
In Alice in Wonderland komt de volgende bekende  
scène voor: 
Vraagt Alice aan de grijnzende Kat:
“Kunt u mij vertellen hoe ik vanaf hier verder moet?” 
“Het hangt er nogal van af waar je heen wilt”, zei de Kat. 
“Dat kan me niet zo veel schelen…”, zei Alice. 
“Dan maakt het niet uit welke kant je opgaat”, zei de Kat. 
“ …als ik maar ergens kom”, voegde Alice eraan toe om het 
uit te leggen. 
“Oh, dat gaat zeker lukken”, zei de Kat: “Als je maar lang 
genoeg doorloopt.” 

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Verschillen tussen leerlingen
Voor wie Alice in Wonderland niet kent, het verhaal is al bijna 160 
jaar oud, en het is volgens Wikipedia minstens 6 maal verfilmd, de 

laatste versie was in 2010 met onder meer Johnny Depp. Het verhaal 
is vooral bekend om zijn absurde logica. Maar als je wat doordenkt, 
kun je er best wel een boodschap uithalen. 

Zoals, bijvoorbeeld, het bovenstaande stukje dat op onderkoelde 
manier het belang van doelen duidelijk maakt. Je kunt vreselijk je 
best doen, de vraag is alleen: helpt het je om te komen waar je 
wezen wilt? 

In coronatijd is er de verleiding om langetermijndoelen uit het oog te 
verliezen. Er moet heel veel worden geregeld en het moet allemaal 
snel-snel. Allerlei vaste routines gaan overboord. Des te belangrijker 
is het een duidelijke koers te hebben: waar wil je uiteindelijk uitko-
men? Anders word je een speelbal van de waan van de dag.

Wat staat ons het komende jaar te wachten? En wat gaat er niet door? 
Op het ogenblik dat ik dit artikeltje schrijf (kort na Sinterklaas) is een 
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belangrijke vraag hoe we de Open Dagen 
voor groep 8 zullen vormgeven. Intussen is 
het wel duidelijk dat we hun ouders nauwe-
lijks kunnen ontvangen. Veel van de voorlich-
ting zal dan ook digitaal gaan. We hebben 
een digitale kick-off, een 360-graden VR-tour 
en webinars. Zo kunnen we toch een beetje 
sfeer laten proeven.

Gaan de eindexamens wel door? Intussen is 
duidelijk dat ze inderdaad wel doorgaan maar 
in aangepaste vorm. Hoe kunnen we ons erop 
voorbereiden? Dat wordt best lastig. Ik hoor 
her en der op onze eigen school dat sinds de 
schoolsluitingen vorig schooljaar het ritme  
en de structuur bij veel leerlingen zoek  
is. Datzelfde hoor ik ook van andere scholen.  
Misschien is dat nog wel een groter pro-

bleem dan de achterstanden bij de leer- 
stof.

Het zijn twee voorbeelden van onzekerheid. 
Heldere doelen zijn nu extra belangrijk. 
Soms moeten we behoorlijk schipperen om 
koers te houden. Maar wat we willen: het 
CLD is een pedagogische omgeving met 
reële kansen voor de leerlingen. Het onder-
wijs is betekenisvol; we betrekken de wereld 
om ons heen bij de lessen, bijvoorbeeld in 
het technasium op de locatie Molenhuispad 
of bij technologie en toepassing op de loca-
tie Hof van Delft. Dat motiveert leerlingen. 
Dat zien we al jaren en daaraan verandert 
de pandemie niets. En het leidt tot prima 
resultaten. Dat is de vaste koers voor de 
komende jaren!

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: januari 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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Op dinsdag 8 december vond er een 
digitale workshop plaats voor ouders 
van de locatie Hof van Delft.   

Tim van Haeften, teamleider onderbouw

Philip van Leeuwen, teamleider bovenbouw

Op afstand zijn ouders meegenomen in 
de wereld van social media en hoe hier het 
gesprek over aan te gaan met hun kind. Ook 
is er aan bod gekomen welke tools ingezet 
kunnen worden om als ouder zelf bij te blij-
ven in de snel veranderende digitale wereld. 
Het thema sexting en gelijkwaardigheid in 
relaties is ook aan bod gekomen. 

Het was fijn om te merken dat er een groep 
ouders geïnteresseerd was in de work-
shops en dat er op een interactieve manier 
het gesprek met elkaar is aangegaan. In dit 
schooljaar zijn er met leerlingen al meerdere 
preventielessen op dit thema aangeboden 
en ook na de kerstvakantie volgen er nog 
enkele workshops. Dit zorgt voor een mooie 
verbinding tussen leerling en ouder op ver-
schillende thema’s.

Ook in tijden van corona vinden wij het  
op de locatie Hof van Delft belangrijk  
om deze thematiek onder de aandacht te 
brengen.

Locatie Hof van Delft

Social media en  
gelijkwaardigheid
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Dit jaar gaat sc Delfland voor een 
’hybride’ Open Huis.

Gerrit Kühne, locatiemanager sc Delfland

Omdat een traditioneel Open Huis nu niet 
mogelijk is, wordt gewerkt aan een Open Huis 
waarbij leerlingen in spe in kleine groepen 
proeflessen krijgen aangeboden en ouders 
op afstand digitaal worden geïnformeerd. 
Hoe de digitale informatie vorm gaat krijgen, 
is op het moment van schrijven van dit artikel 

nog niet helemaal duidelijk. Gedacht wordt 
aan één of meer webinars waarvoor ouders 
zich vooraf dienen aan te melden.

