
Techneuten: is dat de doelgroep van het 
CLD? Of wat vriendelijker gevraagd: is 
het CLD nu een school die zich vooral 
richt op leerlingen met exacte vakken? 
We hebben tenslotte een technasiumaf-
deling op havo/vwo, op de mavo bieden 
we het vak Technologie en Toepassing 
aan. Met dat laatste zijn we overigens 
een absolute voorloper, want er zijn 
maar een handvol scholen in Neder-
land met toestemming  daarvoor. Maar 
andere kwaliteiten van leerlingen dan? 
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor 
leerlingen met een creatieve inslag?

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Nog maar kort geleden wilde de overheid 
dat scholen zich meer op de exacte vakken 
zouden focussen. Het doel was op havo/
vwo minstens 50% van de leerlingen in een 
natuurprofiel. Ook heel recent is er door de 
overheid weer een fors bedrag beschikbaar 
gesteld voor techniekonderwijs voor het 
vmbo en de mavo. Zowel sc Delfland als de 
Hof van Delft hebben met succes een pro-
jectplan geschreven waardoor we meepro-
fiteren van deze subsidie, en verder kunnen 
ontwikkelen. 

Het CLD heeft technologie als speerpunt. 
Dat vertaalt zich in de leerlingenpopulatie, 
en ook zeker in de resultaten. Met name op 

het vwo behoren de resultaten in de natuur-
profielen tot de top van heel Nederland; in 
2017-18 waren we zelfs de beste. En daar zijn 
we best trots op.

We blijven het in perspectief zien. Ook vak-
ken als Nederlands, Latijn en geschiedenis 
doen het heel goed. Dit laat meteen zien 
dat het niet alleen techneuten zijn die niveau 
leveren. En wie de tentoonstelling van het 
examenwerk van de leerlingen in de beel-
dende vakken bezocht heeft, weet dat de 
kwaliteit daar ook dik in orde is. 

Een wat filosofischer kanttekening hierbij. 
Aan exacte vakken en techniek kleeft al 
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gauw de associatie van objectief en hard 
wetenschappelijk, terwijl talen en zaak- en 
kunstvakken vaak wat meer als intuïtief en 
ongrijpbaar worden ervaren. Tegelijk is dit 
wel een versimpeling. Een voorbeeld: als je 
leesvaardigheid oefent bij een taal, moet je 
ook nauwkeurig werken en precies lezen, 
en juist ook bij technologie komt een forse 
dosis creativiteit kijken.

Als we inzoomen op Onderzoek & Ontwer-
pen (het kernvak van het technasium), zien we 
daar ook heel creatieve processen. Op basis 
van een echt probleem vragen opdracht-
gevers (vaak bedrijven) leerlingen te komen 
met voorstellen voor een oplossing. Het 
mooie is dat het goede antwoord nog  niet 
bestaat, en de leerlingen wel creatief moe-

ten zijn. In dat proces komen ze gaandeweg 
door de feedback die ze krijgen tot steeds 
mooiere ideeën. 

Kortom, de creativiteit wordt aangespro-
ken, maar tegelijk leren ze ook kritisch naar 
hun eigen werk te kijken en om te gaan met 
feedback. Dit proces is goed vergelijkbaar 
met de werkwijze in de creatieve beeldende 
vakken. Als je nadenkt over je eigen werk 
en je doet je voordeel met positieve com-
mentaren van anderen, dan heeft dat een 
sterk vormende waarde. Het vertaalt zich in 
persoonlijke groei.
Leerlingen met een artistieke en met een 
technologische belangstelling kunnen hun 
hart ophalen op het CLD.

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
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Contact
Monique Radder
Beleidsadviseur pr en communicatie
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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.

> Vervolg van pagina 1

2  2019/2020    Informatiebulletin 2

Gelukkig
2020!



 3

Op de locatie Hof van Delft is sinds 
enkele weken een nieuwe valuta in 
omloop: de HVDollar. Deze valuta is 
tot stand gekomen naar aanleiding 
van een uitdaging die we als school 
met alle leerlingen aan zijn gegaan. 

