
Het onderstaande artikel werd geschre-
ven nog vóór de uitbraak van het 
coronavirus en de schoolsluiting. Het 
is bedoeld om toe te lichten waarom 
we het volgend schooljaar op het CLD 
minder verplichte lessen geven. Als je er 
nu, tijdens de schoolsluiting, naar kijkt 
denk je: waar gaat het nog over? Maar 
ik hoop en verwacht dat er na een tijdje 
weer een normalisering gaat optreden. 
Daarom is de oorspronkelijke tekst niet 
aangepast. Overigens: de huidige erva-
ringen met het afstandsonderwijs in 
coronatijd bevestigen de richting die 
we opgaan. Er zijn behoorlijke verschil-
len tussen leerlingen. Sommige bloeien 

op doordat er meer ruimte is voor een 
eigen aanpak, andere hebben juist meer 
steun en sturing nodig. Differentiëren 
is belangrijk. De geïmproviseerde stap 
die we nu noodgedwongen moesten 
maken, was in één keer wel heel groot. 
Dat mag meer geleidelijk! Volgend 
schooljaar gaan we dat op een door-
dachte en verantwoordelijke manier 
doen. 

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Verschillen tussen leerlingen
Op het CLD hadden we al langer de 
behoefte om te kijken of we meer rekening 

konden houden met verschillen. Sommige 
leerlingen zijn goed in wiskunde, andere 
in Engels of geschiedenis. Ze hebben niet 
allemaal evenveel les nodig, dus moet je 
keuzemogelijkheden bieden. Er bestond al 
een keuze in welke vakken je kunt kiezen, 
met name in de bovenbouw. Nu komt er ook 
een keuze hoeveel tijd  je er verplicht aan 
wilt besteden.

Oefenen met kiezen
De huidige maatschappij biedt gigantisch 
veel keuzemogelijkheden. Voor sommige 
mensen werkt dat af en toe verlammend. 
Juist ook omdat het gezien wordt als je eigen 
schuld als je ongelukkige keuzes maakt. 
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Alleen al daarom is het goed om te oefenen 
met keuzes in een veilige omgeving, zonder 
dat je er meteen op afgerekend wordt. Falen 
mag, zolang je maar leert van je fouten.

Versterking van de motivatie
De rek is er zo langzamerhand uit bij de tra-
ditionele Nederlandse onderwijsaanpak. 
Nederlandse leerlingen zitten heel veel op 
school in vergelijking met leerlingen in het  
buitenland maar de resultaten dalen. Boven-
dien constateert de inspectie dat de moti-
vatie van leerlingen steeds verder afneemt. 
Alleen al daarom is er voldoende aanleiding 
om na te denken over een andere aanpak. 
Waar we het op onderdelen al echt anders 
doen, bijvoorbeeld bij het technasium, zie 
je dat leerlingen gemotiveerd raken en hun 
beste beentje voorzetten.

Lerarentekort en onderwijstijd
Naast de belangen voor de leerlingen en 
het onderwijsaanbod zijn er ook organisato-
rische vragen waar we als school mee moe-
ten dealen. Op het CLD is het lerarentekort 
nog niet heel merkbaar, maar we zien toch 
dat het steeds lastiger wordt om voor alle 
vakken goede leraren te vinden. In de cao 
voor leraren staat nu bovendien een maat- 
regel dat leraren minder voor de klas moeten 
om zo ruimte te scheppen om hun lessen te 
ontwikkelen. Maar, tegelijkertijd is er geen 
geld voor extra leraren (die trouwens ook al 
moeilijk te vinden zijn). De route om deze twee 
vragen aan te pakken loopt via de wet op de 
onderwijstijd. Die verplicht scholen om lessen 
aan te bieden. Lessen hoeven niet verplicht 
gevolgd te worden. Dat heeft geleid tot de 
gedachte dat we keuzelessen aanbieden.

Wat gaan we eraan doen?
Al deze gegevens combineren we door het 
aantal verplichte lessen te verminderen, en 
de keuzemogelijkheden te vergroten.

Waarom het gaat lukken
We denken dat onze leerlingen moeten 
oefenen met keuzevrijheid. We gaan er niet 

van uit dat ze het zonder meer kunnen. Dus 
bieden we ook de ruimte om er geleidelijk 
in te groeien.
•  Het aantal verplichte lessen wordt maar 

met een klein percentage verminderd, 10 
procent.

•  In de onderbouw laten we leerlingen oefe-
nen met algemene vaardigheden. Daarin 
zitten grote verschillen tussen leerlingen 
(bijvoorbeeld: plannen, ict, huiswerk).

