk vak gaat 
werken gedurende de week. Hoe zorg je ervoor dat je een toets niet 
de dag van tevoren pas gaat leren maar dat je door de stof in stukken 
te hakken dit iedere dag planmatig aanpakt? Zo houd je overzicht en 
bespaar je tijd om buiten schoolwerk je andere activiteiten, die een 
kind ook moet kunnen blijven doen, een plek te geven

Wij hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het 
begeleiden en ontwikkelen van uw kind als individu en het verzorgen 
van een fijne schooltijd voor iedere leerling op het CLD!

Locaties Hof van Delft en Molenhuispad

Met goed plannen en organiseren 
kom je verder!
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Locaties Molenhuispad, Hof van Delft en sc Delfland

Even kennismaken 
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Locatie Molenhuispad

Freark van der Kooi ,  

teamleider havo-2/3

Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Freark van der Kooi en met 
ingang van dit schooljaar ben ik gestart op 
het CLD als teamleider van de afdeling havo 
2/3. Daarnaast geef ik met veel plezier les in 
het vak natuurkunde, dit jaar in havo 2. Mijn 
collega’s en de leerlingen zorgen ervoor dat 
ik me erg welkom voel op het CLD. Dit is voor 

mij één van de belangrijkste dingen om goed 
te kunnen starten op een nieuwe plek in een 
nieuwe baan. 

De afgelopen jaren heb ik als adviseur en trai-
ner voor CPS docenten gecoacht en scholen 
begeleid bij het effectiever maken van lessen. 
Op deze manier heb ik op tientallen scholen 
in het voortgezet onderwijs en mbo samen 
met docenten en teamleiders gewerkt aan 
onderwijsontwikkelingen en -innovaties. Ik 
ben erg blij dat het CLD mij de kans geeft 
om deze kennis en ervaring mee te nemen 
naar Delft en hier met docenten, leerlingen 
en ouders te kunnen werken aan goed onder-
wijs.

In mijn vrije tijd stap ik in de zomer graag 
samen met vrienden op de racefiets en 
schaats ik in de winter marathons. En als de 
wind goed staat ben ik in weekenden en 
vakanties regelmatig met mijn vrouw te vin-
den op de Friese wateren. 

Ik ben er trots op deel uit te maken van het 
team van het CLD en kijk ernaar uit om me 
samen met mijn collega’s in te zetten voor 
een mooie toekomst voor de kinderen in 
regio Delft.

Hartelijke groet, 
Freark van der Kooi

Locatie Molenhuispad

Gerard van Gaalen, teamleider 

vwo 5-6

Mijn naam is Gerard van Gaalen. Vanaf dit 

schooljaar de nieuwe teamleider van vwo 5-6.

Nieuw in de afdeling, maar niet nieuw op 

de locatie Molenhuispad, want in februari 

2020 hoop ik 12,5 jaar in dienst te zijn van het 

CLD. In 2007 ben ik in het onderbouwteam 

havo begonnen als docent aardrijkskunde. 

In 2008 ben ik daarnaast onderwijsontwikke-

laar geworden en heb ik een bijdrage mogen 

leveren aan een aantal projecten in de onder-

bouw. In 2010 werd ik adjunct-teamleider van 

havo 3 (en later ook havo 2). In 2014 wijzigde 

de organisatiestructuur en ben ik verder 

gegaan als teamleider havo 2-3. 

Na vijf (+ vier) jaar havo 2-3 werd het tijd voor 

een volgende verandering. Op het CLD ben 

ik nog lang niet uitgekeken, maar met vwo 5-6 

leer ik wel een heel ander deel van de school 

kennen. Dat is mooi, verfrissend, inspirerend 

(en de eerste weken ook best nog wel eens 

lastig). Wat in al die jaren onveranderd is, is 

dat ik graag samen met onze leerlingen, col-

lega’s en u op zoek ga naar manieren om het 

beste uit uw kind te halen.

Locatie Hof van Delft

Philip van Leeuwen, teamleider 
bovenbouw mavo

Mijn naam is Philip van Leeuwen en met 
ingang van dit schooljaar ben ik werkzaam 
als teamleider van de mavo bovenbouw op de 
locatie Hof van Delft. Ik ben 30 jaar en woon 
samen met mijn vrouw in hartje Rotterdam.