Namens het PBS-team Hof van Delft

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo 

Aan het einde van de verschillende pauzes op 
school constateerden we dikwijls een grote 
berg afval die niet altijd in de prullenbak 
belandde en achterbleef in de aula. Vanuit 
het oogpunt van Positive Behaviour Support 
(PBS) zijn we aan de slag gegaan leerlingen 
bewust te maken en te motiveren om ver-
antwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
afval. Deze vraag is uitgezet bij de leerlingen-
raad, bij ouders en bij alle collega’s op de 

locatie. Uit alle ideeën kwam naar voren dat 
we dit gedrag moeten aanleren en vervolgens 
ook moeten bekrachtigen en belonen. 

Tijdens mentorlessen hebben we bij leerlin-
gen de volgende actie geïntroduceerd: de 
aula-challenge. Leerlingen hebben tijdens 
deze mentorles het voorbeeld gekregen hoe 
je zorgt dat de aula netjes en schoon blijft. 
Via een bedrijf dat mobiele prullenbakken 
levert (de Flextrash), hebben we als school 
een aantal tafelprullenbakjes gekregen die bij 
moeten dragen aan de challenge. Deze han-
gen aan de randen van enkele tafels in de aula 
buiten de grote prullenbakken die er altijd al 
staan.  Vervolgens is de nieuwe valuta geïn-
troduceerd die te verdienen is bij het netjes 
weggooien van je afval en het schoonhouden 
van de lunchplek. Deze beloning krijg je in 
de vorm van een houten munt die met onze 

lasercutter op school is vervaardigd.
Iedere pauze hebben de pauzesurveillanten 
een aantal HVDollars op zak om uit te delen. 
De verdiende HVDollars  kunnen leerlingen 
vervolgens inzetten voor verschillende belo-
ningen: een uurtje vrij, iets lekkers halen of 
een kwijtschelding van een te-laat-melding. 
Tot op heden is de actie een groot succes en 
zien we aan het einde van iedere pauze,  maar 
ook in tussenuren, dat de tafels en vloer in 
de aula substantieel opgeruimder tot geheel 
schoon zijn.  

We zijn erg benieuwd de komende weken 
voor welke beloningen de leerlingen hun 
HVDollars gaan inwisselen en zullen samen 
met leerlingen en collega’s na gaan denken 
welke nieuwe beloningen we kunnen gaan 
toevoegen!

Locatie Hof van Delft

Nieuwe valuta: de HVDollar!
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Op het technasium hebben recentelijk 
bezoeken uit Israël en China plaatsge-
vonden. Andersom wordt een Neder-
landse docent ook wel eens uitgenodigd 
om over het technasium en Onderzoek 
& Ontwerpen (O&O) een lezing of les in 
het buitenland te verzorgen. 

Jeanna de Haan, technator

Begin november, in het kader van een sym-
posium over Technology Education in Beijing 

georganiseerd door de Capital Normal  
University, heb ik, docent O&O en technator 
Jeanna de Haan, op uitnodiging een voor-
beeldles O&O gegeven op een Chinese 
middelbare school. Zoals bekend ontwikkelt 
China zich in rap tempo. Met name de ver-
schuiving van ‘made in China’  naar ‘created 
in China’ is in volle vaart. Dit betekent ook 
veel in het onderwijsveld.

De school in Beijing waar de les plaatsvond, 
is vergelijkbaar met het CLD in het aantal 

leerlingen maar ook in de faciliteiten; het 
ontbreekt niet aan digitale borden, beamers 
en computers. Opvallend waren de grote 
sportvelden bij de school.  Ondanks ogen-
schijnlijk grote culturele verschillen tussen 
Azië en Europa blijken de sfeer in de klas 
en de leerlingen heel herkenbaar te zijn. Het 
enige verschil is het aantal leerlingen per klas 
en het schooluniform. Er zitten namelijk 40 
leerlingen in een klas die per leerjaar een 
andere kleur sporttenue dragen. Ondanks 
een aanwezige tolk en een bilinguale instruc-

Locatie Molenhuispad

Technasium | O&O in China   
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tie in PowerPoint was communicatie ingewik-
keld maar toch wel succesvol. In aanwezig-
heid van ca. 50 docenten uit verschillende 
delen van China en andere delen van de 
wereld (van Japan, Taiwan tot de Verenigde 
Staten) werd een Engelstalige O&O-les uit-
gevoerd. Het was een, voor brugklasleerlin-
gen van het CLD, goed bekende O&O-les 
‘Het ontwerp van een pretparkeiland’. Hierbij 
is de onderlinge samenwerking een belang-
rijk ingrediënt.

