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Het CLD biedt opleidingen op vmbo-, 
mavo-, havo-, atheneum- en gymnasium- 
niveau. 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 2023

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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Delft. Of beter gezegd Delf. Het betekent gegraven waterloop en het zegt genoeg 
waar de naam van de stad vandaan komt. Delft leent zich namelijk prima voor één 
van de examenonderdelen voor geschiedenis op het vwo: Steden en Burgers in de 
Lage Landen tussen 1050 en 1700. 

Namens de sectie geschiedenis

Reinier Broekhuizen, docent geschiedenis

In december zijn we met één van de twee vwo-6-klassen naar het Stadsarchief Delft geweest. 
Aan de hand van een 17e eeuwse stadskaart hebben we de ontwikkeling van de stad Delft 
zichtbaar gemaakt. Onze leerlingen waren zichtbaar onder de indruk van hoe al die oude 
documenten, met een totale lengte van minstens 6,5 kilometer (naast elkaar!), beschermd 
worden tegen water, brand en (zomerse) warmte. In het depot hebben we de geschiedenis 
uit het geschiedenisboek voor het eerst kunnen proeven. Zo zagen we het marktrecht van 
Delft, uitgegeven door de Bourgondische hertog Filips de Goede, uit 1436. Het prachtig 
bewaarde zegel onderaan dit privilege was ook voor mij persoonlijk een hoogtepunt. Hoe 
geweldig dat dit al bijna 600 jaar bewaard is gebleven. We zagen ook stukken over een pro-
testants liedboek uit de 16e eeuw, waarvan de maker geëxecuteerd werd door de Spaanse 
overheersers, een maquette hoe Delfshaven mogelijk verdedigd moest worden tegen de 
troepen van Alva, en het vier pagina lange vonnis voor een moordenaar uit de 16e eeuw die 
ene Willem van Oranje omgebracht had. 

In de studiezaal konden leerlin-
gen nog oude documenten en 
foto’s vinden van hun eigen wijk, 
maar ook foto’s van het Molen-
huispad in de jaren ‘80. Helaas 
met maar één oud-docent die 
leerlingen van nu nog herken-
den. En waar is toch dat bas-
ketbalveld gebleven dat in 
1984 nog op het schoolplein 
stond? 

Locatie Molenhuispad

Archiefbezoek
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Na een zorgvuldig traject waarin met 
een brede commissie de profielschets 
is opgesteld en met de benoemings-
commissie de sollicitatiegesprekken zijn 
gevoerd, zijn we blij dat John Brand per 
1 januari 2023 is benoemd als directeur 
van de locatie Hof van Delft (mavo/havo). 

Robert Lock, bestuurder SCO Delft e.o.

John is momenteel teamleider mavo- en 
havo-bovenbouw op het Libanon Lyceum 
in Rotterdam en heeft ruime ervaring in het 
aansturen van onderwijsteams. Tijdens een 
ad interim periode heeft hij ook ervaring 
opgedaan in de integrale eindverantwoor-
delijkheid voor een school. John is bekend 
met het aanbod van de locatie Hof van Delft 
zoals bijvoorbeeld Technologie en Toepas-
sing (T&T) en kan met zijn netwerk en erva-
ring de reeds ingezette ontwikkeling van de 

school verder versterken. De benoemings-
commissie heeft alle vertrouwen dat John 
samen met de twee teamleiders de school 
de komende jaren op een goede manier kan 
aansturen en gezamenlijk met alle mede-
werkers de ontwikkelingen en ambities, die 
zijn beschreven in het nieuwe schoolplan, 
voortvarend kan vormgeven. Wij wensen 
John veel succes en werkplezier toe in de 
nieuwe functie.

John Brand volgt Simon Belder op die 
momenteel directeur is van de locatie Hof 
van Delft. Simon sluit per 1 januari 2023 
een prachtige periode af als directeur bin-
nen het CLD. Een periode waarin de school 
onder zijn leiding een eigenstandige positie 
heeft ingenomen binnen het ruime aanbod 
van mavo-scholen in Delft. De school heeft 
een rijk onderwijscurriculum gekregen en zet 
daarbij de leerling in zijn of haar brede ont-

wikkeling centraal. Vanaf 1 januari zal Simon in 
deeltijd nog enkele projecten afronden voor 
SCO Delft e.o. waarna hij per 1 augustus 2023 
volledig met pensioen zal gaan. Wij wensen 
hem nog enkele mooie maanden toe binnen 
SCO Delft e.o.

College van Bestuur

Benoeming nieuwe directeur locatie  
Hof van Delft

John Brand

Simon Belder

De overstap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs is voor leerlingen 
en ouders uit groep 8 altijd spannend. 
Hoe gaat het er op het voortgezet onder-
wijs nu aan toe, wat is er zo anders dan 
op de basisschool, wat bieden ze allemaal 
aan? 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw  

mavo/havo

Dat konden leerlingen en ouders ervaren 
op de lesjesmiddagen van het CLD, locatie 
Hof van Delft. Een les muziek, lichamelijke 
opvoeding, Technologie en Toepassing, 
Frans, aardrijkskunde of geschiedenis kon 
gevolgd worden. Ouders kregen voorlich-
ting in de aula en daarna maakten leerlingen 
en ouders met de huidige brugklassers een 
rondleiding door de school. Nu is alles een 
stuk minder spannend. Een aantal geslaagde 
middagen met een hoop blije gezichten!