Hiervoor was ik werkzaam als leerjaarcoördi-
nator van de tweede klas mavo/havo en als 

docent aardrijkskunde op het Comenius Col-
lege, locatie Rotterdam. Met veel plezier ben 
ik gestart in mijn nieuwe functie als teamlei-
der. Na de eerste paar weken op het CLD voel 
ik me vooral heel erg welkom en ervaar ik de 
samenwerking met mijn collega’s erg positief. 

Ik heb er heel veel zin in.

Locatie sc Delfland

Michiel Beets, unitleider eerste 

klassen

Mijn naam is Michiel Beets en ik ben sinds 

september 2004 werkzaam voor het Gro-

tius College op de vmbo-locatie als docent 

lichamelijke opvoeding. Ik heb dus de hele 

samenwerking met het CLD vanaf het begin 

meegemaakt. Ik kan mij herinneren dat ik er in 

het begin wel een beetje tegenop zag om ons 

eigen gebouw te verlaten en te verhuizen naar 

Juniusstraat 6 (de toenmalige vmbo-locatie 

van het CLD). Gelukkig viel dat ontzettend 

mee en voelde het eigenlijk al heel snel heel 

goed aan. Als ik kijk naar wat wij nu hebben 

bereikt als sc Delfland dan denk ik dat wij heel 

trots mogen zijn op die prestatie. 

Vorig schooljaar heb ik gesolliciteerd op de 

functie unitleider onderbouw. Ik merkte aan 

mijzelf dat ik niet meer fulltime voor de klas 

wilde staan en ik zag een mooie kans om het 

lesgeven te combineren met het leidinggeven 

aan een ontzettend leuk team! Ik ben sinds dit 

schooljaar unitleider voor de 1e klassen. Een 

mooie kans en uitdaging om mijzelf verder 

te ontwikkelen.



In het kader van het internationaal 
project van sc Delfland hebben leerlin-
gen die deelnemen aan dit project op 
dinsdag 24 september 2019 geholpen 
bij het maken van een muurschildering  
onder leiding van muurschilder Joost 
Konings.

John van Diggele, docent lichamelijke opvoeding

Sc Delfland heeft een internationaal project 
dat medegefinancierd wordt door het pro-
gramma Erasmus+ van de Europese Unie. 
Sc Delfland neemt als vmbo-school deel 
aan een project met vier andere scholen uit 
Griekenland, Bulgarije, IJsland en Zweden. 
Het project heet ‘Living in a challenging 
world’ en het thema van het project is 
‘Human rights and global goals’.
In oktober zullen leerlingen uit de deelne-
mende landen een bezoek brengen aan 

Delft. Tijdens dat bezoek zal vanuit de Ste-
denband Delft Esteli een workshop worden 
gegeven over Burgerschap. In de voorbe-
reiding van die workshop is het idee ont-
staan om samen met onze leerlingen een 
muurschildering te maken over de Vrede 
in het kader van de Vredesweek van 21-29 
september.

Onder de deskundige leiding van Joost 
Konings hebben onze leerlingen vol over-
gave een groot gedeelte van de tekening 
ingekleurd. Het resultaat mag er zijn! 
Op vrijdag 27 september is de muurschil-
dering onthuld in de binnenstad van Delft. 
Iedereen kan de muurschildering bewon-
deren in de doorgang achter het vroegere 
Stadskantoor Delft. 

Een groot succes voor onze leerlingen die 
bijzonder goed wisten te samenwerken!
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Locatie sc Delfland

Verven voor de vrede 

Locatie sc Delfland

Angèle Kuster, unitleider tweede 

klassen

Sinds 1 november 1983 ben ik werkzaam in 

Delft. Eerst op de Paulusmavo, daarna, in 

1986 op Van der Made, dat later opging in het 

Grotius College en uiteindelijk sc Delfland. In 

die tijd heb ik vele taken gehad, waarbij het 

lesgeven altijd centraal staat. De belangrijk-

ste taken naast het lesgeven en mentoraat 

zijn roostermaker, coach, examensecretaris 

en teamleider geweest. Ik houd van afwisse-

lend werk en ik vind veel dingen leuk.

Uiteindelijk heb ik toch weer gesolliciteerd 

als unitleider in de onderbouw. In de onder-

bouw ligt nu meer mijn passie. Ik werk in een 

fijn, gezellig team waarbij voor iedereen de 

leerling centraal staat.

Naast deze taak als unitleider, neem ik nog 

steeds een deel van het rooster voor mijn 

rekening en probeer ik de leerlingen te laten 

ervaren dat wiskunde echt wel leuk kan zijn. 