Tegelijkertijd werd ook een typisch Chinese 
techniekles gegeven zodat de verschillen 
duidelijk zichtbaar werden.

Opmerkelijke verschillen tussen deze lessen 
waren vooral de mate van (grotere) zelfstu-
ring, zelfstandigheid, samenwerking, com-
municatie en keuzemogelijkheden van de 
leerlingen in de O&O-les. 

De onderwijsdoelen werden bereikt via de 
opdrachten gebaseerd op gedeeld eige-
naarschap en persoonlijke interesse om te 
leren. Dat zijn ook gewenste vaardigheden 
van deze tijd. Hier tegenover stond de Chi-
nese techniekles waarbij doelen werden 
bereikt via directe instructie en met een cijfer 
als motivatie voor leren.

Het was een onderwijswetenschappelijke 
bijeenkomst waarbij veel kennis werd uitge-
wisseld, en naast het feit dat het heel leuk 
is zo’n uitnodiging te ontvangen heb ik, als 
docent, ook erg genoten om daar een O&O- 
les te mogen geven. 

Internationale uitwisseling van ervaringen 
en kennis binnen het onderwijs is van groot 
belang voor onderwijsinnovatie. Enerzijds 
om van bestaande onderwijsconcepten te 
leren, anderzijds om het onderwijs te blij-
ven ontwikkelen, verbeteren en eigentijds te 
maken. Het relatief nieuwe vak (O&O), nog 
maar 15 jaar oud, is al lang bekend buiten 
onze landsgrenzen. De docenten en andere 

onderwijsgeïnteresseerden uit verschil-
lende landen bezoeken technasia binnen 
de kaders van het vakoverstijgende bèta- 
gerichte ‘Science Technology Engineering 
and Mathematics (STEM)’-onderwijs. O&O 
is een vak dat veel elementen van STEM- 
onderwijs heeft, zoals het toepassen van 
opgedane kennis binnen verschillende vak-
ken tijdens een projectgebonden opdracht 
met een ‘beroepen’-context. Al lang wordt 
gepoogd tot vakoverstijgende integratie 
van kennis te komen. Het STEM-onderwijs 
bestaat al lang, in Engeland is eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw het STEM-vak 
‘Design and Technology’ van start gegaan. 
O&O is een 21e eeuwse Nederlandse versie. 
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Hosgeldiniz, willkommen, baruch 
ha’ba, velkommen allemaal! De afge-
lopen week hebben we gastleerlingen 
uit vier verschillende landen binnen de 
muren van de locatie Molenhuispad 
gehad.  

Jan Willem Rozema, docent Nederlands

Te gast waren scholieren uit Turkije, Duits-
land, Israël en Noorwegen. Ieder van hen was 
gekoppeld aan een leerling van de locatie 
Molenhuispad, bij wie hij/zij een week lang 
thuis gelogeerd heeft. In het nieuwe kalen-
derjaar is het precies andersom: dan gaan 
onze scholieren een weekje weg om kennis 
te maken met een hartelijk gastgezin, een 
andere school en een onbekende cultuur. 
Spannend! 

We hebben onze gasten kennis laten maken 
met het Nederlandse schoolleven en met 
hoogtepunten van ‘Nederland toeristenland’. 
Zo hebben we het Rijksmuseum en het Anne 
Frankhuis bezocht in Amsterdam. Ook waren 
we in de Haagse Ridderzaal en in de Rotter-
damse kubuswoningen. De Israëlische groep 
bezocht daarnaast de Maeslantkering en de 
(technische) Turkse leerlingen keken rond in 
wetenschapsmuseum Nemo. 