Om tijdens deze informatierondes over vol-
doende beeldmateriaal te beschikken wor-
den video-opnames en foto’s gemaakt in en 
rondom de lessen van de verschillende keu-
zeprofielen die sc Delfland te bieden heeft. 
Tevens wordt een professionele commercial 
opgenomen door Lars Ham, maker van com-
mercials voor grote internationals.

Om aan de strenge AVG-normen te voldoen, 
worden met de ouders van de leerlingen die 
meewerken aan de video-opnames serieuze 
contracten opgemaakt om na publicatie niet 
in problemen te geraken.

Tot grote verrassing zijn dit jaar veel leerlin-
gen bereid om een rol te spelen in het video- 
en fotomateriaal. Daar zijn we natuurlijk zeer 
trots op en het helpt om de school goed te 
kunnen presenteren tijdens dit bijzondere 
hybride Open Huis.

Locatie sc Delfland

Commercial sc Delfland



Wat is er nu mooier dan leerlingen uit de vierde klas 
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) van sc Delfland, die 
koken en serveren voor hun schoolgenootjes uit klas 2?

Albert Aarts, docent praktische vakken Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Tjalling Fransen, docent praktische vakken Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Op iedere donderdag wordt er een tweede klas uitgenodigd in 
het restaurant van de school. Ze worden vriendelijk verwelkomd 
door de leerlingen uit de vierde klas en naar hun tafel begeleid. 
De ruimte die ook gebruikt wordt als klaslokaal is omgetoverd 
tot een echt restaurant. Er staan mooie aangeklede tafels, met 
gepoleerd bestek, napparon, bloemetje en een gevouwen servet 
naar eigen creatie, klaar. 

Na het verwelkomen van de tweedeklassers wordt eerst een drankje 
aangeboden en vervolgens het menu toegelicht. Ondertussen zijn 
leerlingen in de keuken druk bezig met het voorbereiden van het 
menu. Voor de soep wordt eerst een roux gemaakt met gemyoteerde 
kerrie, het vlees wordt gekruid en gesauteerd, de groente en aard-

appels worden geblancheerd. Er wordt hard gewerkt in de keuken 
door de vierde klas leerlingen. 

En dan is het zover. Als eerste wordt de romige kerriesoep met 
een scheutje room uitgeserveerd, gevolgd door het hoofdgerecht 
bestaande uit een spies van runderbiefstuk op een bedje van gebakken 
aardappels (pommes parissiennes) en gewokte sperziebonen afgewerkt 
met een heerlijke romige champignonsaus. Het is een feest om te zien 
hoe de leerlingen uit de tweede klas genieten van hun maaltijd, de 
normen en waarden leren van eten in een restaurant en ervaren wat je 
bij de sector HBR allemaal kunt leren. Ook de leerlingen van klas 4-HBR 
presteren boven verwachting. Gastvrouw/heer spelen in het restaurant 
en koken voor gasten is toch iets anders dan voor jezelf zorgen.

De afdeling HBR is een leerzame en mooie afdeling in de school. 
Je leert er koken voor gasten en een beetje voor jezelf. Bakken van 
brood tot aan banket. Gastvrouw en gastheer zijn in een restaurant. 
En als laatste het onderdeel recreatie: mensen vermaken in hun 
vrije tijd. Dit is een van de grootste sectoren in Nederland met een 
enorme keuze aan mogelijkheden om later je beroep van te maken.

Locatie sc Delfland

Koken voor schoolgenootjes
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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 betrek-
king tot onderwerpen en activiteiten 
die spelen bij het CLD en houden we 
de CLD-staf en de leerlingen in gebed. 
Mocht je interesse hebben om deel 
te nemen aan onze gebedsgroep of 
indien je graag gebedspunten wilt 
voordragen, dan zijn wij te bereiken via: 
gebedsgroepouderscld@gmail.com.

Welkom bij de gebedsgroep

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 maatschap-
pij- en een natuurprofiel, de boven-
bouw is bezig met hun vervolg op de 
middelbare school. 

Helaas ziet deze voorbereiding er door 
corona anders uit dan we gewend waren. Het 
jaarlijkse bezoek van de 3-vwo-leerlingen 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
aan de Technische Universiteit Delft hebben 
geen doorgang kunnen vinden. En de derde 
klassen havo kunnen niet op snuffelstage 
in januari. Daarvoor in de plaats kwam een 
alternatief programma.

Maar gelukkig gaan ook veel activiteiten 
wel gewoon door. De derdeklassers heb-
ben informatie gekregen over hun mogelijke 
keuzes voor de bovenbouw en hun mento-
ren begeleiden hen tijdens de mentorles-
sen bij het maken van die keuzes. En waar 
de ene leerling op zijn zesde al wist wat hij 
later wilde en zijn keuzes al gemaakt heeft, 
hebben andere leerlingen daar meer tijd 
voor nodig. 

In februari moeten de leerlingen uit de derde 
klassen hun voorlopige keuze voor volgend 
jaar maken.  Ouders en leerlingen konden 
vanaf 6 januari online presentaties over pro-
fielen en nieuwe vakken in de bovenbouw 
bekijken. Op 12 januari konden de leerlingen 
eventueel met hun ouders, tijdens zoomses-
sies hun vragen over die presentaties stellen 
aan de vakdocenten. Wij hopen  hiermee dat 
de ouders en leerlingen voldoende informa-
tie hebben om met elkaar in gesprek te gaan 
over de te maken keuzes.  