•  We organiseren in de onderbouw steun 
op maat voor vakken in de diverse vakken- 
groepen, zodat leerlingen zich goed op de 
toetsperiodes kunnen voorbereiden.

•  In de onderbouw bieden we bij kernvakken 
ondersteuningslessen aan: Engels, Neder-
lands, wiskunde (op havo/vwo). Deze les-
sen kunnen verplicht gesteld worden bij 
achterblijvende resultaten. Op de Hof van 
Delft blijft het banduur bestaan, waarin 
leerlingen, soms verplicht, soms uit vrije 
keuze, extra ondersteuning krijgen.

•  In de bovenbouw bieden we facultatieve 
lessen aan. Aanwezigheid is niet verplicht. 
De leraren maken vooraf een programma 
bekend, zodat de leerlingen bewust kun-
nen kiezen. Per leerjaar plannen we 3 facul-
tatieve uren per week. Op het Molenhuis-
pad is dit vanaf klas 4, op de Hof van Delft 
vanaf klas 3.

•  Facultatieve uren worden zo verdeeld 
dat leerlingen die eindexamen in een vak 
doen, uiteindelijk evenveel lesaanbod 
gehad hebben als oorspronkelijk.

•  We versterken het mentoraat, zodat men-
toren de leerlingen beter kunnen coachen 
bij het maken van de keuzes.

Minder les, beter onderwijs
Door meer keuzeruimte krijgen de leerlin-
gen gelegenheid aan te sluiten bij hun eigen 
behoeften. Dat verbetert de motivatie. Het 
resultaat zal zijn dat veel leerlingen een 
beetje minder lessen zullen volgen. Maar er 
zullen er ook zijn die evenveel tijd of zelfs 
meer aan school besteden. Door dit maat-
werk kunnen we met minder verplichte les-
sen toch beter onderwijs geven.

Het CLD biedt opleidingen op vmbo-, 
mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumni-
veau. Vormend en vernieuwend onderwijs, 
waarbij vertrouwen en verantwoordelijk-
heid centraal staan. 
 
Het informatiebulletin is een schoolbreed 
magazine. Het verschijnt driemaal per jaar in 
een oplage van 3.500. In dit magazine wor-
den ontwikkelingen en achtergronden op het 
gebied van onderwijs bij het CLD beschreven. 
Een selectie van aankondigingen en verslagen 
van activiteiten vanuit de verschillende loca-
ties worden opgenomen evenals mededelin-
gen of informatie vanuit het bestuursbureau 
van SCO Delft e.o. Ouders van onze leerlingen 
krijgen het informatiebulletin per post toege-
zonden. Voor belangstellenden is het blad op 
aanvraag verkrijgbaar. De digitale publicatie is 
beschikbaar via de website van het CLD.

Eindredacteur: Monique Radder 
Tekstredactie: Wilfried Sedee

Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet

Publicatiedatum: mei 2020

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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Rustig afbouwen is iets wat niet past 
bij het karakter van Charles Barto, 
onze directeur beroepsgerichte leer-
wegen. En zelfs als hij het had gewild 
dan was het de afgelopen maanden 
simpelweg niet mogelijk. Thuis zitten 
tijdens de coronacrisis was niet zijn 
keus en niet zijn stijl. Dagelijks was hij 
op de locatie te vinden om leiding te 
geven aan allerlei aanpassingen in de 
organisatie. En toch komt zijn vertrek 
nu in zicht. Het is zijn laatste school-
jaar, het moment om met pensioen te 
gaan is dichtbij. 

Jogchum Zijlstra,  bestuurder SCO Delft e.o.

Charles Barto heeft zijn hele werkzame leven 
bijgedragen aan het onderwijs van sc Delf-
land en alle rechtsvoorgangers, van docent 
lichamelijke opvoeding via directeur vmbo 
van het CLD tot directeur van de scholencom-
binatie Delfland. Dat laatste werd hij in 2001. 
Aanvankelijk hield dit in dat hij de leiding had 
over de locaties Obrechtstraat, waar de mavo 
was gehuisvest, en Juniusstraat, de plek waar 
de beroepsgerichte leerwegen waren onder-
gebracht. 