In het gedeelde programma was de internatio- 
nale avond een onbetwist hoogtepunt. Door 
samen te eten, spelletjes te spelen en lekker 
te kletsen kregen leerlingen uit alle landen 
het steeds gezelliger met elkaar. We danken 
onze BSM-leerlingen uit 5 havo voor hun bij-
drage aan deze avond! Buiten het officiële 
programma hadden de scholieren écht goed 

de tijd om elkaar te leren kennen. Misschien 
wel het mooiste van de week zijn de nieuwe 
vriendschappen die ontstaan, waardoor gren-
zen tussen mensen vervagen en we meer oog 
krijgen voor ‘de ander’.   

Elk jaar organiseren we zo’n internationale 
week. De week is bedoeld voor leerlingen 
uit havo 4, vwo 4 en vwo 5. Deelname is vrij-
willig en staat los van ieder vak. Ons doel is 
om jongeren de kans te geven verder dan 
hun eigen land en leefwereld te kijken, met 
ogen die zich verwonderen over het nieuwe, 
het andere, het onbekende. Want wie zich 
verwondert, ziet nu eenmaal meer.  

Voor nu zeggen we: güle güle, tschüß,  
shalom, på gjensyn!

Locatie Molenhuispad

Internationalisering:  
wie zich verwondert, ziet meer!
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Eindhoven was tijdens de herfstvakan-
tie weer omgetoverd in een plek waar 
innovatie en design samenkomen: de 
‘Dutch Design Week’.

Jacoba van Gastel, We-all-wheel

Dit jaar kwam in het Gloeilampenplantsoen 
‘de Reis van de Toekomst’ tot leven. Daar 
liet de NS zien hoe reizen eruit kan komen 
te zien.

De NS krijgt te maken met 40% meer reizi-
gers in 2040. En dat lukt niet zomaar. Daar 
heb je andere treinen en treininrichting voor 
nodig, andere stations en OV-fietsen maar 
ook een andere manier van vervoer vanaf 
het station of naar het station toe. 

‘We-all-wheel’ heeft samen met de NS zowel 
een Hall of Fame als twee probeer-parcour-
sen ontworpen. In de ‘Hall of Fame’ konden 
bezoekers kennismaken met verschillende 
vormen van elektrisch transport. Daarnaast 
was er een parcours met Onewheels en een 
parcours met deelsteps. 

Om de bezoekers een unieke ervaring te 
geven was het nodig dat er goede uitleg 
te vinden was bij de ‘Hall of Fame’. Dit was 
deels te vinden op de sokkels waar de ver-
voersmiddelen op stonden, maar voor het 
publiek was het natuurlijk nog leuker om 
in gesprek te gaan met mensen die er veel 
vanaf wisten. Op het parcours was het vooral 
belangrijk dat medewerkers de bezoekers 
uitleg konden geven over de vervoersmid-

delen en dat alles veilig verliep. De groep 
van medewerkers bestond uit personeel van 
de NS en van We-all-wheel. We-all-wheel 
heeft daarvoor ook scholieren van het tech-
nasium van het CLD ingehuurd. Sommige 
scholieren hadden al ervaring met kleine 
elektrische vervoersmiddelen (LEV), omdat 
ze een O&O-project hadden uitgevoerd. 
Voor anderen was het een nieuwe en heel 
leuke ervaring. We-all-wheel is trots op de 
samenwerking met het CLD. “We hebben 
nu een paar jaar scholieren aan projecten 
laten werken. Dit geeft ons veel kennis en 
de scholieren leren van nieuwe vormen van 
duurzaam vervoer.”

Meer weten over duurzaam vervoer: 
www.we-all-wheel.com.

Locatie Molenhuispad

Dutch Design Week: O&O was erbij   



Uit samenwerkingen kunnen mooie  
projecten ontstaan, neem nu de Tech-
Cube. 

Mike Jansen, docent Produceren, Installeren en 

Energie (PIE)

Vanuit de TU ontstaat er een idee voor een 
flexibele techniekwerkplek. Basisschool De 
Horizon was op zoek naar mogelijkheden 

om het nieuwe vak Wetenschap & Techniek 
op alle locaties mogelijk te maken. De tech-
niekafdeling van sc Delfland wilde graag 
maatschappelijk betrokken projecten de 
school binnenhalen. Stop deze partijen in 
een kamer bij elkaar en voila: de TechCube 
zag het levenslicht. 