De studiemarkt en het volgen van oplei-
dingspresentaties voor de leerlingen van 
4-havo en 5-vwo kon dit jaar niet fysiek door-
gaan. Voor 4-havo was er in beperkte vorm 
de mogelijkheid tot het volgen van online 
opleidingspresentaties op school.

Gelukkig organiseren de hogescholen en 
universiteiten genoeg online-activiteiten 
voor de leerlingen, waardoor zij zich toch een 
goed beeld kunnen vormen van hun moge-
lijkheden. Op de ELO vinden de leerlingen 
een overzicht met de online-activiteiten die 
de komende tijd plaatsvinden en deze over-
zichten verversen we regelmatig. 

Bijkomend voordeel van online-opleidings-
presentaties voor de leerlingen is, dat ze nu 
veel meer opleidingspresentaties kunnen 
bijwonen dan wij ze kunnen aanbieden op 
school en ze hoeven er niet eens de deur 
voor uit. Als ze met behulp van deze presen-
taties hun keuzes hebben kunnen beperken 
tot een klein aantal opleidingen, dan kun-
nen ze die opleidingen volgend jaar hopelijk 
weer fysiek bezoeken. 

Als leerlingen een selectie hebben gemaakt 
van de opleidingen waar ze interesse in  
hebben, kunnen ze vervolgens gaan proef-
studeren bij deze opleidingen. Ook proef-
studeren gaat nu online en leerlingen maken 
daar gelukkig goed gebruik van. Met online 
proefstuderen ervaren leerlingen hoe het is 
om te studeren bij de betreffende opleiding: 
online proefstuderen bestaat meestal uit 

één of meerdere videocolleges. Daarna gaan 
de leerlingen actief aan de slag en volgen 
online colleges of werkgroepen en maken 
opdrachten die daarbij horen. Daarnaast 
krijgen ze natuurlijk ook informatie over de 
opleiding zelf, de sfeer bij de opleiding en 
het arbeidsmarktperspectief na afstuderen. 
De inhoud van het proefstuderen verschilt 
per instelling. 

De leerlingen uit 5-havo hebben op 6 oktober 
deelgenomen aan het online event ‘Bekijk 
je toekomst in het hbo’, waar ze in gesprek 
konden met studenten, opleidingen konden 
bezoeken en informatie konden krijgen over 
het studeren in het hbo.

De leerlingen van vwo-6 hadden op 1 decem-
ber ‘The Perfect Match’. Leerlingen gingen, 
via Zoom, in groepjes van drie voor een panel 
een pitch houden over hun plannen voor vol-
gend jaar. De panelleden stelden hen kritische 
vragen en gaven adviezen. De reacties die na 
afloop van leerlingen te horen waren: “Ik heb 
bevestigd 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 
praktijk. Gelukkig hebben we weer vol-
doende oud-leerlingen, ouders en vrienden 
van collega’s bereid gevonden om deel te 
nemen aan de panels. En allemaal vonden 
ze het waardevol om te doen. 

Locatie Molenhuispad

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Gerda Hunink , 
decaan vwo

Leny Pet, 
decaan havo



Maandag 26 oktober jl. was het einde-
lijk zo ver. We konden op excursie met 
de havo 5- en vwo 6-leerlingen tekenen. 
Iedereen had zich erop verheugd en 
was blij dat de excursie ondanks alle 
maatregelen toch door mocht gaan, 
met mondkapjes op in de bus en het 
museum gingen we deze dag op pad.

Esther Jonkman, docent tekenen

Sigrid Vervoort, docent tekenen

De bus bracht ons in de ochtend naar ons eer-
ste adres: Kunstmuseum Den Haag (voorheen 
Gemeentemuseum), waar we hartelijk werden 
opgevangen door de museumbegeleiders.

Het was een redelijk unieke ervaring omdat 
het museum gesloten was en wij als groep 
als enige door het museum mochten lopen. 
Sommige deuren werden ter plekke ge- 
opend en achter ons weer op slot gedraaid. 
Maar daarnaast was het natuurlijk fijn om 
door de enthousiaste rondleiders meege-
nomen te worden in de moderne kunst van 
dit museum.

We kregen mooie toelichtingen op de bouw 
van het museum door in te gaan op keuzes 
van de architect Berlage, we zagen de utopi-
sche modellen van de kunstenaar Constant 
Nieuwenhuys en natuurlijk bezochten we de 
afdeling van De Stijl met als topstuk Victory 
Boogie Woogie van Piet Mondriaan. De leer-
lingen gaven aan dat het toch echt anders 
is om z’n werk in het echt te zien, in plaats 

van op een afbeelding, al is het maar omdat 
de stukjes tape die Mondriaan gebruikte nu 
ineens opvallen.

In de middag werden we naar museum 
Voorlinden gebracht, dat gelegen is op een 
prachtig landgoed tussen de duinen en het 
bos. Kunst kijken maakt hongerig, dus de 
leerlingen konden eerst lunchen in het park. 
Gelukkig scheen de zon en was het ondanks 
het herfstige weer niet onaangenaam om 
buiten te zijn. 