Locatie Hof van Delft

Lesjesmiddagen
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Locatie Hof van Delft

Positive Behavior Support 

Op de locatie Hof van Delft besteden 
wij aandacht aan PBS (Positive Behavior 
Support). 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/

havo 

Dit betekent dat wij in de omgang met elkaar 
binnen en buiten de klas heldere verwach-
tingen omtrent gedragingen met elkaar 
afspreken. 

In de klas betekent dit: bij binnenkomst zit 
je telefoon in de tas, je pet en jas stop je in 
je kluis en leg je je boeken vast op je tafel 
zodat de les kan beginnen.

Ook voor onze aula hebben we verwach-
tingen opgesteld op onze kernwaarden 
respect, veilig, vertrouwen en betrokken. 
Deze verwachtingen heeft Sinterklaas op 5 
december in alle klassen middels een filmpje 
op ludieke wijze uitgelegd. 

In een speciefieke mentorles wordt nog-
maals aandacht besteed aan de afspraken in 
de aula zodat iedereen weet hoe we prettig 
van de aula gebruik kunnen maken. 

Fijn om zo met elkaar om te gaan!

Voor de aftrap van de Delftse Educatie Agenda (DEA) werd 
er op 7 november een inspiratiesessie georganiseerd over 
het thema ‘Kansengelijkheid’, op de locatie sc Delfland. 

Iwan Jonkman, directeur sc Delfland

Onderwijswethouder Karin Schrederhof opende de avond met haar 
eigen kijk op dit thema: “Delft moet een stad zijn waar alle jongeren 
hun talenten kunnen ontwikkelen en waar voldoende banen zijn.” 
Zij stelt dat een steeds groter aantal jongeren in armoede opgroeit 
en dat dat juist in de eerste levensfase bepalend is voor wat zij in 
hun leven bereiken. Dit onderschrijft het belang van een goede 
basis door scholing en een goede aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt.  

Vanuit meerdere disciplines waren er vertegenwoordigers: onder-
wijsinstellingen, DOK, VVE kinderopvang, jeugd- en welzijns- 
organisaties en de gemeente. Karim Amghar, docent, schrijver en 
programmamaker, verzorgde de keynote met als openingsstelling 
‘Wie kansenongelijkheid wil aanpakken begint bij het onderwijs’. 
Aansluitend volgde zijn aangrijpende verhaal over  ‘afgeschreven 
worden’, over ‘verwijderd worden van school’. Maar ook over iemand 

die op het juiste moment in zijn leven de juiste interventie nam en 
Karim binnen de juiste onderwijssetting binnenloodste. Van afge-
schreven jongere tot vurig voorvechter van kansengelijkheid. Zijn 
boodschap was tweeledig: jij kunt diegene zijn die net die juiste 
persoon op die juiste plek is en daarnaast maakt onderwijs echt het 
verschil. Nelson Mandela zei ooit: “Education is the most powerful 
weapon to change the world.”  

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst kwamen er een aantal 
ter zake betrokkenen aan het woord. Tineke Onink (voor- en vroeg-
schoolse educatie), Willemien Bekema (coördinator PO-VO)  en Iwan 
Jonkman (sc Delfland) vertelden over hun persoonlijke drijfveer ten 
aanzien van dit thema en over de ervaringen tijdens de praktijk van 
alledag in het Delftse. 

Deze sessie was de eerste uit een reeks van 3. Uiteindelijk moet de 
Delftse Educatieve Agenda gevuld worden met ‘wat werkt voor de 
Delftse jongeren’. 

Een mooie bijkomstigheid is dat de bijeenkomst voortreffelijk  
gecaterd werd door leerlingen van sc Delfland! Dat gaf toch een 
gouden randje aan de avond. 

Locatie sc Delfland

Inspiratiesessie ‘Kansengelijkheid’ 



Informatiebulletin 2    2022/2023    5Informatiebulletin 1    2022/2023    5

Het nieuwe examenthema voor het vak tekenen is ‘Kunst en 
Leven’. Tevens nieuw is dat dit thema voor zowel de havo als 
het vwo is. In de bovenbouw behandelen we kunststromingen 
vanaf de klassieken tot heden. Dit thema wordt als het ware 
over de kunstgeschiedenis gelegd, waardoor we met deze 
bril naar de kunstgeschiedenis kijken. 

Esther van der Kooij, docent tekenen bovenbouw vwo

Sigrid Vervoort, docent tekenen bovenbouw havo

Met het thema ‘Kunst en Leven’ komen onderwerpen aan bod als 
‘Hoe is het om als kunstenaar te leven?’ ‘Hoe wordt er gedacht over 
kunst maken en geld verdienen?’ en ‘Hoe verbeeldt de kunstenaar 
zijn eigen leven via kunst?’ U kunt zich voorstellen dat op deze vragen 
heel verschillende antwoorden komen, afhankelijk van de kunstpe-
riode. In de middeleeuwen was de kunstenaar een ambachtsman, 
in de renaissance ontwikkelt hij zich als als ‘homo-universalis’ en in 
de huidige tijd zien we een selecte groep kunstenaars die als zaken-
mannen of -vrouwen een miljoenenbedrijf runnen. 

Het thema kwam tijdens ons bezoek aan het Dordrechts Museum op 
woensdag 2 november voor de leerlingen nog meer tot leven. Met 
de havo- en vwo-examenleerlingen vanuit het vak tekenen gingen 
we met de trein naar Dordrecht, een enthousiaste club leerlingen die 
wel zin had in een uitje. Op verzoek van de tekendocenten kregen we 
een rondleiding die vooral ging over het kunstenaarschap. En niets 
is mooier dan verhalen horen over kunst, terwijl je met je neus tegen 
een schilderij gedrukt staat (spreekwoordelijk dan). 