Samen met mijn lieve kinderen van 23 en 22 

jaar woon ik op een van de mooiste plekjes 

van Rijswijk. Daar fiets of wandel ik dagelijks 

weer naartoe vanuit het mooie gebouw van 

sc Delfland.



Dit schooljaar is het vak Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O) voor de brugklassen 
in een nieuw jasje gestoken. De ver-
anderingen, die roostertechnisch én 
onderwijsinhoudelijk zijn, zorgen voor 
meer verbinding tussen verschillende 
vakken en vaardigheden. Hiermee 
wordt een nog stevigere basis gelegd 
voor het vervolg van de technasiumop-
leiding.

Jeanna de Haan, technator, docent O&O

Nieuw in het O&O-programma voor de 
brugklassen is dat de vakken techniek en 
informatiekunde in de vorm van workshops 
geïntegreerd zijn. Voorheen bestond het 
rooster van de brugklassen uit vijf uur O&O 
per week gedurende de ene helft van het 
schooljaar, waarna in de andere helft van het 
schooljaar de vakken techniek en informatica 
5 uur per week werden gevolgd. Sinds dit 
schooljaar is in het rooster van de brugklas-
sen gedurende het hele jaar vier uur O&O 
per week opgenomen, waarbij techniek en 

informatica geïntegreerd zijn. Technische en 
computervaardigheden worden hierdoor 
nog meer gekoppeld aan het vak O&O. Het 
totaal aantal lesuren is niet veranderd, maar 
de verbinding door deze nieuwe invulling 
van het O&O-programma biedt legio voor-
delen.

Na enkele workhops te hebben gevolgd, 
zijn de leerlingteams van de brugklassen 
begonnen met het project ‘voertuig van de 
toekomst’. In dit uitdagende project maken 

Locatie Molenhuispad

Technasium   
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de leerlingen onder andere een mood-
board, een programma van eisen, schetsen 
en ontwerptekeningen en uiteindelijk een 
schaalmodel van wat zij voor ogen hebben 
bij het voertuig van de toekomst. Een pro-
ject waarin ze meteen hun nieuwe vaardig-
heden kunnen toepassen. De leerlingen 
zijn enthousiast en op een veelbelovende 
manier aan de slag gegaan. Via de website 
of het informatiebulletin houden we u op de 
hoogte van de vorderingen.
 
Ook voor de leerlingen van de leerjaren 2 
tot en met 6 is het schooljaar inmiddels in 
volle gang. Om een indruk te geven van de 
opdrachten waar op dit moment voor het vak 
O&O aan wordt gewerkt, vindt u hieronder 
enkele voorbeelden.
 
In klas twee zijn de leerlingen, na een work-
shop brainstormen en modellen maken, 
gestart met een opdracht met Lego Mind-
storms. De robots die de teams maken, heb-
ben speciale sensoren en moeten zo worden 
geprogrammeerd dat ze een aantal taken 
kunnen verrichten. Het project is gekop-
peld aan de First Lego League. Het is een 
innovatieproject waarbij de leerlingen een 
probleem in een gebouw of in de openbare 
ruimte moeten identificeren en daarvoor een 
innovatieve oplossing moeten bedenken. De 
beste teams mogen door naar de FLL regio-
finale op 7 december.
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De leerlingen van de derde klas zijn gestart 
met een kick-off in het Maritiem Museum 
Rotterdam van het project ‘Energiewinning 
aan de kust’. De opdrachtgever, Van Oord, 
is onder andere actief in kustverdediging 
door golfbrekers. Nu zouden zij graag een 
innovatieve manier zien waarop de energie 
die uit de golven gehaald wordt ook weer 
nuttig gebruikt kan worden.

De vwo 4-leerlingen zijn in samenwerking 
met de Kunstsuper een installatie aan het 
ontwerpen die mensen bewust moet maken 
van het soort afval dat bij het PMD mag en 
wat niet. Deze installatie zal uiteindelijk in 
juni gebouwd worden op het Sint Agatha- 
plein in Delft. De havo 4-leerlingen nemen 
deel aan de Youth Music Challenge. Dit is 

onderdeel van een onderzoek aan de Tech-
nische Universtiteit Delft. De leerlingen ont-
werpen de muziekdienst van de toekomst 
waarbij ze nadenken over de vorm waarin 
deze dienst komt, de manier van organise-
ren van muziek en de beleving van de dienst 
voor de gebruiker. 