Eenmaal binnen verspreidden de leerlingen 
zich door alle zalen om hier zelfstandig aan 
opdrachten te werken. Het ene groepje leer-
lingen sprong in het zwembad van Leandro 
Erlich en het andere waande zich even op 

het strand naast het levensgrote echtpaar 
‘Couple under an Umbrella’ van kunste-
naar Ron Mueck. Leerlingen gingen in het 
museum op zoek naar verschillende struc-
turen/materialen en maakten daarvan foto’s. 
Ze moesten een geluidsopname maken over 
hun ervaring terwijl zij door de smalle gan-
gen van Richard Serra’s ‘Open Ended’ lie-
pen: een 4 meter hoog en 18 meter lang werk 
van gebogen cortenstalen wanden. 
Naast het bewonderen van de kunstwerken, 
verdiepten de leerlingen zich in het gebouw 
en de collectie. En lieten zich deze dag dus 
niet alleen in de kunst van het moderne, 
maar ook in de hedendaagse kunst onder-
dompelen. Zowel de leerlingen als wij zaten, 
met een zeer tevreden gevoel, vol nieuwe 
ervaringen in de bus terug naar school..

Locatie Molenhuispad

Excursie Kunstmuseum Den Haag 
en museum Voorlinden 
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Dr. Jane Goodall: “If we all get together, we can truly make a difference, but we must act now.  
The window of time is closing.”

De bovenbouwleerlingen technasium 
werken, behalve tijdens het eindpro-
ject de Meesterproef, aan twee projec-
ten Onderzoek en Ontwerpen (O&O) 
per schooljaar. De projecten worden 
door de leerlingenteams zelf opgezet. 
Dit betekent dat de leerlingenteams 
volledig vrij zijn een onderwerp voor 
het project te kiezen. Vandaar ook de 
naam: het keuzeproject. Overgang van 
een ontwerp of onderzoeksprojecton-
derwerp per klas naar een onderwerp 
per team wordt gemakkelijker gemaakt 
door in eerste instantie bij het eerste 
keuzeproject onderwerpen via docenten 
aan te bieden. 

Jeanna de Haan, technator

Dit jaar zijn we trots het keuzeproject aan 
te kunnen bieden in samenwerking met het 
Roots & Shoots wereldwijd netwerk van het 
Jane Goodall Instituut. Het programma is 
opgezet door Jane Goodall om jongeren te 
inspireren zich in te zetten voor een betere 
leefomgeving. Roots & Shoots richt zich op 
de zorg voor mensen, dieren en het milieu. 
Zie https://rootsandshoots.nl

Onze school gelooft in de kracht van de 
jongeren. ‘Vertrouwen in jongeren en dus 
in de toekomst’ is ons motto. Jane Goodall, 
de inmiddels 86-jarige wereldbekende 

chimpansee-onderzoekster, gelooft net 
zoals wij dat onze toekomst in handen van 
jongeren ligt. Vanuit die gedachte is zij in 
1991 in Tanzania begonnen met het Roots 
& Shoots-programma. 

Het leerlingenteam gaat aan de slag met 
de complexe vraag om een Nederlands 
platform van het Jane Goodall’s Roots & 
Shoots-programma te ontwerpen. De vraag 
is: Waar moeten we ons op richten in Neder-
land om te zorgen voor een betere wereld 
nu en morgen? 

Jane (voor corona) omringd met haar Roots & Shoots programma-deelnemers. 
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Locatie Molenhuispad

Samenwerking met Jane Goodall  
Instituut
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Locatie Molenhuispad

Tiny Houses | klas 1 

‘Ontwerp een tiny house op het perceel in het Pioneerskwartier te Delft rekening houdend met de architectonische, 
sociale en duurzaamheidaspecten.’ 

Jeanna de Haan, technator 

Dat is de ontwerpopgave waarmee de brugklassen Onderzoek 
en Ontwerpen (O&O) tijdens het tweede project zich bezig zullen 
houden. Een uitdagende opgave voor een gemiddeld 12 jaar oude 
leerling. Met coaching van de docenten, toelichtingen en expertise 
van de opdrachtgever en voornamelijk teamwerk, zelfsturing en een 

proactieve houding worden door de leerlingen creatieve oplossingen 
voor de complexe vraagstukken voorgedragen. 

De brugklassen O&O hebben de gemeente Delft als opdrachtgever. 

Opdrachtgever aan het woord:

Anne Kool/Hila Mohamad,  Gemeente Delft

Als gemeente zijn we op zoek naar manieren om de stad te ver-
duurzamen. Daarnaast hebben we te maken met een stijgende en 
ook veranderde woningvraag. Meer mensen kiezen ervoor om in 
de stad te gaan wonen en er komen meer kleinere huishoudens. In 
het verlengde hiervan zal er meer behoefte zijn aan andere woon-
vormen waarbij ontmoeting en het delen van goederen en diensten 
meer centraal staan. Deze vraagstukken komen samen in de tiny 
house-opdracht van de 1e klas-leerlingen O&O. 

De leerlingen gaan aan de slag om hun ideale tiny house te ontwer-
pen. We hopen dat de leerlingen hun creativiteit gaan gebruiken 
en ons gaan verrassen met innovatieve en duurzame oplossingen 
voor het wonen op weinig vierkante meter. We hopen daarnaast dat 
de leerlingen ook andere inwoners van de gemeente Delft gaan 
inspireren met hun ontwerpen. Door het resultaat te delen op een 
tentoonstelling over nieuwe woonvormen, zullen de ideeën van de 
leerlingen een breder podium krijgen. We kijken uit naar een mooie 
samenwerking!

www.delft.nl/nieuws/internationale-tentoonstelling-2021
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Vaak wordt door de leerlingen aange-
geven dat ze het vak Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O) in de bovenbouw 
echt nuttig en leuk vinden, juist door 
de keuzevrijheid en de mate van zelf-
sturing en zelfstandigheid die van de 
leerlingen verwacht wordt. De Mees-
terproef (MP), het schoolexamen van 
het vak O&O, is de afsluiting van vijf 
havo- of zes vwo-jaren van de techna-
siumopleiding. 