Na de rondleiding gingen de leerlingen zelf verf maken: ei-tempera. 
Ei-tempera ontstaat door pigmentpoeder, olie en eigeel samen te 
voegen. Een beetje kliederen (zoals de kunstenaars en hun leerlingen 
dat vroeger ook zelf moesten doen) leidde uiteindelijk tot mooie verf 
waarmee de leerlingen konden schilderen. 

Na de lunch was er gelukkig ook nog tijd om zelfstandig rond te 
lopen. De leerlingen gingen op zoek naar een kunstwerk dat hen 
aanspreekt. Thuis maakten zij hier een beeldende analyse over. 

Op woensdag 30 november werden de examenonderwerpen voor 
het centraal praktisch examen op het vwo uitgedeeld. Dat is een 
officieel moment waarop de examensecretaris mevrouw Van Duijn 
en de teamleider mevrouw Vinken aanwezig zijn. De envelop met 
opgaven wordt dan officieel geopend. Vervolgens hebben de  
examenkandidaten tot na de kerstvakantie de tijd  om een onder-
werp te kiezen en hierover na te denken. Op school werken zij  
op vaste momenten en onder toeziend oog van de docent en een 
surveillant aan hun praktijkexamen tekenen. 

De havo-leerlingen zijn voor hun schoolexamen al begonnen met  
hun beeldende collectie. En wij kunnen u vertellen dat er prachtige 
werken ontstaan. Het blijft mooi om te zien hoe elke leerling de 
opgave op zijn/haar manier aanpakt, zowel inhoudelijk als beeldend. 
En wanneer de werken dan zijn ingelijst en aan de wand hangen, zien 
we onze leerlingen gloeien van trots. En wij gloeien met ze mee. 

Locatie Hof van Delft

Positive Behavior Support 
Locatie Molenhuispad

Thema kunst en leven, bezoek  
aan het Dordrechts Museum 
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Nederland heeft te maken met steeds 
meer leegstaand vastgoed. Kantoor-
gebouwen, winkelpanden en ander 
vastgoed komen regelmatig leeg  
te staan. Om leegstand tegen te gaan 
daagt bouwbedrijf Heijmans techna- 
siumleerlingen uit om dit probleem aan 
te pakken.

Niels van den Burg, docent Onderzoek en Ontwerpen 

(O&O), technator 

Op maandag 21 november brachten ruim 
120 brugklasleerlingen een bezoek aan de 
Raamstraatkerk in Delft voor de kick-off 
van hun tweede project van Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O). Opdrachtgever Richard 
van der Klis nam de leerlingen namens 
bouwbedrijf Heijmans mee in de nieuwe 
opdracht: ontwerp een herbestemming voor 

de Raamstraatkerk. Na de introductie van 
de opdrachtgever ontvingen de leerlingen 
meer informatie over het kerkgebouw en de 
bijzonderheden van de kerk.

De Raamstraatkerk - gebouwd in 1910 -  
heeft te maken met een teruglopend aantal 
kerkbezoekers. Vanwege het teruglopend 
aantal bezoekers verwacht de gemeente 
Delft dat het kerkgebouw op termijn wel-
licht niet meer in gebruik zal zijn als kerk. Om 
het monumentale gebouw te kunnen behou-
den wordt er aan onze technasiumbrugklas-
sers gevraagd om mee te denken over een 
nieuwe bestemming voor het gebouw.

De komende maanden gaan de leerlingen 
aan de slag met het herontwerpen van het 
kerkgebouw. Een pittige opdracht die ze 
gelukkig niet alleen hoeven te doen. Erfgoed 
Delft komt langs op school om de leerlingen 
te helpen de monumentale elementen van 
het gebouw te behouden. 

Daarnaast zullen de leerlingen feed-
back op hun ontwerpen ontvangen van 
bouwkundestudenten van de TU Delft. 
Eind februari worden de ontwerpen voor 
het herbestemde kerkgebouw gepre-
senteerd aan de opdrachtgever en de  
kerk.

Locatie Molenhuispad

Werk aan de kerk

erfgoeddelft.nl/nieuws heijmans.nl/nl raamstraatkerkdelft.nl

Meer informatie: 
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Midden in de stad Amsterdam ligt een 
oase van rust: het Artis-aquarium. Een 
rijksmonument dat vol zat met veel-
zijdig leven. Vol zat inderdaad. Want 
momenteel wordt dit prachtige gebouw 
gerestaureerd. Deze restauratie biedt 
mogelijkheden voor de toekomst. Een 
van die mogelijkheden is dat Artis het 
publiek na kan laten denken over het 
belang van water en de manier waarop 
wij daarmee omgaan. Maar hoe krijg je 
jongeren zover? Daarbij is de hulp inge-
roepen van de vierdeklassers havo en 
vwo van het technasium.

Jolanda Postema, docent Onderzoek en  

Ontwerpen (O&O)

De grote zaal met zijn aquaria is al 140 jaar 
de publiekslieveling van Artis. Maar de indu- 
striële binnenkant achter de schermen is tot 
nu toe verborgen gebleven. Dit is het Lloyd- 
waterfiltersysteem dat al bijna anderhalve 
eeuw zorgt voor schoon water voor de bewo-
ners van de zestig aquaria, zoet én zout. Het 
systeem beslaat bijna de hele oppervlakte 
van de begane grond en bestaat uit met-

selwerkbassins en een buizenlabyrint waarin 
meer dan een miljoen liter water constant in 
beweging is. Dit industriële monument wil 
Artis na de restauratie toegankelijk maken 
voor het publiek, een nieuwe bezoekerser-
varing.