In de eerste tien jaar van deze eeuw gingen, 
net als overal in Nederland, ook op het CLD 
steeds minder leerlingen naar het vmbo. 
De terugloop werd echt zorgelijk. En toen 
we rond 2011 voor de keuze stonden om de 
beroepsgerichte leerwegen op te heffen of 
als christelijke school te gaan samenwerken 
met het openbaar onderwijs, het Grotius  
College, was die keus ook wat Charles betreft 
niet moeilijk. Voor hem is de christelijke inspi-
ratie geen abstracte tekst keurig weggestopt 
in beleidspapieren. Drijfveren dienen con-
creet zichtbaar te zijn in het dagelijkse onder-
wijs. En dat betekende voor Charles Barto 
de handen uit de mouwen steken voor het 

welzijn en de toekomst van zijn leerlingen. 
Samenwerken met de collega’s van het open-
baar onderwijs zou de mogelijkheden voor de 
vmbo-leerlingen aantoonbaar vergroten en 
dus besloot hij zijn schouders te zetten onder 
de samenwerking. Het betekende wel dat er 
geen tijd en energie meer was voor de mavo. 
Die locatie kwam onder leiding te staan van 
de directeur havo/vwo.

Het opzetten en vormgeven van de samen-
werking in sc Delfland is niet iets wat vanzelf is 
gegaan. De samenwerking startte op 1 januari 
2013 en onvermoeibaar investeerde Charles, 
samen met anderen, in een gezamenlijke  
cultuur, in het opstellen én uitvoeren van één 
gezamenlijk schoolplan, in het concretiseren 
van een vlotte organisatie en in het tot stand 
komen van het prachtige gebouw. 

Aan dat werkzame leven van Charles Barto 
komt binnenkort een einde en dat betekent 
ook dat we moesten uitzien naar een opvol-
ger. Dat is gelukt en onlangs hebben we Iwan 
Jonkman (1971) kunnen benoemen als direc-
teur van sc Delfland. Hij start op 1 augustus en 
heeft er veel zin in. Iwan woont in Maassluis en 
werkt de laatste 6 jaar als afdelingsmanager 
bij Lentiz Floracollege (vmbo) in Naaldwijk. 

Daarvoor was hij een zestal jaren adjunct- 
directeur in het voortgezet speciaal onder-
wijs in Den Haag. Hij heeft dus de nodige 
leidinggevende ervaring in en kennis van 
het vmbo/vso. Iwan komt formeel in dienst 
van SCO Delft e.o. en zal voor de helft van 
zijn taken worden gedetacheerd aan het 
Grotius College. Dat is dezelfde constructie 
waarin Charles de laatste anderhalf jaar heeft 
gewerkt. We hebben er alle vertrouwen in dat 
Iwan op een goede en succesvolle manier de 
functie zal kunnen vervullen.

Vanaf 2013 gebeurde het af en toe dat colle-
ga’s uit andere delen van het land op bezoek 
kwamen met de vraag waarom het in Delft 
lukte om zo’n samenwerking tot stand te 
brengen. Op veel plekken in het land slaagt 
men daar immers niet in. In ons antwoord 
konden we telkens uitleggen dat wij daar-
voor twee  belangrijke factoren onderken-
nen. Allereerst was er bij alle betrokkenen, 
alle docenten, ondersteuners, directeuren 
en bestuurders een gedeeld urgentiebesef. 
We beseften allemaal dat als we niet zouden 
gaan samenwerken de vmbo-afdelingen van 
beide scholen het niet zouden overleven. 
Daarnaast komt een goede samenwerking 
alleen tot stand als de betrokkenen bereid zijn 
niet hun eigen stokpaardjes te berijden of hun 
eigen belang voorop te stellen. Dat lukte en 
bij dit alles is de voorbeeldrol van Charles van 
doorslaggevend belang geweest. Binnenkort 
kan hij terugzien op tientallen jaren waarin hij 
zich met succes heeft ingezet voor het onder-
wijs aan vmbo-leerlingen in Delft. En wij kijken 
terug op een lange periode met een direc-
teur die grote verdiensten heeft gehad voor 
het CLD en voor sc Delfland in het bijzonder. 
Charles bedankt!

Locatie sc Delfland

Wisseling van de wacht
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Natuur, leven en techniek (NLT) is een 
bovenbouwvak, waarbij leerlingen 
leren onderzoek te doen vanuit een 
wetenschappelijke invalshoek. In de 
NLT-module ‘Maak ’t verschil’ voeren 
de leerlingen voor het eerst een zelf-
gekozen onderzoek uit.  