Klas vijf en zes zijn met hun keuzeprojecten 
en meesterproef gestart. Daarvoor zijn som-
mige leerlingteams nog druk op zoek naar 
een geschikte opdrachtgever, anderen zijn 
met hun opdrachtgever hun projectplan aan 
het formuleren. Op 18 maart zullen de exa-
menleerlingen hun meesterproef feestelijk 
afsluiten met een eindpresentatie. Hierover 
volgt in een latere editie meer informatie.



Techniek biedt oplossingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen van 
vandaag en morgen. Daarom is het zo 
belangrijk dat we de volgende gene-
ratie enthousiasmeren voor techniek. 
De arbeidsmarkt staat te springen om 
goed geschoold technisch personeel. 
Daarom investeert het kabinet de 
komende jaren in het technisch vmbo. 
Afgelopen schooljaar hebben wij ons 
dan ook aangesloten bij het samenwer-
kingsverband Sterk Techniek Onderwijs, 
zodat we door middel van regionale 
samenwerking met het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen voor een krachtig 
en duurzaam techniekonderwijs kunnen 
zorgen. 

Mariska Evers, coördinator Technologie en Toepassing

Het vak Technologie en Toepassing (T&T) 
sluit naadloos aan bij deze doelstellingen. 
We hebben steeds meer mooie projecten 
voor onze leerlingen in samenwerking met 
bedrijven uit de regio, maatschappelijke 
instellingen en het mbo. 

Wat doen wij dan zoal?
Voor leerlingen is het een hele uitdaging om 
een beeld te krijgen van de mogelijkheden 
in de techniek. Vaak strookt het niet met de 
werkelijkheid. Maar technologie is overal, 
van bruggen bouwen tot het voedselvraag-
stuk en van 3D-printing tot transport van de 
toekomst.

Klas 1 is dit schooljaar van start gegaan met 
het project ‘Plastic Soep’. We doen dit pro-
ject in samenwerking met Stichting Stunt. 
Zij begeleiden jongeren en volwassenen via 

een leerwerktraject richting betaald werk. In 
de Upcycle-werkplaats maken ze van afval 
nieuwe producten. Onze leerlingen beden-
ken en presenteren aan het eind van het 
project de nieuwe ideeën voor zwerfafval 
aan de opdrachtgever. 

Duurzaamheid is ook het onderwerp waar 
klas 2 op dit moment mee bezig is. De leer-
lingen gaan zelf op zoek naar een opdracht-
gever en brengen uiteindelijk een advies uit 
over hoe het bedrijf duurzamer kan worden. 

Om de leerlingen te inspireren welke inno-
vaties er allemaal zijn op het gebied van 
duurzaamheid zijn ze op bezoek geweest bij 
The Green Village, het levende laboratorium 
van de Technische Universiteit Delft. Ook de 
bekende Hyperloop was hier te bewonde-
ren. In november zullen we meedoen met de 
Vakkanjers, een landelijke techniekwedstrijd 
voor vmbo-leerlingen. Met de challenge 
‘Creating space for children’ daagt de Cruyff 
Foundation de leerlingen uit om innovatieve 
ideeën en praktijkgerichte oplossingen te 

Locatie Hof van Delft

Techniek  
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bedenken om kinderen te stimuleren meer 
te bewegen. Daar volgt komend jaar zeker 
meer over. 

Vorig jaar heeft klas 3 al ervaring opgedaan 
met hoe leuk een echte ontwerpwedstrijd 
kan zijn. In samenwerking met het bedrijf 
Heembouw hebben de leerlingen meege-
daan met de innovatiewedstrijd van Bou-
wend Nederland. De opdracht was het ont-
werpen van een modulair systeem voor een 
tiny house. Het beste ontwerp van de klas 
mocht een dag op kantoor bij Heembouw 
het ontwerp verder uitwerken. Op de wed-
strijddag op een mooie locatie in Nieuwe-
gein lieten de leerlingen in een korte pitch 
hun project zien. Het was zeer geslaagd, 
want onze leerlingen stonden uiteindelijk in 
de top 3! Dit schooljaar zullen we ook weer 
met Heembouw aan de slag gaan. 