Jeanna de Haan, technator

Hiervoor hebben de leerlingen zelf een 
opdrachtgever gezocht, als een team 
gezamenlijk hun project opgezet en onder 
begeleiding van een docent en een expert 
voeren ze dit project uit. Meestal wordt het 
onderwerp van het project in de richting van 
toekomstige scholing/beroep gekozen. De 
projecten hebben daardoor zeer gevari-
eerde onderwerpen en zijn verbonden aan 
een scala van bedrijven. 

De ‘coronavirus-omstandigheden’ hebben 
de communicatie op afstand bespoedigd 
en daarmee communicatie met opdracht-
gevers ver buiten Delft, bijvoorbeeld uit 
Dronten en Westerbork, mogelijk gemaakt. 
De vraagstukken zijn actueel en direct aan 
problemen uit het hedendaagse leven ver-
bonden. Door de nieuwe situatie in onze 
samenleving, gerelateerd aan de huidige 
pandemie, zijn veel onderwerpen zorg en 
milieu gerelateerd.
De projecten zijn bij zorggerelateerde 
onderwerpen zowel op toekomstige als ook 
op hedendaagse zorgproblemen gericht. Zo 
draagt een onderzoek naar een ecologische 
en ergonomische neksteun voor de Spoed 
Eisende Hulp (SEH) bij traumapatiënten bij 
aan het oplossen van een al bestaand pro-
bleem. Het verkennen van het gebruik van 
sensoren en andere digitale instrumenten in 
een Smart-ziekenhuis van de toekomst zou 
een nieuwe stap in de zorgsector kunnen 
zijn. Patiënten die thuis aan het herstellen 
zijn, kunnen in het ziekenhuis gemonitord 
worden via een implantaatsensor. Deze 
nieuwe aanpak in de zorgsector zal om een 
andere ziekenhuisorganisatie vragen dan 
nu. Maar zo leek het inzetten van de drone 
als noodhulp bij storm in rampgebieden 
een paar jaar geleden ook een utopische 
gedachte. 

De gevolgen van de klimaatverandering 
nopen ons om onze leefwijze en ecologische 
footprint kritisch onder de loep te nemen. 
Zo ook in wonen en werken. Het aantal 
mensen dat een minimale woonoppervlakte 
bewoont in tiny houses neemt toe. Goede 
reden om een minimale werkruimte, een tiny 
office, te verkennen. Een efficiënte, betaal-
bare tiny studentenwoning ontwerpen die 
aan de wensen van de gemiddelde student 
voldoet, is een vergelijkbare uitdaging. 
Om milieuredenen zijn ook nieuwe, uit orga-
nisch afval samengestelde materialen voor 
vliegtuig- (maar ook andere) interieurs zeer 

interessant te verkennen. Voor een aange-
name spel- of werkomgeving zal altijd aan-
dacht zijn. Zo worden nieuwe manieren om 
schoolpleinen in te richten onderzocht, een 
nieuwe home escaperoom en wordt nage-
dacht over een concentratiebevorderende
werkomgeving. 

Allemaal interessante projecten dus waar 
veel voor, uit en van te leren valt. Wij kijken 
uit naar het resultaat en hopen op 17 maart 
dit jaar het schoolexamen O&O gezamenlijk 
feestelijk te kunnen afsluiten. 

Locatie Molenhuispad

Halverwege Meesterproef 2020-2021 

   

Jari van Dop     Home Escaperoom Milan van Puffelen        Wescape Job Valkenburg           
Jill Jager       Ideale kantoor Femke van der Linden     Notariskantoor Chris Varekamp    
Cas van Gastel       Nekimmobilisatie Eline van Haren      Erasmus MC Rosalie van Mourik     
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HAVO 5 TECHNASIUM  

 
 VWO 6 TECHNASIUM      

Railey Boer    Drones:  Anouk de Looff     Noodhulp bij storm Jens van Overbeek    Rode Kruis Saari van der Wekken   
Dannika Biermans    Studentenwoning Misha Heijink     OZ Ingmar Pauptit   

Mark Dijkhuizen     Smart Hospital Ewoud Dijkshoorn    RDGG Gyan Fransen   Ian Vogels 
 
Nick Duijndam     Monitoring Patch Lotte Flipsen     TU Delft Iris de Goede   Iris Haring 
 

Nora Lammers      Growing Airplanes Lucas Leerdam     SIGN Maarten Ruijgh     
Myrthe Arkesteijn     Tiny Office Emma Huijskes     DEPTH Fenna Vlonk     
Maartje Duisterwinkel     Fijn Schoolplein Pieter Doedée      Het Zuiderlicht Bram Gores     Shane Pourier    

MP  
2021 

 



10  2020/2021   Informatiebulletin 2

Heeft u ook last van aanbak in de koekenpan? Moet ik een 
dure Tefal anti-aanbakpan kopen om dit te voorkomen? 

Roel de Rijk, docent biologie en Natuur, Leven en Techniek (NLT)

In V5 wordt het getest bij het vak Natuur, Leven en Techniek (NLT). 
Vier leerlingen uit V5 wilden weten of er inderdaad verschillen in 
aanbak zijn tussen goedkopere en duurdere koekenpannen. Drie 
pannen werden aangeschaft en getest. Een vaste hoeveelheid beslag 
wordt gebruikt, met verschillende temperaturen en tijden.

