
Begin maart was het Nationale Com-
plimentendag. Op het internet vond 
ik het volgende citaat: “het geven van 
oprechte aandacht en het tonen van 
persoonlijke waardering. Twee zaken 
die niet te koop zijn, maar de mens (juist 
daarom) wel het diepst raken. Nationale 
Complimentendag.”

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Een mooie aanleiding om weer eens stil te 
staan bij de vraag hoe we dat op school 
eigenlijk doen. Complimentendag was op 
1 maart, in de voorjaarsvakantie dus. Maar 
we pikten het snel op: op de locatie Hof van 
Delft hadden we op 6 maart een studiemid-
dag over Positive Behaviour Support (PBS). 
PBS houdt in dat we leerlingen het beste hel-
pen door duidelijk te zijn wat het gewenste 

gedrag is, en dat te benoemen. (Dus: niet 
verbieden wat we niet willen). Het gedrag dat 
we wel willen zien, hebben we samengevat 
in vier kernwaarden: vertrouwen, veiligheid, 
respect, betrokkenheid. Als leerlingen die 
waarden laten zien, drukken we daar onze 
waardering voor uit. Zo moedigen we ze aan 
om door te gaan.

We werken al een tijdje met PBS en het basis-
principe hebben we wel door. We kwamen 
nu bij de moeilijker vragen. Hoe kun je op 
een positieve manier aangeven dat een leer-
ling zich verder kan ontwikkelen? Mag je ook 
kritische opmerkingen maken? Hoe geef je 
een goed compliment als een leerling een 
hoog cijfer haalt? Om dat laatste nog even 
toe te lichten; als een leerling een 9 voor 
een wiskundetoets gehaald heeft (of een 
talentoets, maakt niet uit), geef je dan een 

compliment door te zeggen dat hij of zij een 
wiskunde- of takenknobbel heeft?
Uit onderzoek blijkt dat het onverstandig is 
als je een compliment geeft over hoe iemand 
is, alsof dat voor altijd vaststaat. Het effect 
van zo’n opmerking is vaak dat hij of zij niet 
meer verder wil ontwikkelen en groeien. Dit 
soort complimenten zorgt er vooral voor dat 
de leerling zijn wiskunde- of talenknobbel 
alleen maar blijvend wil bewijzen. Mensen 
gaan dan naast hun schoenen lopen. Ook 
opbouwende kritiek  wordt heel slecht ver-
dragen. Je krijgt de spreekwoordelijke prin-
sen en prinsessen.

Veel beter is het complimenten te geven 
over hoe iemand zijn werk aangepakt heeft, 
zelfs al valt het resultaat misschien tegen.  
Dat geeft namelijk ruimte om verder te 
groeien. Iemand die hard werkt voor een  
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6- kan tenslotte ook een compliment verdie-
nen. Dus: in het geval van de wiskundetoets 
met een 9: “Je hebt goed door hoe je het 
hier moet aanpakken.”  

Het gaat erom dat we leerlingen een “growth 
mindset” geven, met als boodschap dat er 
altijd ruimte is voor groei. Het tegenover-
gestelde daarvan is een “fixed mindset”. 
Die zegt eigenlijk “je bent en blijft altijd 
dezelfde”. Als je voor een dubbeltje geboren 
bent... “Foute” complimenten bevorderen 
een fixed mindset. Voorbeelden daarvan, én 
bijbehorende voorbeelden van hoe je daar 
een “groei”-feedback van kunt maken, vind 
je in onderstaand kader (met dank aan Pim 
Kalkman van Verus).

Vanwaar deze aandacht? In ons onderwijs-
systeem zijn cijfers, de resultaten (terecht) 
erg belangrijk. Maar we doen leerlingen te 
kort als dat het enige is waar we naar kijken. 
We moeten zeker ook waardering uitspreken 
voor hun inspanning en hoe ze het werk aan-
gepakt hebben. Dat is belangrijk bij alle vak-
ken, maar juist bij competentievakken zoals 
LO2 en TenT en Kunst op de Hof van Delft, 
of O&O, BSM, Tekenen en Muziek op het 
Molenhuispad. Daar is de aandacht voor het 
proces en het leren omgaan met feedback 
een vast onderdeel van het programma. 
Hiermee  verbeteren de leerlingen zich niet 
alleen in het vak, maar leren ze ook omgaan 
met feedback. We  hechten waarde aan de 
kracht van complimenten: wat je positieve 
aandacht geeft, groeit.

Het CLD biedt opleidingen op vmbo, mavo, 
havo, atheneum en gymnasium niveau.  
Vormend en vernieuwend onderwijs, waar-
bij vertrouwen en verantwoordelijkheid  
centraal staan. 
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En weer schrijf ik een stukje over On 
Stage. Dat heb ik vaker gedaan. Ik heb 
dan vooral verteld hoe het eraan toe 
gaat op het beroepenfeest, waarbij leer-
lingen van het vmbo contact maken met 
een beursvloer vol werkgevers. Dat gaat 
onwennig, schutterig en is voor de leer-
lingen redelijk overdonderend. Dit jaar 
vond On Stage plaats op 15 maart 2018. 

Simon Knot, decaan beroepsgerichte leerwegen

De Doe Dag is twee weken later en daar gaat 
het anders. Ze gaan ‘on stage’, op stage dus. 
En daar maken ze allerlei dingen mee, die 
bepalend zijn voor hun toekomst, negatief of 
positief. Sommigen komen terug en vonden 
het geweldig en sommigen vonden het niets. 
Dat kan bij dezelfde werkgever zijn! 
Er waren leerlingen die bij een loodgieters-
bedrijf een (nieuw!) toilet mochten installe-
ren en er waren leerlingen die in een garage 
een band van een vrachtwagen mochten ver-

wisselen. Ook waren er leerlingen die met 
de makelaar mee mochten om een huis te 
taxeren en leerlingen die een kijkje namen in 
het laboratorium van het ziekenhuis. 
Van die positieve of negatieve ervaringen 
wordt wat geleerd, hoe dan ook. Zodat het 
motto van On Stage weer om de hoek kan 
komen kijken: “Alles mag je worden, behalve 
ongelukkig!”

Locatie sc Delfland

Doe Dag On Stage

Hoe maak je hier een “groei”-feedback van?

Fixed (statisch)
• Slimme opmerking hoor!
• Je hebt een wiskundeknobbel!
• Je hebt echt ADHD!
• Je kunt je kennelijk niet focussen.
• Mooie foto, je bent creatief!
• Niet zo eigenwijs jij!
• Jij bent liever lui dan moe!
• Ben je faalangstig? 

Growth (groei)
• Goed geanalyseerd!
• Je hebt snel door welke aanpak hier werkt.
• Je laat je afleiden waardoor je je niet concentreert.
• Probeer je eens helemaal te richten op de opgave.
• Evenwichtige vlakverdeling in je foto!
• Je herhaalt jezelf steeds!
• Zonder oefening lukt het niet... 
• Hoe bang ben je dat het niet lukt?
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Bijna traditioneel stond de laatste 
week voor de voorjaarsvakantie in het 
teken van projectonderwijs. Zowel in 
de onder- als bovenbouw zijn veel vak- 
en lesoverstijgende activiteiten geor-
ganiseerd. Vaardigheden zijn getraind, 
excursies georganiseerd, bedrijven van 
binnen gezien, workshops verzorgd. 
We hebben vele gastdocenten mogen 
ontmoeten. Kleuters van scholen in de 
omgeving hebben genoten van optre-
dens van onze leerlingen en ouders 
hebben hun kinderen zien presente-
ren. Sommige leerlingen zijn tegen 
grenzen opgelopen, anderen hebben 
zichzelf overtroffen. Kortom, er is veel 
geleerd. We kijken dan ook terug op 
een geslaagde projectweek.