We zijn ook weer gestart met het project 
‘Automatisering in de kas’ in samenwerking 
met Ter Laak Orchideeën. De leerlingen zijn 
al op bezoek geweest bij de nieuwe innova-
tieve daglichtkas en het inspiratiecentrum. 
Met behulp van Lego Mind Storms zullen 
de leerlingen een robot bedenken en bou-
wen, die het automatiseringsproces optima-
liseert. 

In de food sector komt ook veel technolo-
gie kijken. Eind vorig schooljaar hebben we 
in samenwerking met Lentiz MBO Food het 
project ‘Natuurlijke energydrink’ gedaan. Dit 
was een groot succes. De docenten waren 
de testers. Er was een aantal heerlijke drank-
jes bij. Komend schooljaar zullen we dit pro-
ject weer uitvoeren en daarbij een bezoek 
brengen aan de Food Innovation Academy 
in Vlaardingen. 

In Delft zijn er op dit moment enorm veel 
grote bouw- en infraprojecten. Dat was de 
aanleiding om in klas 4 in samenwerking met 
de Gemeente Delft en Van Gelder Infra het 
project ‘Verbeterde verkeerssituatie’ op te 
starten. De leerlingen maken een nieuw ont-
werp voor de Voorhofdreef, de gevaarlijkste 
weg van Delft. Komend schooljaar zullen ook 
de studenten mbo van het ROC Mondriaan 
Bouw & Infra hierbij worden betrokken.

Bij het project ‘Technologie in de klas’ kun-
nen de leerlingen uiteindelijk hun diverse 
opgedane kennis van technologie laten zien. 
Onze leerlingen ontwerpen een technolo-
gische leskist voor leerlingen van groep 8. 
Enthousiasmeren voor technologie kan niet 
vroeg genoeg beginnen. Om inspiratie op te 
doen zijn de leerlingen op bezoek geweest 

bij het Science Centre en hebben ze uitleg 
gekregen over de opdracht. Leerlingen van 
basisschool Het Mozaïek zullen uiteindelijk 
de leskisten gaan testen. 

Met deze mooie projecten geven wij onze 
leerlingen een divers beeld van de wereld 
van technologie en hopen we ze te enthou-
siasmeren voor een toekomst in de techniek!

Wij zijn de decanen van de locatie  
Molenhuispad en willen ons graag aan 
u voorstellen: Leny Pet, decaan havo 
en Gerda Hunink, decaan vwo. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het proces van 
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
(LOB).

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

diverse activiteiten die betrekking heb-
ben op de keuzes die de leerlingen moe-
ten maken. Daarnaast overleggen wij met 
leerlingen, ouders en mentoren waar dat 
gewenst is. 

Op 20 september bezocht havo 5, als start 
en ter opfrissing van hun ‘hbo-kennis’, de 
hogeschool Inholland.

De derde klassen startten in oktober met 
hun keuzetraject door middel van een dag 
die in het teken stond van kiezen en keuze-
begeleiding.

Op 26 november wordt onze jaarlijkse Stu-
diemarkt (LOB-day) gehouden, waar u als 
ouder van een leerling van klas 3 en hoger 
vanaf 15.30 uur van harte welkom bent. Op 
deze dag zijn er voor 4-havo en 5-vwo oplei-
dingspresentaties. De leerlingen uit 6-vwo 
doen op de LOB-day het project ‘The per-

fect match’. Zij houden dan voor een panel 
van twee of drie mensen een pitch over 
wat ze willen gaan doen als ze hun diploma 
behaald hebben. 

Wij zoeken nog ouders die willen deelne-
men aan een panel voor de 6-vwo leerlin-
gen. 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 26 
november, wilt u dan een mail sturen naar 
g.hunink@chrlyceumdelft.nl. 

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

Gerda Hunink , 
decaan vwo

Leny Pet, 
decaan havo

Locatie Molenhuispad

LOB (Loopbaan Oriëntatie en  
Begeleiding) op het CLD (MHP)



Elke dag, stipt om 20.00 uur, wordt het 
muisstil in Ieper (België). Bij de Mennen-
poort blazen drie mannen in uniform 
de Last Post, het militaire eerbetoon 
aan de gevallen soldaten van de Eer-
ste Wereldoorlog. Weer of geen weer, 
soms voor een enkeling, soms voor 
honderden toeschouwers die naar dit 
stadje reizen om een familielid te eren 
en kransen met klaprozen te leggen op 
begraafplaatsen en bij de poort. 