In dit eerste pilot-experiment werden pannenkoeken gebakken. Een 
vaste hoeveelheid beslag werd in de pan gedaan en na 7 minuten 
bakken werd de hoeveelheid (grammen) pannenkoek bepaald en 
de hoeveelheid die aangekoekt achterbleef in de pan. De tempera-
tuur van de bakplaat werd gevarieerd evenals de totale baktijd. De 
resultaten (zie figuur 1 & 2) lieten zien dat er bij de gietijzeren pan 
meer beslag aankoekt. Beide pannen met anti-aanbaklaag hebben 
zelfs helemaal geen aangekoekt beslag. Ook zie je verschil bij de 
gietijzeren pan tussen wanneer er wel boter wordt gebruikt en wan-
neer niet. Met gebruik van boter is er minder beslag aangekoekt 
dan zonder boter.
 
De IKEA-pannen komen het beste uit onze test, waarbij naar de 
baktijd en het aanbakgehalte werd gekeken. Tevens zagen wij ver-
schillen in vochtverlies. Het ging nog niet om de kwaliteit van de 
pannen zelf, zoals hoe lang gaat de pan mee. Verder vonden wij de 
Tefal-pan het fijnst in gebruik. 

In het vervolgonderzoek willen wij weer gaan bakken. Hierbij willen 
wij allereerst het onderzoek vervolgen met alleen de Tefal- en Ikea-
pan. Vervolgens zullen wij ook meer metingen uitvoeren en dat zal 
het onderzoek betrouwbaarder maken. 

Locatie Molenhuispad

NLT test pannen

Bij deze grafieken hebben we pannenkoeken van 60 gram gebakken op een hoge pit: links (met boter) en rechts (zonder boter). Met de 
oranje balk is aangegeven hoe zwaar de pannenkoek was toen wij hem eruit haalden. Met de blauwe balk is aangegeven hoeveel aange-
koekte pannenkoek in de pan achterbleef.

Testen van aanbakken door verschillende pannen in lokaal 017, 
tijdens NLT. Van links naar rechts: Megilsja Kadosoe, Anna Schutte, 
Rebecca Bergsma en Doris Kooijman.
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In de afgelopen jaren was het de traditie dat leerlingen uit 
mavo-4 een project organiseerden, waarbij de bewoners 
van woonzorgcentrum ‘Lindenhof’ werden verrast met een 
cadeautje en gedicht voor Sinterklaas.

Ard Fey, docent Duits

Een mooie manier om wat te betekenen voor een ander; niet elke 
bewoner heeft familie die met een viering of feestdag iets extra’s 
kan doen, laat staan dat de Sint tijd heeft voor een bezoekje. Maar 
dit jaar is door corona om begrijpelijke redenen veel afgezegd in 
het woonzorgcentrum.

Zou de Sint dan helemaal niet langs kunnen komen? Vanuit het woon-
zorgcentrum kwam de vraag of wij als locatie toch iets konden orga-
niseren voor de sintviering. En de weke mannenharten van de vijf 
4-mavo-mentoren konden deze noodkreet niet negeren. 

Snel werd er door hen en leerlingen geld ingezameld, ingekocht, 
een inpaklijn opgezet en hebben alle leerlingen van 4-mavo in 
korte tijd 65 gedichten geschreven.

Op vrijdagochtend 4 december hebben, geheel vrijwillig, 15 
leerlingen uit de 5 verschillende 4-mavo-klassen zich op het 
inpakken gestort van de geschenken voor de bewoners van de 
‘Lindenhof’. Naast een mooi gedicht kreeg elke bewoner een 
met zorg ingepakt en versierd cadeautje. Om 08.30 uur begon 
het inpakken en om 10.00 uur stond alles keurig gesorteerd klaar. 
Om 10.30 uur nam het woonzorgcentrum de kratten in ontvangst 
en zijn dezelfde dag de Lindenhof-Pieten bij alle bewoners langs 
geweest.

En het bleef nog lang onrustig in het woonzorgcentrum; wat had 
Sint z’n best gedaan!.

Locatie Hof van Delft

Mavo-4 verrast woonzorgcentrum 
Lindenhof
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Tijdens de afgelopen 10 weken heb-
ben de leerlingen in de technasium 
2-klassen hard gewerkt aan de First 
Lego Leaugue (FLL). Hierbij hebben 
ze eigenlijk 2 projecten in 1 gedraaid.   

Enno Cleveringa, docent Onderzoek en Ontwerpen 

(O&O)

Eerst hebben de leerlingen lego-robots 
geprogrammeerd. Het doel hierbij was om 
een parcours af te leggen en zoveel mogelijk 
punten te scoren. Wie de meeste punten 
scoort, gaat door naar de regiofinale waarbij 
ze ook het project pitchen en kan uiteindelijk 
zelfs door naar de wereldfinale!
 
Het tweede deel van het project ging over 
het ontwikkelen van een spel waarbij de echte 
wereld en de digitale wereld gemixt worden. 
Het doel was om een app te ontwerpen waarbij 
een spel gespeeld wordt. De belangrijkste eis 
was dat het spel ervoor zorgt dat leerlingen 
meer gaan bewegen in plaats van lui op de 
bank te hangen en op hun telefoon te spelen! 