Na intensieve vergaderingen, contacten met 
leveranciers en vele ontwerpbesprekingen 

kwam er een bouwtekening terecht op sc 
Delfland met de opdracht tot productie. Een 
aantal leerlingen uit de bovenbouwafdeling 
techniek hebben toen dit project aangeno-
men en zijn in de lessen aan de slag gegaan. 
Ze hebben leren lassen, meegeholpen een 
uniek remsysteem te ontwikkelen (want dat 
bestond nog niet), een stage gevonden 
om het houtwerk te produceren en ook 
machines leren installeren. Ze voelen zich 

Locatie sc Delfland

De TechCube
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niet alleen betrokken bij het project, maar 
kunnen ook echt invloed uitoefenen op hun 
werk, waardoor zij hun eigen leermomenten 
kunnen sturen.

Het is erg mooi om de leerlingen bij een pro-
ject als dit bezig te zien. Ze leven helemaal 
op, want nog meer dan de andere opdrach-
ten in de praktijk is het geen oefening meer, 
ze doen het werk nu voor het echt. Het doel 

is niet alleen maar leren voor de meester, 
maar echt iets bijdragen aan de maatschap-
pij en dat vertaalt zich terug in leerlingen die 
‘even in de pauze willen doorwerken’. 
Natuurlijk mag het eindproduct er ook zijn. 
Volgens de leerlingen zelf was de kwaliteit 
boven verwachting en hoewel ze zelf voorna-
melijk alle foutjes kunnen aanwijzen, zijn ze 
op een bescheiden manier wel erg trots op 
zichzelf en het resultaat. Nu is het aan basis-

school De Horizon om er een succes van te 
maken. Op sc Delfland kijken wij uit naar het 
moment dat er nieuwe orders binnenkomen. 



Locatie Molenhuispad

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 
op het Molenhuispad
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De afgelopen maanden zijn we weer 
druk bezig geweest om de leerlingen 
voor te bereiden op hun toekomst. 
De derdeklassers moeten dit jaar een 
keuze maken tussen een maatschappij- 
en een natuurprofiel, de bovenbouw is 
bezig met hun vervolg op de middel-
bare school.

De leerlingen van 3 vwo hebben op 31 okto-
ber een bezoek gebracht aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en zijn daar bezig 
geweest met het thema ‘Waarom is iedereen 
anders?’ Zij zijn vol enthousiasme aan de gang 
gegaan met dit thema. Op 9 oktober waren 
zij te gast bij de TU-Delft, kregen voorlichting 
over studies van de TU en mochten daarna 
aan de gang in een praktische workshop. Hier 
werd weer fanatiek gewerkt, ieder groepje 
wilde de meeste punten of het beste resul-
taat. Het competitie-element is voor leerlin-
gen toch vaak een goede motivatiebron. 

De leerlingen uit havo 5 konden kiezen tussen 
een bezoek met een oriënterend karakter in 
Den Haag (1 okt) of een meer specifiek pro-
gramma in Rotterdam (20 nov).

Het programma in Den Haag bevatte naast 
informatiestands van diverse Haagse oplei-

dingen ook informatie over studeren, stu-
diekosten en studentenleven. De leerlingen 
liepen via een uitgezette route langs de 
diverse stands en konden vragen stellen aan 
de aanwezige studenten die daarbij stonden.

In Rotterdam konden de leerlingen drie 
opleidingspresentaties volgen van diverse 
hogescholen, waarvoor zij zich vooraf had-
den ingeschreven.

Op 26 november was er LOB-day. De derde 
klassers bezochten de studiemarkt en konden 
daar bij de diverse stands vragen stellen, die 
ze met hun mentor hadden voorbereid. Op 
14 en 21 januari krijgen  ze vakkenvoorlichting 
over vakken die ze volgend jaar kunnen gaan 
volgen. In februari moeten ze dan hun voor-
lopige keuze voor volgend jaar gaan maken. 