Margerita de Miranda, docent Engels

Op 20 september stond ook heel vwo 6 
om 20.00 uur bij deze Mennenpoort om dit 
indrukwekkende eerbetoon mee te maken. 
Onze leerlingen bezochten die dag de Britse 
begraafplaats Tyne Cot waar bijna 12.000 
gevallen soldaten uit de Common Wealth 
landen – Engeland en haar voormalige kolo-

nies – begraven liggen. Nu een serene plek, 
maar tussen 1914 en 1918 een belangrijke 
en strategische positie waar de Engelsen 
en Duitsers hard om gevochten hebben. 
Deze begraafplaats staat schril in contrast 
met de Duitse rustplaats Langenmark waar 
44.000 Duitsers liggen. Deze begraafplaats 
ligt tussen eikenbomen, donker en met vaak 
tien of meer soldaten per graf daar waar de 
Britten crèmekleurige, opstaande grafste-
nen hebben met vele rode en oranje rozen 
in de perken. 

De verschillen tussen de twee begraafplaat-
sen zijn direct duidelijk en maken indruk bij 
de vwo’ers. Aan de hand van opdrachten 
kijken de leerlingen gericht rond op de 
begraafplaatsen en zien ook dat er jon-
gens liggen van hun eigen leeftijd: zestien, 
zeventien jaar oud. Om een volledig beeld te 
geven van deze periode bezochten de leer-

lingen tevens het Museum Passchendaele in 
Zonbeke. In het gebied om Ieper bevinden 
zich nog steeds loopgraven en het museum 
geeft een goed beeld van deze graven, 
schuilkelders en het leven van de militairen in 
die tijd. In deze oorlog is, bijvoorbeeld, ook 
mosterdgas voor het eerst gebruikt, namelijk 
in Ieper. Het museum laat voorwerpen en 
wapens uit die tijd zien, waaronder bommen 
die gebruikt werden. De tentoongestelde 
uniformen kunnen zelfs gepast worden door 
bezoekers. Ook is er een overzicht van de 
strategische aanvallen in beeld gebracht. 

Deze dagexcursie naar Ieper draagt elk 
jaar bij aan het inlevingsvermogen van de 
vwo’ers bij de vakken Engels, geschiede-
nis en Duits waar de Eerste Wereldoorlog 
behandeld wordt. Geschiedenis en Engels 
geven aan het begin van het schooljaar een 
semi-academisch college van 90 minuten 
waarbij de historische achtergronden en 
enkele loopgravendichters de revue passe-
ren. Tijdens de Engelse lessen in periode 1 
wordt er dieper ingegaan op deze gedich-
ten, geschreven door soldaten tijdens de 
oorlog in de loopgraven. Daarnaast lezen de 
leerlingen een roman over deze oorlog. Dit 
wordt uiteindelijk afgesloten met een school- 
examen. De excursie naar Ieper maakt de 
cursusstof zeer persoonlijk voor bijna alle 
leerlingen en maakt indruk. De realisatie dat 
er ingegaan jonge mannen gestorven zijn 
in een oorlog die eigenlijk zinloos was, zet 
aan het denken wanneer je als tiener in een 
veld staat te midden van 11.597 grafstenen. 
De bewustwording van dit bezoek bleek uit 
de reactie van een van onze leerlingen: “De 
wereldleiders zouden eens naar deze plek 
moeten komen. Misschien begrijpen ze dan 
waar het eigenlijk om gaat.”

Locatie Molenhuispad

Onze klaprozen, loopgraven en  
militair eerbetoon  
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“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”

mavo/havo
Hof van Delft

OPEN DAG  
25 januari 2020 
VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders)

21 januari 2020

havo/vwo
Molenhuispad

OPEN DAG  
25 januari 2020 
VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders)

23 januari 2020

vmbo-gl/kbl/bbl
sc Delfl and

OPEN DAG  
22 januari 2020 
VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders)

13 januari 2020

mavo/havo/vwo
Inloopmiddagen

Hof van Delft
en Molenhuispad
8, 15 en 29 januari 2020

www.chrlyceumdelft.nl

“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”

Hof van Delft
en Molenhuispad
8, 15 en 29 januari 2020

“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”

en Molenhuispad
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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 20:00 - 21:15 uur. De locatie wisselt.

Data:
• 4 november 2019 • 2 december 2019 • 13 januari 2020

• 10 februari 2020 • 9 maart 2020 • 6 april 2020 • 11 mei 2020 • 15 juni 2020

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
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