Gerard van Gaalen, teamleider havo 2, 3 

Eveline Vis, leerling H3F

Hoewel de titels van de projecten in de 
onderbouw al jaren dezelfde zijn (Flitsen - 
klas 1, Gezonde school - klas 2, Antifascisme 
- klas 3), blijven we ons ontwikkelen. Ter illus-
tratie heeft Eveline Vis, leerling in havo 3, 
haar ervaringen met een nieuwe excursie in 
klas 3 beschreven:

De week vóór de voorjaars-
vakantie heeft onze klas 
het antifascisme-project 
gehad. In deze projectweek 
werd er vooral aandacht 
besteed aan het fascisme 
en alles wat daarmee te 
maken had. Dit hield in dat 

we allerlei activiteiten hebben gedaan om 
zo bewuster te worden van de narigheden 
rondom het fascisme.

Elk groepje mocht ergens in de week op 
excursie. Dit kon een excursie naar Amster-
dam, Vught of in mijn geval Den Haag zijn. 
De excursie naar Den Haag bestond uit 
twee onderdelen: activiteiten in het kader 
van vluchtelingen in het Humanity House 
en een film over een vluchteling in het 
Filmhuis. 
In het Humanity House kregen we eerst 
een inleiding op de dag. Daarna moch-
ten we zelf in de huid kruipen van een 
vluchteling. Dat hield in dat we in allerlei 
kamers rond moesten lopen en opdrach-
ten doen, waardoor je alle aspecten van 
het vluchten zelf kon beleven. Ik vond dat  
 

zelf heel leuk en interessant, omdat het 
net was of je bijvoorbeeld door iemands 
huis liep. Ook was het best spannend van-
wege de donkere ruimtes en de geluiden. 
Ten slotte heeft een gastspreker zijn ver-
haal verteld; hij was zelf gevlucht. Ik vond 
het een boeiend en aangrijpend verhaal. 
De man had veel meegemaakt en heeft 
veel moeten doorstaan om uiteindelijk in 
Nederland te kunnen belanden. 

Na een lunchpauze zijn we naar het Film-
huis gegaan waar we een documentaire 
hebben gezien over een gevlucht meisje. 
Het was een triest verhaal met een open 
einde, omdat het meisje en haar gezin nog 
steeds niet weten of ze in het land waar 
ze verblijven, mogen blijven. Ook had het 
meisje veel last van paniekaanvallen, wat 
het verhaal nog verdrietiger maakt.
Ik ben blijven zitten en heb deze pro-
jectweek dus voor de tweede keer mogen 
meemaken. Het was heel anders dan vorig 
jaar, zeker ook omdat ik toen op excur-
sie naar kamp Westerbork ben geweest. 
Ik heb veel geleerd over fascisme en de 
gevolgen ervan.

Locatie Molenhuispad

Projectweek onderbouw
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Basisschool De Horizon, één van de basis-
scholen die bij SCO Delft e.o. aangeslo-
ten is, wil de leerlingen graag enthousiast 
maken voor techniek. 

Mike Jansen, unitleider technologie

De Horizon is een community-school, een 
school in een wijk waar veel leerlingen met 
sociale problemen en/of achterstanden te 
kampen hebben. Vanuit deze communi-
ty-school werken verschillende partijen in 
Delft mee om de leerlingen extra moge-
lijkheden te bieden. Deze partijen leveren 
niet alleen geld, maar ook denkkracht en 
praktische hulp die onder andere voor het 
techniekonderwijs worden ingezet. Eén van 
de problemen die zich voordoen, is dat 
geschikte werkplekken voor techniek op 
De Horizon ontbreken. Er is helaas geen 
mogelijkheid om een vast lokaal om te bou-

wen tot technieklokaal. Maakbaar Delft en 
studenten van de TU Delft hebben samen 
met de docenten van De Horizon hiervoor 
een oplossing bedacht: De TechCube. Een 
geweldig idee dat bestaat uit verrijdbare 
kasten die ieder willekeurig klaslokaal kun-
nen omtoveren tot techniekwerkplek.
Een goed ontwerp is één, maar daarmee 
ben je er natuurlijk niet. Inmiddels is er van 
het ontwerp een model gemaakt om te 
kijken of alles werkt. De laatste stap is het 
omzetten van het ontwerp in een echte kast 
die gebruikt kan worden als techniekwerk-
plaats. Hier komen leerlingen van sc Delfland 
in beeld. Een van de uitgangspunten van  
sc Delfland is dat er waar mogelijk geleerd 
wordt door het uitvoeren van zinvolle 
opdrachten waarmee anderen geholpen 
kunnen worden. Het leek een docent van 
de sector Techniek daarom een leuk idee om 
samen met leerlingen de TechCube in elkaar 

te zetten. Er zal daarbij ook samenwerking 
worden gezocht met andere partijen in Delft 
zoals het bedrijfsleven en opleidingen in het 
middelbaar beroepsonderwijs. Het eindre-
sultaat moeten twee verrijdbare TechCubes 
worden die als ze worden opengeklapt een 
techniekwerkplek vormen met een werk-
blad, een zaagmachine en een kolomboor, 
maar ook bijvoorbeeld een computer, een 
3D-printer of een lasersnijder. 

Of het allemaal gaat lukken? Het ontwerp is 
bijna klaar, de plannen voor de productie op 
sc Delfland liggen er. De leerlingen hebben 
er zin in. Kortom, niets staat ons in de weg 
om er een leerzaam en zinvol project van 
te maken waarbij vmbo-techniekleerlingen 
worden ingezet om technieklessen voor een 
basisschool mogelijk te maken. Zodra er een 
eerste TechCube te bewonderen valt, kunt u 
een vervolg van dit artikel verwachten.

Locatie sc Delfland

Techniekwerkplekken voor de 
basisschool
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Leny Pet, decaan havo

Gerda Hunink, decaan vwo

Bron: blog van  Hermien Miltenburg, Wageningen University & Research (WUR)

Onderstaand stuk geeft informatie aan leerlingen en ouders over  
Studiepunten.