Artis wil de bezoeker niet alleen laten genie-
ten van de schoonheid van de waterwereld, 
maar wil hem ook laten nadenken over onze 
relatie met en onze afhankelijkheid van 
water, één van dé belangrijkste onderwer-
pen van de komende decennia. Daarbij wil 
Artis vooral jongeren bereiken, maar dat is 
lastig. Hoe kan Artis jongeren interesseren 
voor een oud waterfiltersysteem en inspire-
ren om hun eigen relatie met water onder 
de loep te nemen? Met deze vraag gingen 
de vierdeklassers van het technasium aan 
de slag.

Op het moment van dit schrijven leggen de 
leerlingen de laatste hand aan hun ontwer-
pen. Er zullen twaalf uiteenlopende ideeën 
gepresenteerd worden aan de opdracht-
gever. Denk bijvoorbeeld aan een interac-
tief 3D-model waarbij je door op knopjes 

te drukken uitleg krijgt over verschillende 
onderdelen van het systeem. Of dat je in 
een ruimte op verschillende vlakken kunt 
stappen en vervolgens een uitlegfilmpje op 
de grond geprojecteerd krijgt. Een ander 
idee is een vlog. Weer een andere een trash-
maker, een vereenvoudigde versie van het 
systeem waarbij jongeren de werking zelf 
kunnen ontdekken doordat er per ongeluk 
een stukje afval in het syteem is gekomen 
dat zij eruit moeten krijgen.

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van 
de opdrachtgever en wie weet kunt u één 
van de ontwerpen over een poosje real life 
bewonderen in het gerestaureerde Artis- 
aquarium!

Locatie Molenhuispad

Artis-aquarium, een wereldwonder
Locatie Molenhuispad

Werk aan de kerk

www.artis.nl
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Dorrit Huijskes, Public Relations Manager Dream Team Epoch 

Kunstmatige Intelligentie is een technologie die razendsnel ont-
wikkelt. Artificiële intelligentie (AI) komen we tegenwoordig overal 
in het leven tegen, denk bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning 
op je telefoon, de liedjes die Spotify aanraadt of de chatbots op 
allerlei websites. Allemaal voorbeelden die positief bijdragen aan 
ons leven. Toch hebben veel mensen een negatief beeld van AI. 
Zo denken veel mensen bijvoorbeeld dat computers onze banen 
of zelfs de wereld over zullen nemen.

Team Epoch probeert deze visie op AI te veranderen. Epoch is 
een Dream Team van de TU Delft. De missie van het team is het 
toepassen van Kunstmatige Intelligentie om levens te verbeteren. 

Door mee te doen aan AI-competities die bijdragen aan maat-
schappelijke problemen, draagt Epoch hun steentje bij aan de 
weg naar een betere wereld. Epoch is ervan overtuigd dat AI juist 
een heel goede ontwikkeling is.

Epoch heeft de brugklassen van het CLD gevraagd om een ontwerp 
dat AI in een positiever daglicht zet. De brugklassen zullen eerst 
onderzoek moeten doen naar het huidige imago van artificiële 
 intelligentie  binnen één vrij te kiezen doelgroep (bijvoorbeeld een 
specifieke leeftijdscategorie). Op basis van hun bevindingen uit 
het onderzoek zullen ze een ontwerp opleveren dat ze ook testen 
bij diezelfde doelgroep. Epoch zal deze ontwerpen gebruiken 
om mensen te kunnen informeren over de positieve kanten en 
ontwikkelingen van AI.

Kunstmatige Intelligentie (artificiële intelligentie) wordt in het 
zonnetje gezet door technasium-brugklasleerlingen.

Jeanna de Haan, docent Onderzoek en Ontwerpen (O&O), technator 

Volgens de nationale AI-cursus staat AI, voor artificiële (of kunstma-
tige) intelligentie. Het is de intelligentie waarmee machines, software  

en apparaten zelfstandig problemen oplossen. In zekere zin imiteren  
ze hierbij het denkvermogen van de mens. AI-systemen volgen  
algoritmen, herkennen patronen en maken vervolgens zelf beslissingen. 
En net zoals mensen, worden zij door te oefenen steeds beter. Om het 
AI-imago te verbeteren  vragen studenten van de Technische Univer-
siteit Delft, AI Dream Team Epoch, aan technasium-brugklasleerlingen  
om dit aan te pakken.

Locatie Molenhuispad

Wat weten we eigenlijke over  
artificiële intelligentie (AI)?

https://app.ai-cursus.nl/homehttps://www.teamepoch.net/

Als gebedsgroep van ouders komen we ongeveer zeswekelijks bij elkaar om met elkaar te bidden voor alles wat speelt op het CLD. 
We spreken per keer een datum en tijdstip af. We komen bij elkaar op school of bij iemand thuis. We danken en bidden voor onder-
werpen en activiteiten bij het CLD en houden de CLD-staf en de leerlingen in gebed.

Begin van het schooljaar zijn er weer nieuwe ouders bij gekomen. Daar zijn we blij mee. Mocht je ook interesse hebben om deel te 
nemen aan onze gebedsgroep dan ben je van harte welkom. Ook als je gebedspunten wilt voordragen, dan horen wij het graag. 

Je kunt ons bereiken via gebedsgroepouderscld@gmail.com.