Uiteindelijk zijn er spellen ontwikkeld van 
een racespel in je eigen buurt tot een zoek-
spel naar de meest zeldzame insecten bij 
jezelf in de tuin. De opdrachtgever was zeer 
enthousiast over de resultaten en gaat kij-
ken of sommige spellen het ook echt kunnen 
gaan halen tot in de appstore!

Locatie Molenhuispad

First Lego League
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Sigrid Vervoort, docent tekenen

Roy Witteman, docent lichamelijke opvoeding

Pedagogische aanpak
Het havo-bovenbouwteam is het afgelo-
pen jaar bezig geweest met de ontwikke-
ling van drie belangrijke ontwikkelpunten 
uit het teamplan. Eén van de punten is de 
pedagogische aanpak van leerlingen in de 
havo-bovenbouw. Hier is met leerlingen 
uit de bovenbouw op de locatie Molen-
huispad over gesproken. Daarnaast zijn er 
veel gesprekken over geweest onder de 
teamleden. Vooral over hoe zij hun leerlin-
gen zien, zorgen dat zij zich gezien voelen, 
welke verantwoordelijkheden leerlingen 
zelf aan moeten kunnen en wat zij verstaan 
onder zelfstandigheid. De uitkomst van deze 
gesprekken en werkvormen heeft onder 
andere de concepten ‘lik op stuk’ en ‘buf-
felen op school’ opgeleverd.

Buffelen op school
Leerlingen gaven en geven aan behoefte 
te hebben aan een plek waar zij rustig kun-
nen werken. Hiervoor is vanaf het zesde 
lesuur een lokaal vrijgeroosterd. Leerlingen 
nemen hier vrijwillig plaats, om in alle rust 
hun huiswerk te maken of toetsen voor te 
bereiden. Ook vorig schooljaar tijdens het 
aangepast rooster in verband met de corona- 
omstandigheden hebben in de periode voor 
de zomervakantie diverse leerlingen hier 
gebruik van gemaakt. Thuis lukt het soms 
niet goed om aan de slag te gaan. Op school 
lukt ze dit aanmerkelijk beter. 

Lik op stuk
In de havo-bovenbouw kan heel hard 
gewerkt worden door de leerlingen, vaak 
op korte termijn, als een deadline nadert 
of een toetsweek aanstaande is. De weken 
daarvoor worden vaak gebruikt als een soort 
rustperiode, die daardoor niet door ieder-
een even nuttig en goed wordt besteed. 
Huiswerk maken blijkt niet voor iedere 
leerling even belangrijk en er is soms ook 
echt verbetering gewenst bij het op orde 
hebben van spullen. Voorheen werden leer-
lingen die hier enige moeite mee hadden 
doorgestuurd naar de teamassistent voor 
een goed gesprek. De leerling moest dan 
een uur extra komen werken. Uiteraard wel 
in de vrije tijd en aan het einde van de dag. 
Dit werd langzamerhand, vanwege de groei 

van het aantal leerlingen, een taak die op 
deze manier niet meer uitvoerbaar was. De 
behoefte om een vangnet te hebben, waar je 
leerlingen heen kunt sturen, bleef echter wel 
bestaan. Een plek waar leerlingen alsnog het 
huiswerk moeten maken of nog eens goed 
na kunnen denken over het waarom van het 
op orde hebben van je spullen. Ook geven 
leerlingen zelf aan behoefte te hebben aan 
een consequente aanpak. Zo ontstond het 
idee voor het concept los-uur. Het ouder-
wetse ‘lik-op-stuk-beleid’. 

Pilot
Vorig schooljaar werd gestart met een pilot. 
Een aantal collega’s bood aan om enkele 
dagen per week langer door te werken, om 
zo de leerlingen met huiswerkachterstand 
op te vangen in een vast lokaal. De pilot vond 
in korte tijd plaats, omdat we door corona 
met thuisonderwijs te maken kregen. De 
pilot is geëvalueerd. Op basis van de evalu-
atie is besloten het los-uur in te voeren vanaf 
de start van het nieuwe schooljaar.

Start schooljaar
Vanaf de start van het schooljaar is het 
havo-bovenbouwteam begonnen met het 

inzetten van het los-uur tijdens alle werkda-
gen van de week. Ouders en leerlingen zijn 
vooraf ingelicht per brief over de inzet van dit 
concept. Op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag is het 9e uur hiervoor gereserveerd. 
Op dinsdag, vanwege de kortere schooldag, 
staat het los-uur gepland op het 7e uur. Leer-
lingen melden zich bij een vast lokaal, bij de 
docent die dat uur aanwezig is als surveillant. 

Een leerling die bijvoorbeeld herhaaldelijk 
niet zijn huiswerk in orde heeft, krijgt tijdens 
de les te horen dat hij/zij naar het los-uur 
moet op diezelfde dag. Er wordt door de 
leerling in het los-uur gewerkt aan de ach-
terstand of aan een andere inhoudelijke 
opdracht. Wanneer de leerling niet op het 
los-uur verschijnt, worden de ouders op de 
hoogte gebracht. 

Tijdens het werken in het los-uur is er soms 
ook ruimte voor een gesprek met de surveil-
lant. Tijd om even over andere zaken te pra-
ten dan alleen het vak zelf en bijvoorbeeld 
te discussiëren of te reflecteren, zowel voor 
de docent als de leerling. Dat uurtje op het 
einde van de dag kan dus zomaar meerdere 
doelen dienen.

Locatie Molenhuispad

Los & Bos in de bovenbouw
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Onze activiteiten zijn aangepast aan de actuele situatie. www.chrlyceumdelft.nl

Voor u en voor jou, in de week van 1-5 februari. 
Het programma wordt op de website gepubliceerd.