Studiepunten, wat zijn dat?
Studiepunten verdien je voor elk stukje van je opleiding dat je afrondt. 
Je krijgt bijvoorbeeld punten voor een tentamen dat je haalt, een 
stage die je goed afrondt of een projectverslag. Voor elke opdracht 
waarvoor je een ‘voldoende’ haalt, krijg je studiepunten.
De opleiding rekent uit hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent om een 
bepaalde opdracht te doen of een bepaald boek te lezen. Voor elke 
28 uur werk krijg je een studiepunt. Denkt de opleiding dat het je 28 
uur kost om een opdracht goed te doen, dan krijg je dus 1 punt. Kost 
het 56 uur zelfstudie om een tentamen te halen, dan krijg je 2 punten.
“Soms haal ik mijn studiepunten heel makkelijk, maar soms moet ik 
echt wel meer leren dan de uren die ervoor staan. Wie bepaalt eigenlijk 
hoeveel tijd ik aan een vak moet besteden?”
Voor je verslag krijg je ook een cijfer. Dat is de waardering van de 
kwaliteit. Of je een 9 haalt voor een tentamen of een 6, dat maakt in je 
studiepunten niets uit. Het blijven 2 studiepunten als er voor dat ten-
tamen 2×28=56 uur gewerkt moet worden. De hoeveelheid uren die 
je moet besteden om een bepaald onderdeel te halen kan individueel 
erg verschillen. Sommige studenten lezen makkelijk dikke boeken, 
anderen hebben juist meer moeite met groepswerk. De opleiding 
maakt een inschatting op basis van ervaring. Vervolgens wordt er een 
hoeveelheid studiepunten ‘opgeplakt’

Hoeveel studiepunten moet je halen?
Ieder jaar dat je studeert word je geacht 60 studiepunten te halen. 
Een complete hbo-opleiding is dus 4×60 punten = 240 punten. Een 
wo-bachelor, die drie jaar duurt, is dus 3×60 punten = 180 punten. 
Na een wo-bachelor ga je een wo-master doen. Een eenjarige mas-
ter is 60 punten, een tweejarige master 2×60 = 120 punten. Je moet 
ál je bachelor studiepunten hebben gehaald voor je aan je master 
kunt beginnen. Dat heet ‘harde knip’. Alle universiteiten hanteren 
deze harde knip. Sommige studenten die een hbo-bachelor hebben 
afgerond, stromen daarna ook door naar een universitaire master.

Aan het begin van dit schooljaar bleek dat een groep leerlingen 
graag aan schooltoneel wilde doen. Enkele jaren geleden is 
dit namelijk gestopt. Na overleg tussen leerlingen, leraren en 
theaterschool Rabarber uit Den Haag werd besloten om mee te 
doen aan het RAB’s theaterfestival. 

Remco Menke, docent geschiedenis

Elke dinsdagmiddag kwamen de leerlingen in hun vrije tijd bijeen 
om onder leiding van Bas Zemering, een regisseur-in-opleiding, zelf 
een voorstelling te ontwikkelen. Dat was leuk en leerzaam, volgens 
deelnemer Laura Kiviet: “Tijdens het RAB’s heb ik veel ervaring 
opgedaan. Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe je een verhaal in het the-
ater kunt vertellen zonder tekst. Ik heb het ontzettend naar mijn zin 
gehad. We zijn een hechte groep geworden en dat vind ik heel leuk.”

Het toneelstuk kreeg de titel Larva Party. De acteurs beeldden uit 
wat er zou kunnen gebeuren als een groep mensen de wereld voor 
het eerst zou ontdekken, elkaar voor het eerst zou zien, niet wetend 
hoe ze zich moeten gedragen. Het thema: trots en schaamte. Dit 
stuk werd twee keer gespeeld in theater Merlijn in Den Haag. Zater-
dagavond was het voor familie en vrienden. De zondag erna was 
het voor leerlingen van andere scholen. Dat was leuk en spannend. 

De leerlingen zijn erg enthousiast. Daarom is besloten om door te 
gaan met schooltoneel. Volgend jaar willen we niet alleen in Den 
Haag optreden maar juist ook op school. Een aantal docenten heeft 
zich al aangemeld om hierbij te helpen. Daardoor kan het schoolto-
neel op het Molenhuispad een heuse comeback maken.  

Locatie Molenhuispad

Studiepunten
Locatie Molenhuispad

De comeback 
van schooltoneel
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Een belangrijke vaardigheid (compe-
tentie) die bij het vak Natuur, Leven en 
Techniek (NLT)  aangeleerd wordt, is het 
uitvoeren van wetenschappelijk experi-
menteel onderzoek. Het is de basis van 
wetenschappelijk denken: hoe goed is 
een meting en wanneer is iets nu echt 
verschillend? Bij de profielwerkstukken 
(PWS) kan het doen van experimenteel 
onderzoek ingezet worden om zelf een 
onderzoek op te zetten en uit te voe-
ren. Tijdens een vervolgstudie op het 
hbo of de universiteit is experimenteel 
onderzoek een belangrijk en terugke-
rend onderdeel. Bij het vak NLT wordt 
in 4-havo en in 5-vwo een module sta-
tistiek gegeven om de basis voor expe-
rimenteel onderzoek te leggen.

Roel de Rijk, docent biologie en NLT

Chris van Schie, docent natuurkunde en NLT

Hilde la Rivière, technisch onderwijs assistent

Waarom statistiek?
Experimenteel onderzoek, de basis van de 
bèta-vakken, heeft wiskunde nodig om sig-
nificante verschillen tussen groepen metin-
gen te bepalen. Statistiek is toegepaste wis-
kunde, waarbij afspraken worden gemaakt 
wanneer twee groepen verschillend zijn. Pas 
dan kan je met een vooraf bepaalde mate 

van waarschijnlijkheid zeggen of er wel of 
geen verschil is.  

Onderzoek, hoe pak je  
dat aan?
Het doen van onderzoek volgt een vast 
stramien. Er wordt een onderzoeksvraag 
die de inleiding vormt, beschreven op basis 
van literatuur. Dan volgt het opstellen van 
een test met een toetsbare hypothese (een 
veronderstelling die onderzocht wordt) en 
bijbehorende experimentele opzet. Naar 

aanleiding van de testresultaten wordt met 
behulp van statistiek bepaald of de hypo-
these juist is, waarna een discussie plaats-
vindt over bijvoorbeeld verbeterpunten in 
het onderzoek. 

Meten is weten
Meten doen we de hele dag, voorbeelden te 
over: Is je gewicht veranderd? Is je bloeddruk 
te hoog of nog net goed? Hoeveel zout is 
precies genoeg in een gerecht? Wanneer 
is de CO2 uitstoot te hoog? Soms is precies 
meten niet zo belangrijk, soms juist wel. 
In de modules statistiek (4-havo: Maak het 
verschil en 5-vwo: Meten en interpreteren) 
wordt behandeld hoe moeilijk precies meten 
is met de bijbehorende foutmarge. Dit geeft 
de leerlingen inzicht in het doen van uitspra-
ken op basis van de kwaliteit van een meting. 
Voor het opzetten van een test moet vaak 
een meetmethode worden ontwikkeld of 
aangepast. Op school doen de leerlingen 
dat vaak zelf. Het is belangrijk dat de meting 
zo goed mogelijk is, want dat zal helpen om 
verschillen tussen gemeten groepen te kun-
nen bepalen.

De praktijk in havo-4 
en vwo-5 
In 4-havo is onderzoek gedaan naar de hart-
slag van volwassenen en kinderen in rust en 
na inspanning.  Hun hypothese was: “Wij 
denken dat er een klein verschil is tussen 
de hartslag van kinderen uit de brugklas en 

Locatie Molenhuispad

NLT-modules statistiek: basis voor 
experimenteel onderzoek 
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Het leven is een mysterie. Vier vieringen 
lang hebben verschillende groepen leer-
lingen een rebus met deze oplossing 
ontrafeld. We kwamen er samen achter 
dat er veel mysterieuze dingen zijn in 
het leven: “Hoelang zal ik leven?”, “Ga 
ik wel over?” Om de vieringen daadwer-
kelijk paasvieringen te maken, hebben 
we uit het paasverhaal de drie mysteri-
euze dagen van Jezus in het graf geko-
zen. In de Bijbel wordt daar verder niet 
over gesproken, maar voor alle mensen 
die Jezus achterliet waren die dagen 
één groot mysterie.  