Welkom bij de gebedsgroep
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Locatie sc Delfland

Implementatie van burgerschap

De eerste stap die wij hebben gezet voor het implementeren 
van burgerschapsonderwijs is het ontwikkelen van een visie 
op burgerschap. Dat leverde vervolgens een hoop vragen 
op: Wat is burgerschap? Wat is überhaupt een burger? En 
wanneer ben je eigenlijk een goede burger? Het waren vra-
gen die regelmatig de revue passeerden. De antwoorden op 
deze vragen liepen nogal uiteen en daarmee was het proces 
in gang gezet. De conclusie is dat burgerschap raakvlakken 
heeft met alle vakken en richtingen. Het gaat niet alleen om 
kennis, maar ook om vaardigheden en houding.  

Naïma Zeijpveld, decaan

Tom Terlouw, decaan

Burgerschap is niet te vangen in een enkele les, het komt overal 
terug. Omdat burgerschap terugkomt in alle lessen blijft het geen 
papieren tijger, maar leeft het bij de leerlingen en alle medewerkers 
van de school. Burgerschapsvorming zien we ook terug in de sfeer in 
de school; leerlingen helpen elkaar en voelen zich verantwoordelijk 
voor de school. Daarnaast zien we dat de aandacht voor burger-
schapsvorming niet binnen de muren van de school blijft. Ook buiten 

school zijn leerlingen zich bewust van hun rol in de maatschappij. Tij-
dens klassenvergaderingen bespreken de leerlingen wat hen bezig- 
houdt buiten school en debatteren ze over hun visie op actualiteiten. 

Om in kaart te brengen wat wij aan burgerschap doen, zijn er per vak 
specifieke  burgerschapsleerdoelen vastgesteld. Zo kan het zijn dat 
je bij wiskunde bezig bent met het herkennen van desinformatie in 
allerlei statistieken, terwijl je bij gym bezig bent met vreedzaam met 
elkaar omgaan. Bij maatschappijleer ben je je aan het verdiepen in de 
rechtsstaat en bij mens & maatschappij leren de leerlingen hoe onze 
huidige pluriforme samenleving is ontstaan. Om continuïteit binnen 
alle vakgroepen te borgen gaan wij starten met een leervolgsysteem, 
waardoor wij inzichtelijk krijgen in hoeverre de burgerschapsdoelen 
zijn behaald.

Omdat wij binnen de school een mini-maatschappij zijn, komen we 
elke dag een heel divers gezelschap aan leerlingen en collega’s tegen 
in onze school. Respect voor elkaar is essentieel om in harmonie met 
elkaar te kunnen samenwerken. Als school hebben wij oog voor de 
luide en zachte stem en oog voor de ander. Je mag er zijn!

Locatie Hof van Delft

Darttoernooi 
One-hundred-and-eighty!

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo 

Op 7 oktober hebben leerlingen en docenten van het 
CLD locatie Hof van Delft een onderling darttoernooi 
gehouden vol gezelligheid, spanning en uitdaging. 

In een poulesysteem gooiden de deelnemers in finale- 
rondes tegen elkaar. Uiteindelijk ging Liam er met de  
overwinning vandoor en waren er leuke prijzen voor de 
top 3!
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Sinds 2006, de start van De Juiste Keuze 
door de gemeente Delft, is er al een 
warme samenwerking tussen de scholen 
van sc Delfland en de latere oprichters 
van School’s cool in 2009.

Gerrit Kühne, locatiemanager

School’s cool
School’s cool helpt ouders bij het maken van 
de juiste keuze voor het voortgezet onder-
wijs tijdens de overgang van de leerlingen 
van groep 8 naar de brugklas. Daarnaast 
begeleidt School’s cool de leerlingen zelf 
naar en door het voortgezet onderwijs.
Niet voor iedere leerling verloopt de school-
carrière als vanzelfsprekend. Soms zijn er 
problemen bij het maken van huiswerk, het 
begrijpen van de lesstof of de begeleiding 
door ouders. Dan ontstaan er achterstan-
den, slechte cijfers en ongemotiveerdheid 
voor school.

Begeleiding door een mentor van School’s 
cool kan bijdragen om de draad weer op te 
pakken en de leerling te helpen om weer met 

plezier en vooruitgang naar school te gaan.
Op elke school, en dus ook op sc Delfland, 
zijn een aantal leerlingen gekoppeld aan een 
mentor van School’s cool. De mentor komt 
minimaal één keer per week bij de leerling 
thuis en helpt de leerling bij bijvoorbeeld 
huiswerk of het begrijpen van de lesstof.

De rol van sc Delfland
De mentoren worden op hun beurt bege-
leid door een mentorcoördinator. Een aantal 
keren per jaar zijn er gezamenlijke activitei-
ten in de vorm van mini-congressen waar 
de mentoren over allerlei zaken hun kennis 
kunnen vergroten of bijspijkeren. Ook is er 
éénmaal per jaar een eindfeest voor de leer-
lingen die aan het einde zijn van hun bege-
leidingsperiode door een mentor. Tijdens 
dit eindfeest zijn er verschillende workshops 
en een gezamenlijke certificatenuitreiking 
voor de leerlingen. Dit eindfeest én de 
mini-congressen vinden steeds plaats in 
het mooie gebouw van sc Delfland waar ook 
een maaltijd bereid en genuttigd wordt. Op  
deze manier steunt sc Delfland deze mooie 
organisatie.

De afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie 
(HBR) verzorgt tijdens de bijeenkomsten van 
School’s cool bij sc Delfland steeds de cate-
ring. Dit is voor de afdeling HBR weer een 
mooi stagemoment.

Ben je zelf geïnteresseerd?
Mocht je meer willen weten over deze mooie 
organisatie, of heb je misschien  
interesse in het werken als mentor, 
kijk dan op schoolscooldelft.nl.