Voor de leerlingen van havo 4 en vwo 5 waren 
er op de LOB-day opleidingspresentaties van 
diverse hogescholen en universiteiten. Zelfs 
uit Twente en Tilburg kwamen voorlichters om 
te vertellen over de mogelijkheden op hun 
universiteiten. Na de presentaties bezochten 
de leerlingen de studiemarkt, waar ze, naast 
informatie over studeren in Nederland, ook 

informatie konden vinden over studeren in 
het buitenland en reizen in een tussenjaar. De 
leerlingen kunnen alle informatie gebruiken 
om te kijken over welke studie en/of instelling 
ze meer informatie willen of om een tussen-
jaarplan te maken. Ze kunnen de komende 
tijd op universiteiten of hbo’s  gaan meelopen 
met een student of een dag proefstuderen.

De leerlingen van vwo 6 hadden op 26 
november ‘The Perfect Match’, waarbij ze in 
groepjes van drie voor een panel een pitch 
hielden over hun plannen voor volgend jaar. 
De panelleden stelden hen kritische vragen 
en gaven adviezen. De reacties die na afloop 
van leerlingen te horen waren: “Ik heb beves-
tigd gekregen dat ik op de goede weg zit” of 
“Ik heb tips voor mijn selectiegesprek, waar 
ik mee aan de gang moet” tot “Ik moet toch 
nog wat breder gaan kijken”. 

In ieder panel zat een docent, een student 
(meestal oud-leerling) en iemand uit de prak-
tijk. Gelukkig hebben we weer voldoende 
oud-leerlingen, ouders en vrienden van col-
lega’s bereid gevonden om deel te nemen 
aan de panels. En allemaal vonden ze het 
waardevol om te doen. 

Gerda Hunink 
decaan vwo

Leny Pet 
decaan havo

CLD
Studiemarkt
dinsdag 26 november 2019

14.30 - 16.30u

H3, V3, H4, V5 
(H5/V6)
Bezoek 

Studiemarkt

H4 en V5
Voorlichting 

over 
OPLEIDINGEN

V6
The Perfect 

MatchLOB

CLD
LOB - Day

dinsdag 26 november 2019

08.30 - 16.30u
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Hoe praat je met je kind over (online) 
pesten? Wanneer grijp je in en wan-
neer niet? En hoe stel je de juiste 
vragen voor een open gesprek? De 
interactieve ouderavond ‘Like me’ van 
theatergroep PlayBack geeft ouders 
inzicht in de belevingswereld van 
hun puber en de strijd om erbij te 
horen. Ouders ervaren hoe hun kind 
kan opkomen voor zichzelf én voor 
anderen. Zowel op internet als in het  
echt. 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo 

Wij vinden het belangrijk dat we u als ouder 
bij dit thema betrekken en bieden u in samen-
werking met Theatergroep PlayBack de 
voorstelling ‘Like me’ aan. Een informatieve 

ouderavond gericht op communicatie tussen 
ouders en hun pubers en de preventie van 
(online) pesten. De ouderavond is voor alle 
ouders van leerlingen van de locatie Hof van 
Delft (klas 1 t/m 4) en wordt gehouden op 
donderdag 23 januari van 19:00 -21:00 uur op 
de locatie Hof van Delft.
 
Pesten of gepest worden?
Theatergroep PlayBack helpt ouders in de 
communicatie met hun puber. Het acteurs-
team van PlayBack houdt ouders op een luch-
tige wijze een spiegel voor aan de hand van 
herkenbare en humoristische scènes aan de 
keukentafel. Artistiek leider Kim Zonneveld: 
“We spelen de voorstelling ‘Like me’ voor 
jongeren, om te laten zien wat de gevolgen 
zijn van pesten. Maar als we pestgedrag echt 
aan willen pakken, moeten ook ouders en 

docenten zich bewust zijn van wat er speelt 
en hoe je ermee om kan gaan.” De invloed 
van sociale media op pestgedrag neemt een 
centrale plek in tijdens deze avond. 

Bekijk de trailer om een goede indruk te  
krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=I-
aNT-ztHkLk.

Locatie Hof van Delft

Help! Mijn kind wordt gepest  
op school



???

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:
 • 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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