Anneleen Heijboer, docent Nederlands 

We gaan backstage. Om 8.15 uur begint de 
Witte Donderdag op het Molenhuispad met 
dresscode zwart. Enthousiaste leerlingen 
druppelen binnen, er worden nog wat laat-
ste stoelen klaargezet, de beamer wordt drie 
keer op en neer gelaten - hangt goed, fout, 
we doen het ermee -, microfoons worden 
gecheckt (ik hoor mezelf niet!), de vlooienmars 
klinkt, leerlingen, docenten en ondersteunend 
personeel lopen driftig op en neer, de eerste 
zenuwen zijn voelbaar. Twee uur lang repete-
ren en genieten. Nog vier vieringen hetzelfde 
liedje.

Unconditional, unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally

De deur gaat dicht. De band staat. De eerste 
viering begint! Eersteklassers zijn gewillige 
proefkonijnen voor goochelaar Joost, die ons 
versteld doet staan van zijn kunsten.  Eigen-
lijk moeten we zeggen komische goochelaar 
Joost, want bij een gewone goochelaar is het 
oeh-ah-gehalte waarschijnlijk wat hoger dan 
het ha-ha, dat nu veelvuldig klonk. Of komt dat 

gelach door de docenten die op het podium 
een spiekende (!) goochelaar niet konden 
betrappen? Verder was er een afwisselend 
programma met muziek, spel, gebed, nog 
eens muziek en een praatje van een leerling. 
Ondanks héél veel mysterie op aarde vindt 
zij houvast in haar geloof. Al met al vieringen 
waarbij geluisterd, gelachen, gedacht en 
geklapt wordt. Vooral door leerlingen ove-
rigens, want zij organiseren en presenteren 
vol overgave. En voordat het podium in rook 
opgaat door een overijverige rookmachine, 
komt er nog een nabrander: “Wees niet bang 
om het mysterie van het leven te ontdekken.” 

Locatie Molenhuispad

Enter the mystery | Paasviering

volwassenen.” In beide groepen zijn bij 30 
proefpersonen metingen uitgevoerd. Op 
een poster hebben de leerlingen de resul-
taten gepresenteerd in frequentietabellen 

(hoe vaak komt iets voor?) en uitgezet in een 
grafiek (de zgn. normaalverdeling). Aan de 
hand hiervan is een conclusie opgesteld en 
discussie gevoerd. 

De leerlingen van vwo-5 gingen aan de slag 
met de volgende onderzoeksvragen: Is de 
ene shampoo beter voor je haar dan de 
andere? Welke chocolade is lekkerder mede 
op basis van de prijs? Is Ducktape echt  de 
sterkste tape? Is de ene tandpasta beter 
tegen gaatjes dan de andere? Er moest een 
kwalitatief goede meting met hoge nauw-
keurigheid uitgevoerd worden om verschil-
lende shampoos, chocholade en tandpasta’s 
te testen. Na het uitvoeren van de metingen 
met behulp van proefpersonen werd bepaald 

of er verschillen zijn. De conclusies: goed-
kopere chocolade is lekkerder, dure sham-
poo is beter voor je haar, Ducktape is niet 
de sterkste en er zijn absoluut verschillen in 
tandpasta’s als je kijkt naar de zuurgraad. 
Daarbij is het de wetenschappelijke aanpak, 
inclusief het gebruik van statistiek, die deze 
conclusies mogelijk gemaakt hebben.Een “normale” verdeling van een reeks metin-

gen. Op de x-as gemeten waarden en op de 
y-as hoe vaak een waarde voorkomt. μ is het 
gemiddelde en σ is de variantie (of afwijking) 
om het gemiddelde heen. 
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Op donderdagavond 8 maart jl. vond 
de eindexamenexpositie tekenen en 
kunst algemeen plaats. We blikken 
even terug. 

Sigrid Vervoort, docent kunst en tekenen

Esther Jonkman, docent kunst en tekenen

Vanaf de start van hun eindexamenjaar zijn 
de leerlingen aan de slag gegaan met een 
thema. Voor de havo was dat thema ‘verlei-
delijk’. Vwo-leerlingen konden kiezen uit ver-
schillende thema’s, waaronder ‘onder water, 
boven water’, ‘zelfportret’, ‘de trein’ of ‘licht’. 
Het thema gaf aanleiding tot onderzoek en 
proces: schetsen maken, werk van andere kun-
stenaars bestuderen, materiaalonderzoek en 
uiteindelijk een (serie) eigen beeldend resul-
taat. 

In de drie dagen voorafgaand aan de eind- 
examenexpositie is er veel werk verzet tijdens 
de opbouw door zowel de leerlingen, oud-col-
lega’s Jaap Paauwe en Aad Penning, als de 
conciërges, waarvoor dank. 

Er heerste een prettige, dynamische sfeer. Je 
zag de leerlingen steeds trotser worden op 

hun werk. Want als het eenmaal aan een witte 
wand hangt of op een sokkel staat, dan wordt 
het toch een serieuze presentatie.

Het is ongelofelijk leuk om te zien hoe divers 
werk de leerlingen hebben afgeleverd. 

Koen Brok (H5) vond de aardbei verleidelijk 
en heeft alle aspecten van die ene vrucht ver-
taald naar een kunstwerk. Hij heeft de aard-
bei gefotografeerd, er twee pasteltekeningen 
van gemaakt en ook een geurende, voelbare, 
grote aardbei gemaakt. 

Locatie Molenhuispad

Eindexamenexpositie tekenen en 
kunst algemeen
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Donderdag 22 februari 2018 stroomde de aula tot twee maal toe vol met nieuws-
gierig publiek. Wat zou er gaan gebeuren? Dat het een spektakel zou worden, 
was al duidelijk. Al vanaf woensdagmorgen was er in de aula een groot extra 
podium te zien en op donderdag werd de aula gedurende de dag steeds meer 
omgetoverd tot een soort concerthal met enthousiaste deelnemers, turntoestellen 
en heel veel apparatuur. 

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo

Vrienden van De Hof van Delft Live (VVDHVDL) werd een succes. Er werd gezongen, geturnd 
en er werd muziek gemaakt door leerlingen én docenten en het publiek ging met een brede 
glimlach naar huis. Wat een talent en wat een succesvolle avond!

VVDHVDL is vanaf heden een begrip!

Locatie Hof van Delft

Vrienden van De Hof van 
Delft Live | VVDHVDL

Meerle van den Berg (H5) maakte heel ver-
leidelijke doosjes die uitnodigden om open 
te maken. 

Sam Romeijn (H5) wilde weerspiegeling, 
bolling en weerkaatsing vangen in licht- en 
donkertinten.

Frederieke Backelandt (V6) nam de plastic 
soep tot onderwerp en beschilderde twee 
grote panelen, die ze tevens beplakte met 
plastic. Daarnaast creëerde ze een grote 
octopus van afvalmateriaal. 

Victoria Verkerk (V6) bestudeerde de ver-
schillende fases van een vulkaanuitbarsting 
en vertaalde die in pastelkrijt-tekeningen, 
pentekeningen en acrylschilderijen.