Locatie sc Delfland 

Samenwerking sc Delfland en 
School’s cool Delft
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flyer gymnasium flyer technasium

Op de locatie Hof van Delft gaan we de komende twee jaar mee-
doen aan een pilot ‘Cultuurhelden’ om het vak CKV (Culturele 
en Kunstzinnige Vorming) in klas 3 meer diepgang te geven. Op 
dit moment is CKV een vak dat in de 3e klas afgerond wordt. 

Arjenne Malta , docent handvaardigheid en tekenen 

‘Cultuurhelden’ van DOK werken op maat om cultuureducatie te 
verankeren in het onderwijscurriculum van zoveel mogelijk Delftse 
scholen (PO en VO). Ze werken samen met scholen, (CKV)-docenten 

en culturele partners. Bij de activiteiten van Cultuurhelden op een 
school staat ‘het creatieve proces’ van de leerling altijd centraal.

‘Cultuurhelden’ is voornamelijk gericht op basisscholen, daarom  
starten we op de locatie Hof van Delft met een pilot om dit traject  
ook in het voortgezet onderwijs in te gaan zetten. Het doel: een  
structureel kunst- en cultuurprogramma als deel van het curriculum  
creëren.  We gaan de komende twee jaar gezamenlijk werken aan 
uitdagende cultuureducatie die past bij de mogelijkheden en ambities 
van onze school.

Waar leerlingen met een vwo-advies op 
het CLD al de keuze hadden voor vwo, 
vwo-technasium of gymnasium, is er nu 
een alternatief voor breed geïnteres-
seerde leerlingen: GymTech. 

Evelyn Kleine, gymnasiumcoördinator, docent Engels

Yuri Oostvriesland, teamleider brugklassen havo/vwo

Het maken van een keuze tussen gymnasium 
en technasium voor een groep 8-leerling met 
een vwo-advies kan nog best lastig zijn. Ook 
zijn er leerlingen die beide interessant vin-
den of gewoon zoveel mogelijk uitdaging 
zoeken. Voor deze groep leerlingen heeft 
het CLD met ingang van het schooljaar 
2023/2024 een nieuwe opleidingsvariant in 
de onderbouw: GymTech. 

Bij GymTech worden zowel de vakken van 
het gymnasium als het technasium aange-

boden. In klas 1 zijn dit de vakken Latijn en 
Onderzoek & Ontwerpen. In klas 2 komt 
daar het vak Grieks bij. Samen met de leer-
lingen van het gymnasium wordt eenzelfde 
programma gevolgd van de klassieke talen 
en cultuur, inclusief alle buitenschoolse acti-
viteiten, zoals een bezoek aan het Archeon, 
theatervoorstellingen, maar ook reizen naar 
Xanten en Trier. Daarnaast wordt er bij het 
vak Onderzoek & Ontwerpen deelgenomen 
aan diverse projecten van het technasium. 
Bij een project krijgen leerlingen van een 
opdrachtgever, bijvoorbeeld een bedrijf 
of instelling, de vraag om een bestaand 
probleem op te lossen. Leerlingen werken 
samen in groepjes aan een onderzoek of 
maken een ontwerp dat gepresenteerd 
wordt aan de opdrachtgever.  

Aan het eind van het leerjaar is er de mogelijk-
heid om door te stromen naar een GymTech-, 

gymnasium-, vwo-technasium- of vwo-klas. 
Alle leerlingen die een keuze maken voor 
gymnasium of GymTech op het CLD krij-
gen voorrang bij de aanmelding en zullen 
geplaatst worden.

Meer weten over GymTech?
Neem dan contact op met Yuri Oostvries-
land, teamleider onderbouw havo/vwo  
(y.oostvriesland@chrlyceumdelft.nl).

Locatie Hof van Delft

Introductieweek onderbouw Pilot 
‘CULTUURHELDEN’ voor vak CKV

Locatie Molenhuispad

Gymnasium of Technasium? GymTech!
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Als je in de week van 10 oktober op scholencombinatie Delfland 
langskwam, kon je zomaar in een discussie over diversiteit, over 
grenzen verkennen, over pesten of cybercrime terechtkomen.  
Die week stond onze school namelijk in het teken van respect.

Nicolette Dingeldein, docent Nederlands

Sofia Verbaas, docent Engels

In deze week, twee weken voor de herfstvakantie, hadden de leer-
lingen alleen maar themalessen. Elke dag had een bepaald thema: 
liefde en seksualiteit, mediawijsheid, respect en omgaan met elkaar/
pesten. Niet alleen de leerlingen werden ondergedompeld in de the-
ma’s, ook de docenten waren enorm betrokken. Zij gaven veel van de 
themalessen namelijk zelf aan de hand van voorbereide lesbrieven. 
Natuurlijk waren er ook gastsprekers en ontbrak Theater Helder niet 
met een interactieve voorstelling over pesten.

Elk leerjaar volgde zijn eigen programma met themalessen die 
afgestemd waren op hun leefwereld en behoeftes. Er werden films 
gekeken en besproken, in groepjes werden opdrachten voorbereid 

en werden torens gebouwd. Nepnieuws, deepfake en cybercrimes, 
seksuele voorlichting, sexting en hacken werden besproken. Natuur-
lijk was er in de onderbouw ook tijd voor een gymles met de nadruk 
op samenwerken en respect. De vierde klas ging er een dag op uit 
in het kader van hun profiel, met de nadruk op het thema respect.