VOOR OUDERS / LEERLINGEN

We organiseren online 
evenementen

Ch
eck

onze websitevoorlichtingsactivit
eit

envoor video’s, vr-tours en 
de geplande activiteiten.

Wil je een inloopmiddag 
bezoeken?
Lees op de website wanneer dat kan, en vul het 
formulier in om je te registreren.

VOOR LEERLINGEN

Wil je een inloopmiddag 

HELAAS AFGELAST

Ch
eck

onze websitevoorlic ite
n

voor video’s, vr-tours en 
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De kwaliteit en organisatie van de exa-
minering op het CLD vinden we erg 
belangrijk. Schoolexamens moeten aan 
bepaalde kwalitatieve eisen voldoen en 
de organisatie van zowel de school- als 
eindexamens verlopen volgens bepaalde 
procedures. Om de kwaliteit en organisa-
tie te waarborgen en waar nodig te ver-
beteren, heeft het CLD sinds dit school-
jaar een examencommissie. 

Roy Nederpelt, docent maatschappijleer

Met het instellen van een examencommissie 
volgen we het advies van de VO-raad die in 
2018 onderzoek heeft gedaan naar de exa-
menorganisatie, naar aanleiding van de inmid-
dels bekende problemen met de school- 
examens in Maastricht en Amsterdam. Het 
ministerie van OCW heeft dit advies overge-
nomen en verplicht scholen vanaf schooljaar 
2021-2022 een examencommissie in te rich-
ten. De instelling van een examencommissie 
bood ons op het CLD de mogelijkheid de 
organisatie van de examens eens grondig 
tegen het licht te houden en verantwoorde-
lijkheden te delen en lager in de organisatie 
te leggen. Kennis die al jaren in veel hoofden 

zat, wordt nu expliciet gedeeld en daarmee 
spreiden we ook risico’s. We zijn blij dat we dit 
schooljaar al kunnen starten met een proef-
jaar van de examencommissie.
De examencommissie is gevormd per afde-
ling (mavo, havo en vwo) en bestaat uit twee 
docenten, een teamleider en een secretariële 
ondersteuner. De taakverdeling van de twee 
docenten is opgedeeld in de gebieden PTA 
(Programma voor Toetsing en Afsluiting) en 

examenreglement en toetsexpert (zie afbeel-
ding). Er wordt samengewerkt binnen de 
examencommissie per afdeling, maar ook 
met de examencommissies van de andere 
afdelingen. Op deze wijze willen we onze 
huidige visie op toetsing opnieuw bekijken 
en waar nodig verbeteren voor de toekomst. 
Daarnaast willen we door deze structuur meer 
eenheid creëren tussen de afdelingen mavo, 
havo en vwo.

Locaties Molenhuispad en Hof van Delft

Examencommissie

In 10 weken tijd hebben de 3 technasium derde-
klassen hard gewerkt aan het ontwerpen van een 
tiny house, niet groter dan 16 m2 en 64 m3. 

Thera Huijsmans, docent Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

Tijdens de tussenpresentatie lieten de leerlingen een 
aantal concepten in de vorm van een schetsmodel zien 
aan de opdrachtgevers Erik Dral, Suzana Lopes da Silva 
en Leo Harders, allen architect. Samen met de opdracht-
gevers hebben zij een keuze gemaakt uit één van, of een 
combinatie van, de concepten. Na workshops over het 
maken van bouwkundige tekeningen en het gebruik van 
de lasersnijder hebben zij het concept uitgewerkt tot 
een definitief ontwerp, compleet met plattegronden, 
doorsnedes, gevelaanzichten en een maquette, waarbij 
gebruik is gemaakt van de lasersnijder. En het resultaat 
mag er zijn!

Locatie Molenhuispad

Tiny Houses | klas 3 



Charles Barto, voormalig directeur sc 
Delfland, wilde graag iets blijvends 
achterlaten bij zijn afscheid als pen-
sionaris. Over wat dit moest zijn, was 
Charles duidelijk: een boom met een 
rondzitbank op het schoolplein. Een 
ontmoetingsplek voor leerlingen, maar 
ook een plek waar een buurtbewoner 
kan zitten genieten van het zonnetje 
al kijkend naar de spelende kinderen 
op het plein. Een plek waar buurt en 
school elkaar treffen. Dat moest het 
zijn.
 
Gerrit Kühne, locatiemanager sc Delfland

In 2019 ontstond het plan om Charles zijn 
wens te realiseren. In datzelfde jaar was 
sc Delfland gastheer voor het ministerie 

van OC&W dat sc Delfland had uitgekozen 
als evaluatielocatie voor de ‘Dag met de 
leraar’. Het ministerie gaf als dank een flinke 
bijdrage aan de realisatie van Charles zijn 
boom en en de rondzitbank .

In het voorjaar van 2020 werd de boom 
gepland en in november 2020 werd de 
bank geplaatst. 

In de HOT-ruimte werd in december een kerstballenactie gehouden. De mooiste,  
origineelste en meest creatieve drie kerstballen werden beloond met een mooie prijs. 

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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Contact
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. 
Indien u suggesties of opmerkin-
gen over de inhoud van het bulletin  
heeft, dan kunt u die per e-mail ken-
baar maken aan Monique Radder  
(m.radder@scodelft.nl).

Locatie sc Delfland

Bartoboom en Bartobank

Locatie Molenhuispad

Kerstballenactie