Noortje van Geest (V6) vond de reiziger in de 
trein en bij het spoor de moeite om in teke-
ning en keramiek weer te geven. 

Op de tentoonstellingsavond was het een 
drukte van belang. Ouders, vrienden en 
andere belangstellenden hebben aandach-
tig alle eindexamenwerken bekeken en hun 
bewondering uitgesproken.

In de drie dagen na de opening is de expo 
bezocht door verschillende onder-  en boven-
bouwklassen. Zij kregen een kijkwijzer mee. 
De leerlingen hebben heel geïnteresseerd 
gekeken. Zij waren kritisch, eerlijk en vooral 
onder de indruk!

Namens de sectie tekenen kijken wij terug op 
een fijne en geslaagde eindexamenexpositie. 



Locatie Molenhuispad

Met het gymnasium op stap… 
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Gymnasium is meer dan alleen maar 
twee oude talen leren. De Grieken 
en Romeinen hebben zoveel bedacht, 
gemaakt en uitgevonden. De Klas-
sieke Oudheid is tot op heden zo’n 
grote inspiratiebron gebleven, dat we 
elk schooljaar met leerlingen op stap 
gaan om daar het een en ander van te 
bekijken. Vooral de tweede helft van 
het schooljaar is ‘excursietijd’. Op het 
moment dat dit stukje tot stand komt, 
zijn dan ook de voorbereidingen voor 
de dagtocht naar Xanten (G2), de drie-
daagse Trier-reis (G3) en de Rome-week 
(G5) in volle gang. Maar daarover wel-
licht een andere keer meer. 

Technasium 1

Gymnasium 1
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Namens de gymnasiumcommissie: 

Inge Savelkoul, docent klassieke talen

In dit bulletin een terugblik op de excur-
sies van februari/maart: die van G4 naar het 
Paleis op de Dam in Amsterdam, die van G1 
naar het Archeon in Alphen aan den Rijn (ter 
afsluiting van hun onderzoeksproject over 
de Romeinse limes) en die van de techna-
sium-brugklassen naar het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden (in het kader van 
de module ‘Klassieken’). Om weer eens iets 
langer stil te staan bij  een excursie van G4 
beperken we ons bij de brugklasexcursies tot  
foto’s.

Gymnasium 4 naar het Paleis 
op de Dam
Hoewel vrijwel iedereen de buitenkant 
van het Paleis op de Dam kent, gebeurt er 
écht naar kijken niet zo veel. Laat staan er 
naar binnen gaan! Vrijdag 16 februari deed 
gymnasium 4 dat wél; zij hadden bij ‘Klas-
sieke Culturele Vorming’ al ontdekt dat niet 
alleen de architectuur van dit prachtige, puur  
Hollandse gebouw op die van de Romeinen 
en Grieken is geïnspireerd, maar ook dat er 
heel veel beeldhouwwerk in is verwerkt met 
verhalen uit de Griekse mythologie of de 
Romeinse geschiedenis. En dat niet zómaar, 
alles is van betekenis voor de kamers en ruim-
tes in het Paleis. Zo zie je bijvoorbeeld boven 
de deur van de ‘Desolate Boedelkamer’, de 
kamer waar faillissementen werden uitge-
sproken, een neerstortende Icarus; hij nam 
te grote risico’s door te hoog te vliegen… 
Net zoals de failliet verklaarde Amsterdam-
mer! Maar gelukkig hangt ín deze kamer 
ook een schilderij van de koningsdochter  
Nausicaä, die Odysseus na zijn verschrik-
kelijke schipbreuk uit de ellende helpt. Net 
zoals de berooid geraakte burger hulp van 
zijn stad mocht verwachten.

Toch al in Amsterdam lag het voor de hand 
om nog naar het nabije archeologisch 
museum Allard Pierson te gaan. Behalve  
originele werken uit de Oudheid bezochten 
we de ‘gipsenzolder’ met getrouwe kopieën 
van meesterwerken uit de antieke beeld-
houwkunst. Veel van deze beelden (her)
kennen de leerlingen al uit de les of gaan ze 
zien op hun Rome-reis volgend jaar. 

Extra leuk om te ont-
dekken dat het je alle- 
maal zoveel meer zegt 
na een paar jaar Latijn 
en Grieks en een paar 
maanden KCV. 

Gymnasium 4
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Eindexamenleerlingen van havo en vwo 
presenteerden woensdag 14 en don-
derdag 15 maart hun meesterproef aan 
opdrachtgevers, expertbegeleiders, 
ouders, docenten, profielwerkstukbe-
geleiders en andere belangstellenden. 
Zij lieten hun ontwerpen en onderzoe-
ken zien en legden op duidelijke wijze uit 
hoe zij tot dit product waren gekomen. 
Elke presentatie werd zorgvuldig beoor-
deeld en de opdrachtgevers stelden kri-
tische vragen. De meesterproef is een 
schoolexamen van het vak O&O (onder-
zoek en ontwerpen) en vormt daarmee  
de afsluiting van hun technasiumoplei-
ding. 

Jeanna de Haan-Topolscak, docent O&O en wiskunde

Zowel op de havo als op het vwo hebben de 
leerlingen bij het vak O&O diverse ontwerp- 
en onderzoeksprojecten gedaan en kennis-
gemaakt met verschillende bèta-werelden 
van techniek. Voor hun meesterproef heb-
ben zij zelf een opdrachtgever gezocht voor 
wie zij een project hebben uitgevoerd. Met 
deze meesterproef laten zij zien dat zij de 
verschillende vaardigheden en kennisgebie-
den van het vak O&O beheersen waarmee 
ze het schoolexamenvak O&O afronden. De 
leerlingen ontvangen bij hun diploma een 
certificaat als bewijs van de gevolgde tech-
nasiumopleiding.

Derde generatie havo- 
technasiumleerlingen van  
het CLD
De twee havo-teams lieten 14 maart hun 
resultaten en bevindingen aan de opdracht-
gevers en het publiek zien. De combinatie 
van de meesterproef en het profielwerkstuk 
heeft ervoor gezorgd dat het eindresultaat 
veel diepgang etaleerde.

Veerle, Devin, Koen en Sam maakten indruk 
met hun 3D-printerkast. Zij kregen van Flex/
design uit Delft de opdracht om een kast te 
ontwerpen die ervoor zorgt dat een 3D-prin-
ter gemakkelijk te bedienen en stil in gebruik 
is. Naast de uitgebreide en inhoudelijk goed 

Locatie Molenhuispad 

Technasium | Meesterproef  
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onderbouwde presentatie heeft het team 
ook een werkend prototype gepresenteerd. 
Het is veelzeggend dat dit prototype bin-
nenkort in gebruik zal worden genomen 
door Flex/design. 

Lieke, Mayra, Aron en Jasper kregen de 
opdracht van het LUMC (Leids Universitair 
Medisch Centrum) om de faciliteit voor 
het produceren van een genotypevirus te 
ontwerpen. Zij presenteerden hun oplos-
sing middels meerdere goed gemaakte 
maquettes en een zeer gestructureerde en 
duidelijke presentatie. De opdrachtgever 
was erg te spreken over het eindresultaat; de 
maquettes en het verslag waarin alle verkre-
gen kennis en bevindingen zijn verzameld. 
Hij beschikt hierdoor over mooie input voor 
de gesprekken bij het LUMC omtrent het 
ontwerp van de echte faciliteit.