Al met al was het een week waar we tevreden op terugkijken. Natuur-
lijk zijn de verbeterpunten voor volgend jaar al genoteerd en kan 
het programma gevarieerder en veelzijdiger. Een praktijkgerichte 
excursie voor leerjaar 3 volgende jaar gaat erbij komen.

We eindigden de week met een respectbord per leerplein, een bord 
waarop alle leerlingen en docenten aangaven wat voor hen respect 
op school betekent. Afspraken zijn gemaakt over hoe je met elkaar 
om zou moeten gaan. Geen leerling die nu nog kan zeggen dat ze 
niet weten wat er van hem/haar verwacht wordt.

Met deze projectweek hopen we de leerlingen een stevige basis te 
hebben gegeven om er met z’n allen een leuk, sociaal en respectvol 
schooljaar van te maken.

Locatie sc Delfland

Week van Respect
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Locatie sc Delfland

Week van Respect
Locatie Molenhuispad 

Het eerste brugklasproject is afgerond   

Eind augustus zijn maar liefst tien brugklassen Onderzoek en 
Ontwerpen (O&O) gestart. Wij zijn hier ontzettend trots op!   

Jeanna de Haan, docent Onderzoek en Ontwerpen (O&O), technator 

Na enkele workshops te hebben gevolgd, zijn de leerlingteams van 
de brugklassen begonnen met het allereerste O&O-project. In dit 
eerste, uitdagende project werken de leerlingen conform de regels 
van het technasium eenmalig zonder externe opdrachtgever. Dit 
zal in de volgende twee brugklasprojecten en voor de rest van hun 
technasium carrière wel anders zijn. 

In het rooster van de brugklassen gedurende het hele jaar is 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. Maar dat is maar 
een deel van brede spectrum aan vaardigheden die tijdens de O&O- 
projecten aan bod komen. 

De leerdoelen van het eerste project ‘Voertuig van het jaar 2070’ uit 
het eerste O&O-project zijn voornamelijk gericht op de opbouw van 
de samenwerkingsvaardigheden en het ontwerpproces. 

Bij samenwerkingsvaardigheden lag de focus op het als team tot 
stand brengen van een eenduidig en samenhangend ontwerp. Ook 
het in teamverband plannen, het ontwikkelen van creativiteit en het 
openstaan voor andermans ideeën zijn van belang. Bij het ontwerp-
proces lag de focus op het brainstormen, schetsen en het maken 
van een moodboard. In de ontwerpuitwerking zijn de wensen uit het 
onderzoek en het programma van eisen goed zichtbaar.
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Locatie Molenhuispad

Havo-dag 

Op 18 oktober kwamen de docenten-
teams havo-2-3 en havo-4-5 bij elkaar 
in de aula van het Molenhuispad tijdens 
de eerste havo-dag. Deze studiedag is 
georganiseerd door docenten uit beide 
teams met als doel om van en met elkaar 
te leren. 

Freark van der Kooi, teamleider havo-2-3

Sandra Biesheuvel en Roy Nederpelt, teamleiders 

havo bovenbouw

We vinden het belangrijk dat de onderbouw 
en bovenbouw goed op elkaar aansluiten, 
dat er zowel bij vakinhoudelijk alsook bij 
vakoverstijgende competenties een doorlo-
pende leerlijn is. De onderwerpen die tijdens 
deze dag centraal stonden, zijn gekozen op 
basis van de behoefte uit beide teams. We 
hebben in de ochtend rondetafelgesprek-
ken gevoerd over verschillende speerpun-
ten van beide teams, zoals Goed Presteren  
Stimuleren & Belonen (GPS&B), het Socrates- 
programma, extensief onderwijs, profielkeu-
zeproces havo-2-3 en onze pedagogische 
aanpak voor dé havo-leerling. Het was fijn 
om te merken dat we een gedeelde visie 
hebben op wat er nodig is om de havisten 
binnen onze afdelingen te begeleiden en 
dat we elkaar kunnen versterken op verschil-
lende terreinen. Zelfstandigheid, verant-
woordelijkheid en verbinding staan volgens 

beide teams centraal in de ontwikkeling van 
het havo-onderwijs op het CLD. 

Een ander belangrijk thema deze dag was 
motivatie. Marieke Ringrose-Blijleven ver-
zorgde een lezing waarin de oorzaken van 
motivatieproblematiek werden besproken. 
Hoe kunnen we als docent motivatiepro-
blematiek herkennen en welke rol hebben 
docenten, ouders en de leerlingen zelf om 
motivatieproblemen op te lossen? Marieke 
heeft ons meer inzicht gegeven in het stimu-
leren van motivatie en vertaalde dit naar een 
aantal tips voor de onderwijspraktijk.

In de middag waren er werkbijeenkomsten 
waarin docenten uit beide teams hebben 

nagedacht over verschillende doorlopende 
leerlijnen. Versterking van de mentorover-
dracht tussen havo-3 en havo-4, het aanleren 
van executieve functies, excellentieprogram-
ma’s en een pedagogische aanpak stonden 
centraal. Kortom, een productieve middag  
waarin we een goede basis hebben gelegd 
om de samenwerking tussen de onderbouw 
en de bovenbouw te versterken.  

Een studiedag geheel in het teken van het 
havo-onderwijs en de havo-leerlingen op 
het CLD. Een positieve eerste havo-dag 
voor ons als teamleiders waarin we elkaar 
hebben kunnen inspireren en van elkaar 
geleerd hebben. We kijken uit naar de vol-
gende havo-dag.
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Locatie Hof van Delft

Dronerace in de Urban Mine 
Bij het vak Technologie & Toepassing (T&T) gaat het over kennis-
maken met nieuwe technologie, het bedrijfsleven en een goed 
beeld hebben van een technische vervolgopleiding. Afgelopen 
periode zijn de leerlingen van klas 4 T&T dan ook aan de slag 
gegaan met het project ‘Dronerace in de Urban Mine’. Dit is 
een uniek project, dat we in samenwerking doen met ROC 
Mondriaan Tinwerf. 