Tweede generatie vwo-
technasiumleerlingen van  
het CLD
De zeven vwo-teams presenteerden 15 
maart hun resultaten en bevindingen aan de 
opdrachtgevers en het publiek. De projec-
ten kwamen van heel verschillende bedrijven 
en gaven daarmee een goed beeld van de 
veelzijdigheid van het vak O&O. 

Zo ontwierpen Koen, Nellie, Rob en Joanne 
voor Spark design & innovation een app  
om kinderen te stimuleren om meer buiten 
te spelen. In opdracht van KPN hebben Nick, 
Dong Woo en Michael onderzoek gedaan 
naar het effect van wifi-straling. Twee teams 
bogen zich over de vraag van het Reinier 
de Graaf Gasthuis over hoe je via de huid 
het alcoholpercentage kunt meten. Jesse 
en Tessa hebben onderzocht hoe je ervoor 
kunt zorgen dat ouderen therapie trouw 
blijven voor Fysiotherapie Delft. En tot slot 
waren er nog twee teams die werkten voor 
Zeinstra Veerbeek Architecten. Lucas, Timon 
en Bas hebben een strandwoning met een 
WOW-factor ontworpen en Alexander, 
Simon en Jochem hebben gekeken naar een 
modulaire hotelkamer voor op een festival. 

Na de presentaties werden de teams vereeu-
wigd op groepsfoto’s en ontvingen zij een 
roos als aandenken aan deze zeer geslaagde 
middag. Afsluitend werd gezellig nagepraat 
over onze leerlingen en de hoge kwaliteit 
van hun projecten. De opdrachtgevers 
waren enthousiast over het niveau van de 
onderzoeks- en ontwerpresultaten.
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Het leven van een vluchteling 

Stel je woont in Syrië, je moet vluchten 
en je staat voor de volgende keuze: 
‘Vlucht ik naar een buurland of kies ik 
voor de relatief onveilige oversteek 
naar Europa?’ Tien leerlingen uit havo-4 
begonnen de projectweek met deze 
en andere hoofdbrekende vragen. De 
vragen zijn afkomstig uit het lespak-
ket van vredesorganisatie Pax, dat de 
leerlingen informeert over het land, de 
revolutie, en de impact van het conflict. 
 
Eveline Fijn-Pollmann, docent Nederlands

Dit had alles te maken met  het driedaagse 
project waar deze leerlingen zich bogen over 
de vraag: ‘Wat betekent het om te vluchten 
naar Nederland?’ Om hier een beeld van te 
krijgen hebben leerlingen van havo-4 zich 
drie dagen verdiept in het leven van een 
vluchteling. 

Het project werd gestart met een serious 
game waar leerlingen zich verdiepten in Syrië 
en de ingewikkelde situatie van de inwoners. 
Vervolgens gingen ze in gesprek met Selma, 
een 33-jarige vluchteling uit Syrië, en kre-
gen ze de kans om vragen te stellen over 
haar ervaringen. Haar verhaal heeft diepe 
indruk gemaakt. Selma vertelde heel open 
over haar leven in Syrië, de keuzes die ze had 
gemaakt en over haar leven hier in Neder-
land. Vooral Selma’s verhaal over de boot-
tocht, de huilende kinderen aan boord en de 
relatief ruige zee was indrukwekkend.  

De volgende dag bezocht een groep leer-
lingen het AZC in Rijswijk en een andere 
groep ging in gesprek met statushouders bij 
Delftsebuur (een vrijwilligersorganisatie die 
zich inzet voor statushouders in Delft).  Waar 
de ene groep zich verdiepte in het leven in 
een AZC, ging de andere groep in gesprek. 

Eerst wat ongemakkelijk wiebelend op een 
stoel. Hoe begin je een gesprek? Hoe stel je 
iemand op zijn gemak? Gelukkig ontstond 
er al snel een gesprek, waar leerlingen wat 
vertelden over henzelf en daarmee stelden 
ze ook hun gesprekspartner op zijn gemak. 
Uiteindelijk moest ik de leerlingen er om 
12 uur aan herinneren dat we ook nog een 
programma op school hadden en we het 
gesprek toch echt moesten afronden. 

Op school wachtte een voorlichter van de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
Zij heeft verteld welke afwegingen het IND 
maakt om iemand wel of geen toestemming 
te geven in Nederland te blijven. Hoe test 
je de geloofwaardigheid van iemands ver-
haal? En op basis waarvan mag je in Neder-
land blijven? Dit bleek ingewikkelder dan 
gedacht. 
Na al deze input is de groep aan de slag 

gegaan met de hoofdvraag ‘Wat betekent 
het om te vluchten naar Nederland?’ De 
leerlingen verwerkten het antwoord op deze 
vraag in  een poster waarop de hele route 
in beeld werd gebracht. Op donderdag 
presenteerden zij hun verhaal aan ouders, 
docenten en medeleerlingen. De presenta-
tie werd afgesloten met de volgende opmer-
king: ‘Eigenlijk leek het leven van de meeste 
mensen die wij spraken voor de oorlog best 
wel op dat van ons en nu is alles anders. Het 
gaat niet om gelukzoekers, maar om men-
sen die noodgedwongen alles wat hen lief is 
achter moeten laten. Ik begrijp nu beter hoe 
ingrijpend dit is.’

Na afloop van het project bleken drie leerlin-
gen  zich als vrijwilliger te hebben opgege-
ven bij Delftsebuur. Diezelfde zaterdag zaten 
zij alweer aan de koffie met verschillende 
statushouders in Delft. 

azc 

De	statushouders	worden	aan	een	woonruimte	geholpen.	

Wat	is	het	AZC?	
	Een	AZC	is	een	a8or9ng	voor	een	asielzoekerscentrum,	dit	is	een	plek	waar	

vluchtelingen	verblijven	totdat	er	over	hun	asielaanvraag	een	beslissing	is	
genomen.	Een	AZC	telt	ongeveer	40	verschillende	na9onaliteiten.	Wij	zijn	met	

vier	personen	van	ons	projectgroepje	naar	het	AZC	Rijswijk	geweest.			Het	AZC	Rijswijk	telt	400	bewoners	waaronder	50	kinderen.	Het	AZC	heeG	ook	
een	basisschool	genaamd	de	Bazaar,	ze	hebben	ook	een	crèche.	De	kinderen	
hebben	ook	beschikking	tot	een	interna9onale	schakelklas	(het	ISK),	waarin	ze	
versneld	Engels	en	Nederlands	kunnen	leren.	En	vanuit	daar	kunnen	ze	

doorstromen	naar	een	normale	middelbare	school.	Op	het	AZC	staan	allemaal	
units,	in	een	unit	verblijven	5	of	8	mensen.	Elke	unit	bevat	meerdere	
slaapkamers,	een	gedeelde	woonkamer,	een	keuken	en	sanitaire	

voorzieningen.	De	volwassenen	die	verblijven	op	het	AZC	krijgen	per	week	geld	
om	zelf	kleding	en	eten	te	kopen.	Wij	vinden	dat	het	AZC	goed	werk	verricht.		

Wat	hebben	we	in	het	AZC	gedaan?		We	gingen	naar	het	AZC	in	Rijswijk.	We	kwamen	daar	aan	en	
moesten	ons	met	ons	ID	iden9ficeren.	Daarna	kregen	we	een	
rondleiding	van	Elles	die	daar	werkt.	Zij	vertelde	ons	eerst	over	
het	AZC	wat	daar	gebeurt	en	hoe	het	in	zijn	werk	gaat.	Daarna	
konden	wij	ook	een	kijkje	nemen	in	een	unit,	dat	zijn	een	soort	

van	huisjes	waar	de	vluchtelingen	verblijven.		
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Door	wie	zijn		203097	burgers	gedood	in	Syrië???	

Hoe	gaat	het	vluchten?	
	Door	omstandigheden	vluchten	mensen	uit	hun	eigen	land	naar	een	ander	land.	Vanuit	Syrië	

worden	de	meeste	vluchtelingen	opgenomen	in	Turkije,	daarnaast	ook	in	Jordanië	en	Libanon,	

dit	komt	doordat	dit	de	buurlanden	van	Syrië	zijn.	Vele	mensen	denken	dat	er	veel	vluchtelingen	

naar	Europa	gaan,	maar	dat	is	zeker	niet	zo.	Vluchten	is	zeker	niet	goedkoop,	want	het	vervoer	is	

erg	duur.	Mensensmokkelaars	helpen	je	de	oversteek	te	maken	naar	een	ander	land.	Je	moet	

voor	de	boot	ongeveer	rond	de	duizend	en	twee	duizend	euro	betalen.	Sommige	

mensensmokkelaars	komen	niet	opdagen	en	dan	hebben	de	vluchtelingen	voor	niks	betaald.	Er	

zijn	ook	gevaren,	vaak	is	de	boot	heel	gammel	en	er	ziaen	meer	mensen	op	de	boot	dan	eigenlijk	

mogelijk	is.	Het	is	mogelijk	dat	mensen	trauma’s	krijgen	door	het	vluchten.		

DelDsebuur	
	DelGseBuur	is	een	organisa9e	die	statushouders	helpt	met	inburgering	

zoals	contact	leggen	met	Nederlanders	en	het	leren	van	de	Nederlandse	taal.		
	Het	zijn	allemaal	vrijwilligers	die	helpen	en	leuke	dingen	doen	met	de	

statushouders.	Ongeveer	1,5	uur	per	week,	minimaal	3	maanden,	elkaar	
opzoeken:	koffiedrinken	en/of	samen	eten,	de	stad	verkennen,	een	

telefoontje	plegen,	de	gewone	dagelijkse	dingen	die	je	voor	anderen	doet	
en	ondertussen	Nederlands	oefenen.	Elke	woensdagmorgen	van	10	tot	12	
uur	kunnen	ze	praten	en	koffie	drinken	met	andere	DelGenaren.	Mensen	
van	jong	en	oud	komen	langs	zonder	afspraak	en	krijgen	zo	de	gelegenheid	
om	elkaar	te	leren	kennen.	Er	zijn	verhalen	over	andere	landen,	ervaringen	
over	inburgeren	en	kennismaken	met	Nederland.	De	vluchtelingen	horen	
hoe	Nederlanders	leven	en	werken.	Ze	leren	daardoor	sneller	DelG	
kennen,	maar	ook	meer	mensen.	De	vrijwilligers	organiseren	ook	

ac9viteiten	in	de	zomer	en	proberen	hun	levens	in	Nederland	comfortabel	te	maken.	

Wat	doet	het	IND?	
	!‘Eerst	moet	u	zich	aanmelden	als	asielzoeker	in	Ter	Apel.	Daar	ondertekent	u	

meestal	ook	uw	asielaanvraag.	Ook	hoort	u	wanneer	en	waar	uw	
asielprocedure	start.	In	die	procedure	beoordeelt	de	Immigra@e-	en	
Naturalisa@edienst	(IND)	of	u	een	verblijfsvergunning	krijgt.’		De	IND	is	dus	een	soort	bedrijf	dat	bepaalt	of	asielzoekers	in	Nederland	hier	

asiel	kunnen	krijgen	en	dus	hier	mogen	blijven.	Dit	is	zeer	zorgvuldig	werk.	Als	
zij	zeggen	dat	je	niet	hier	mag	blijven,	moet	je	dus	weg.		

Voor	elke	verblijfsvergunning	staan	regels	in	de	wet	over	wanneer	de	
vergunning	wel	en	niet	mag	worden	goedgekeurd.	Het	is	dus	de	taak	van	de	IND	

om	elke	asielzoeker	hierop	te	controleren.				Voor	asielzoekers	is	het	een	ander	verhaal	dan	bij	de	meeste	andere	
vergunningen.	Voor	hen	is	het	vooral	heel	belangrijk	dat	hun	verhaal	

geloofwaardig	overkomt.	En	ook	andere	dingen	zijn	belangrijk,	bijvoorbeeld	wat	
de	situa9e	is	in	het	land	waar	de	asielzoeker	vandaan	komt.		

Bij	de	IND	werken	de	beslismedewerkers.	Zij	lezen	een	aanvraag,	kijken	in	de	
wet	en	nemen	een	beslissing	over	de	aangevraagde	verblijfsvergunning.	

Ayham	
	Ayham		is	een	Syrische	vluchteling	die	hier	sinds	twee	jaar	woont,	hij	is	24	jaar	en	woont	in	Tanthof	DelG.	Hij	is	geboren	in	Damascus	en	verliet	Syrië	omdat	hij	daar	zijn	studie	niet	kon	afmaken	en	in	Nederland	had	hij	de	kans	om	dat	wel	te	doen.	Zijn	vader	is	Syrisch	en	zijn	moeder	is	Turks	en	hij	heeG	een	oudere	broer	en	een	jonger	broertje.	Zij	familie	is	gevlucht	naar	Turkije	en	ze	zijn	daar	nog	steeds.	Ze	willen	wel	naar	Nederland	komen,	maar	dat	is	las9g.		Hij	zit	nu	op	school	en	werkt	elke	dag	aan	zijn	Nederlands.	Hij	houdt	van	uitgaan	en	hij	is	een	moderne	Moslim.	Hij	vertelde	ons	dat	het	verboden	is	om	in	Syrië	taaoos	te	hebben,	maar	hij	heeG	zelf	al	wel	veel	taaoos.	

Achmed	
	Achmed	is	ook	een	Syrische	vluchteling	die	hier	twee	en	een	half	jaar	woont,	hij	is	21	en	woont	momenteel	in	Tanthof.	Hij	is	net	zoals	Ayham	gevlucht	naar	Nederland,	om	hier	zijn	studie	af	te	maken.	Achmed	heeG	een	hele	grote	familie	met	vier	broers	en	twee	zussen,	hij	zit	nu	op	de	Haagse	hoge	school	en	studeert	bouwkunde	en	natuurlijk	werkt	hij	elke	dag	aan	zijn	Nederlands	.	Verder	is	hij	wel	een	rus9g	type.	Hij	vertelde	ons	dat	hij	niet	meer	terug	wil	gaan	naar	Syrië	zelfs	niet	als	het	land	weer	zou	herstellen.	Hij	bouwt	hier	zijn	leven	opnieuw	op.	