Mariska Evers, docent wiskunde, coördinator Technologie en Toepassing

Het project is ontstaan vanuit de subsidie Sterk Techniek  
Onderwijs met als doelstelling om o.a. de samenwerking tussen 
vmbo-scholen en technische mbo-instellingen te versterken. 

Onze leerlingen krijgen eerst een aantal lessen van een mbo-docent 
en een student van de TU Delft op onze locatie, waarbij ze leren 
drone vliegen, onderzoek doen naar het onderwerp recycling en 
een race obstakel ontwerpen. Daarna zijn we een aantal lessen wel-
kom in de werkplaats van Bouwmensen Delft, waar ze het obstakel 
ook echt gaan bouwen van restmateriaal eventueel aangevuld met 
allerlei elektronica. 

Half januari zullen we het project feestelijk afsluiten met een  
spectaculaire dronerace.

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen 
(O&O) bestaat het schoolexamen voor 
vwo-6 en havo-5 uit een groot eindpro-
ject: de Meesterproef. Inmiddels zijn 
de leerlingen al over de helft, want half 
maart ronden ze het af met een eind-
presentatie. 

Jeanna de Haan, docent Onderzoek en  

Ontwerpen (O&O), technator 

De examenleerlingen zoeken met hun team 
zelf een opdrachtgever waarmee ze hun laat-
ste project vormgeven. Onder begeleiding 
van de docent, de opdrachtgever en een 
expertbegeleider werken ze aan hun laatste 
meesterwerk voor O&O. De projecten zijn 
ieder jaar weer ontzettend uiteenlopend. Dit 
jaar zijn er elf teams gestart met allemaal ver-
schillende onderwerpen en opdrachtgevers. 
Na een periode van groepsvorming, zoeken 
naar en kennismaken met de opdrachtge-
ver, het formuleren van de opdracht en het 
plannen van het proces is de eerste fase van  

ideeënontwikkeling en oriëntatie voor-
bij. Recentelijk zijn de tussenpeilingen 
gehouden en in collegiaal overleg met de 
opdrachtgever zijn wenselijke ontwikkel-
richtingen en eindproducten bepaald. De 
leerlingen zullen, ondersteund door verschil-
lende experts en docenten, nog een maand 
of twee aan de slag gaan om onderzoeks- of 
ontwerpprojecten  tot een mooi eindresul-
taat te brengen.         

We kijken uit naar de feestelijke afsluiting op 
donderdag 16 maart in de aula van de loca-
tie Molenhuispad van het CLD. Wij hebben 
de gehele dag hiervoor gereserveerd, een 
dagdeel voor de havo- en een dagdeel voor 
vwo-presentaties.

Hopelijk kunnen de teams hun Meester-
proef dit schooljaar weer fysiek presenteren 
voor de opdrachtgevers, expertbegelei-
ders, docenten en familie en vrienden, 
zodat we het mooi met elkaar kunnen  
afronden!

Locatie Molenhuispad

Meesterproef eindpresentaties: 16 maart 
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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.

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 ken-
baar maken aan Monique Radder  
(m.radder@scodelft.nl).

Medezeggenschap

Deelraden 

Per 1 september 2022 is de managementstructuur binnen onze stichting ver-
anderd.  Voorheen hadden we één directeur voor de locaties Molenhuispad en 
Hof van Delft. Binnen de nieuwe managementstructuur hebben beide locaties 
een eigen directeur. De locatie sc Delfland was al gewend te werken met een 
eigen directeur.   

Wim Vis, voorzitter MR VO

Vanuit het principe dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, zijn er op onze 
drie VO-locaties deelraden gestart. Dit houdt in dat we nu naast de overkoepelende 
medezeggenschapsraad (MR) ook een deelraad per locatie hebben. 

Beleidsstukken en beslissingen die op stichtingsniveau genomen worden door Robert 
Lock, onze voorzitter van het College van Bestuur, komen terecht bij de MR. Onder-
werpen die spelen op de locaties worden besproken in de afzonderlijke deelraden.

Naast personeelsleden bestaan de deelraden ook uit ouders en leerlingen. We zijn 
heel blij dat we voor de locaties Molenhuispad en Hof van Delft ouders en leerlingen 
hebben gevonden. Op de locatie sc Delfland heeft zich één ouder gemeld en is men 
nog zoekende.

Op de locatie Molenhuispad hebben inmiddels verkiezingen voor de oudergeleding 
plaatsgevonden. Asli Turkes en Samuel Korfmacher zijn verkozen. Op de locatie Hof 
van Delft bleek het aantal kandidaten gelijk aan het aantal zetels. Verkiezingen waren 
dus niet nodig. Randy van den Broek en Emile ten Berge bezetten de ouderzetels in 
deze deelraad.

Ouders met (een) leerling(en) op sc Delfland die interesse hebben in medezeggen-
schap worden van harte uitgenodigd om voor meer informatie contact op te nemen 
met ouders@sc-delfland.nl. De deelraden van het Molenhuispad en Hof van Delft 
zijn te bereiken via de e-mailadressen: deelraad-mhp@chrlyceumdelft.nl en deel-
raad-hvd@chrlyceumdelft.nl.