Husam	
	Husam	is	een	man	van	37	jaar	die	twee	jaar	geleden		met	zijn	neef	naar	Nederland	is	gevlucht.	Door	de	oorlog	in	Syrië	is	hij	is	zijn	moeder,	vader,	broer	en	ook	veel	vrienden	verloren.	De	situa9e	was	voor	hem	te	onveilig	om	te	blijven..	Hij	is	vanuit	Turkije	met	de	boot	naar	Griekenland	gegaan	en	is	vanaf	daar	van	Hongarije	naar	Oostenrijk	naar	Duitsland	en	tot	slot	naar	Nederland	gekomen.	Hij	heeG	in	verschillende	AZC’s	gewoond	en	heeG	daar	verschillende	ervaringen	opgedaan	en	daar	ook	geholpen.	Hij	is	momenteel	werkloos,	maar	doet	wel	vrijwilligerswerk	en	wil	graag	gaan	studeren.	Elke	week	heeG	hij	lessen	om	zijn	Nederlands	te	verbeteren,	wat	hij	nu	al	best	goed	en	vloeiend	kan	spreken.	Hij	heeG	het	naar	zijn	zin	hier	en	heeG	al	veel	sociale	contacten.			We	willen	Husam	bedanken	voor	zijn	gastvrijheid	en	voor	het	feit	dat	hij	zijn	verhaal	zo	open	vertelde,	we	wensen	hem	het	beste.	

Waarom	is	ze	gevlucht?	
	Mijn	land	Syrië	is	een	prach9g	land	met	veel	gastvrije	bewoners.	Maar	door	het	regime	van	Assad	was	de	bevolking	zeer	onderdrukt.	Onze	vrijheden	werden	beperkt	en	je	mocht	je	mening	niet	zomaar	uiaen.	In	2011	begon	de	Arabische	lente	in	Noord-Afrika,	met	succes.	De	bevolking	van	Syrië	kreeg	hoop	omdat	het	in	alle	andere	Arabische	landen	lukte	om	de	dictators	af	te	zeaen.	protesteerde.	De	regering	zeae	geweld	in	om	de	protesten	te	stoppen,	met	veel	gewonden	

en	doden	tot	gevolg.		
	

Wie	is	Selma?	
	

Hoi	ik	ben	Selma.	Ik	ben	33	jaar	oud	en	ik	ben	sinds	2015	in	Nederland.	Ik	heb	Engels	gestudeerd	aan	de	universiteit	in	Damascus	en	na	mijn	studie	ben	ik	les	gaan	geven	aan	

kinderen.	
	

Voor	mij	was	het	heel	moeilijk	om	te	beslissen	of	ik	wel	of	niet	moest	vluchten.	Ik	moest	alles	achterlaten:	mijn	vrienden	en	al	mijn	persoonlijke	spullen.	Ik	had	het	geluk	dat	ik	samen	met	mijn	broer	was.	Toen	we	in	Nederland	aankwamen	moesten	we	naar	een	AZC	in	Nijmegen,	de	voorzieningen	waren	hier	heel	slecht.	Ik		kreeg	erg	veel	heimwee,	omdat	ik	mijn	huis	in	Syrië	heel	erg	miste.	Ook	was	het	in	het	begin	erg	moeilijk	om	mijn	plekje	te	vinden,	maar	op	een	dag	werd	ik	wakker	en	vond	ik	dat	ik	nu	me	best	moest	doen	om	wat	van	mijn	leven	te	maken,	dus	begon	ik	met	vrijwilligers-	werk	en	maakte	ik	nieuwe	vrienden.	Ik	hoop	op	een	dag	terug	te	kunnen	naar	Syrië.	

Door:	Delara	Safa,	Morena	van	der	Lingen,	Ivalnera	Nijverman,	Lisa	van	der	Valk,	Emma	van	Tusenbroek,	Sara	Shaltout,	Rachel	Schultz,	Samantha	Glaudemans,	Wendy	Clement	&	Yara	Baan	

Bron:	SNHR	
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Müberra Acer, docent Economie & Ondernemen

 

Is geld het enige dat telt? 
Gelukkig niet! Je leert op de afdeling Econo-
mie & Ondernemen al heel snel dat geld, tijd 
en energie belangrijk zijn maar dat er meer 
komt kijken bij goed ondernemerschap. 
Risico’s nemen, durven en actie onderne-
men doe je door te springen. Als je springt,  
moet je wel weten waarheen. Wij leren onze 
leerlingen te springen door dit gezamenlijk 
te doen. Soms ook door samen te vallen en 
weer op te staan. 

De opleiding Economie & Ondernemen 
bestaat uit vier verplichte profielvakken en 6 
keuzevakken. Organiseren en administreren 
zijn belangrijke vaardigheden in deze oplei-
ding. Ze worden geoefend in de verplichte 
profielvakken administratie en secretarieel. 
Daarnaast is het brengen van een product 
van a naar b en de manier waarop je het 

op de markt brengt, oftewel logistiek en 
commercieel, van essentieel belang om 
als ondernemer te slagen. In de opleiding 
zien we dat terug in de theorie maar vooral 
door veel praktische opdrachten te koppe-
len aan die theorie. Wij noemen dat “Leren 
door doen”, waarbij we leerlingen de ruimte 
geven om zelf creatief met problemen om 
te gaan.

Met deze vier verplichte vakken in de oplei-
ding wordt een stevig fundament gelegd 
voor een toekomstig beroep in de sector 
economie en ondernemen.  Daarnaast heb-
ben leerlingen ook nog de keuzevrijheid om 
te kiezen uit verschillende keuzevakken. Ze 
kunnen uit een breed aanbod zelf beslissen 
waarin zij zich verder willen ontwikkelen. In 
het derde jaar bieden wij bijvoorbeeld het 
keuzedeel ondernemen aan. Hierbij verko-
pen leerlingen een zelfontworpen of zelfge-
kozen product in de winkel van sc Delfland 

en/of via de webshop. Zij maken hiervoor 
een ondernemingsplan, een marketing-
plan en financieel plan.  Hoe het product 
het beste gepresenteerd kan worden, kan 
geleerd worden bij het vak presentatie en 
styling. In het vierde jaar kunnen leerlingen 
ervoor kiezen om zich verder te specialiseren 
in marketing, financieel beheer of officema-
nagement. Uiteraard is er in deze opleiding 
veel aandacht voor duurzaamheid. Hierin 
volgen wij de internationale ontwikkelingen. 
Zo wordt een uitstekende basis gelegd voor 
een vervolgopleiding op het ROC. 

Terug naar het begin: “Is geld het enige dat 
telt?” Niet geld, maar plezier is onmisbaar 
in het leren. Plezier dat ontstaat wanneer je 
op een praktische manier bezig bent met 
de lesstof. Leren door doen en door te erva-
ren. Dat doen wij elke dag bij Economie & 
Ondernemen!

Locatie sc Delfland

Economie & Ondernemen 
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???

Naam

Tekst

Tussenkop

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

Elke maand bidden we voor leerlingen, docenten, specifieke onderwerpen en  
activiteiten die spelen en belangrijk zijn voor het CLD. Gelooft u ook in de kracht van 
gebed? Kom ons versterken! De oudergebedsgroep wordt gehouden op onder-
staande maandagen van 19.30 – 20.45 uur. De locatie wisselt en kan opgevraagd 
worden bij Corine van Zanten. 

Data:
28 mei 2018   -   18 juni 2018   -   9 juli 2018

Voor nadere informatie over de locatie of om gebedspunten door te geven, kunt u  
contact opnemen met Corine van Zanten (E: corinevz16@gmail.com  T: 015 - 213 47 03).

Welkom bij de gebedsgroep

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.