Roel de Rijk, docent biologie en NLT

Onderzoek naar schermtijd in 
meerdere klassen 
Vier leerlingen uit havo 4 vroegen zich af of 
jongens meer hun mobiel gebruiken dan 
meisjes, of juist andersom. Daartoe hebben 
ze bij veertig jongeren die in het bezit zijn 
van een telefoon met schermtijdaanduiding 
gegevens over hun schermgebruik opge-
vraagd. Het gemiddelde schermgebruik per 
dag bleek vijf uur voor jongens en vijfenhalf 
uur voor meisjes! Als docent (met mijn leef-
tijd) schrok ik daar erg van en ik vroeg of 
de gegevens wel correct waren. Tenslotte 
heb je in een dag maar 24 uur, die je moet 
verdelen over naar school gaan, eten, slapen, 
fietsen, sporten en soms huiswerk maken. 
Volgens de onderzoekers zijn de gegevens 
echt correct. Er wordt namelijk schermacti-
viteit gemeten en via de instellingen is die 
te zien. De meting is dus valide. Is er nu een 

verschil tussen jongens en meisjes? Bij NLT 
worden gegevens zoveel mogelijk direct in 
Excel verwerkt, waardoor makkelijk een gra-
fiek gemaakt kan worden. 

In de grafiek zijn de gemiddelde waarde en 
de variatie aangegeven van de schermtijden 
van de jongens en de meisjes. Die variatie, 
of spreiding, is best groot, met 70% van de 
waarden tussen respectievelijk 3 en 7 of 8 
uur. Gebaseerd op deze twee maten, gemid-
delde en de spreiding, kan met een statisti-
sche berekening in Excel bepaald worden of er 
een significant verschil is. Het maken van zo’n 
berekening is iets dat de leerlingen in deze 
NLT-module leren, evenals het trekken van een 
conclusie uit deze uitkomst. In dit geval was er 
geen statistisch significant verschil (P = 0.5) tus-
sen de jongens en de meisjes, zodat de onder-
zoekers op basis van deze steekproef moesten 
concluderen dat beide groepen evenveel tijd 
op hun scherm doorbrengen. 

Over hoe leerlingen het voor elkaar krijgen 
om gemiddeld vijf uur op een dag met hun 
mobiel bezig te zijn, zeggen de onderzoe-
kers het volgende.

“We gebruiken onze telefoon niet alleen 
voor social media, maar ook voor school.  

Daarnaast kijken we naar filmpjes op You-
Tube en films of series op Netflix. Als je daar 
eenmaal aan begonnen bent, ga je steeds 
meer kijken. Dit kan soms oplopen tot uren. 
En als je vrienden gaat videobellen voor de 
gezelligheid, komt er misschien nog een uur 
bij. Zo kom je al snel aan vijf uur schermtijd 
gemiddeld per dag.”

Concluderend: dit is een duidelijk, goed 
uitgevoerd onderzoek met een uitkomst 
die door jongeren als normaal wordt 
beschouwd, maar door ouderen met onge-
loof wordt ontvangen. 

Locatie Molenhuispad

Mobielgebruik jongens en meisjes 
vrijwel gelijk   

Van links naar rechts: Imane Laaraj, Jente Huisman, Jente Miedema en Solange de Jonge

Schermtijd van leerlingen. Gemiddelde 
waarden van ongeveer 5 en 5.5 uur, met 
de standaardvariantie aangegeven.
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De Rome-reis, het hoogtepunt waar 
de gymnasiasten jaren naar uitkij-
ken, was dit jaar gepland in de eerste 
week van maart. Alles was geregeld 
en de leerlingen hadden zich tijdens 
de KCV-lessen uitgebreid verdiept in 
de rijke cultuur van de Oudheid, de 
Renaissance en de Barok in Rome. 
Alleen… tijdens de voorjaarsvakan-
tie verspreidde het coronavirus in 
Noord-Italië zich razendsnel. Dat 
betekende grote onduidelijkheid of 
het wel verantwoord was om de reis 
te laten doorgaan. Na dagen onzeker-
heid en uitgebreid advies inwinnen bij 
experts gaf de schoolleiding haar fiat.  

Elsa Somers, docent klassieke talen en cultuur

Eenmaal vertrokken zat de stemming er 
meteen goed in, zeker nadat we onze intrek 
hadden genomen in ons gezellige, ouder-
wetse hotel. Wat de Rome-reis typeert, is de 
combinatie van gezelligheid en plezier met 
elkaar, banjeren door de mooie stad, hoog-
tepunten zien van een cultuur waar je door 
de lessen al veel over weet, spectaculaire 
activiteiten zoals de Sint Pieter beklimmen 
en uitkijken over de stad waar je van alles 
kunt aanwijzen. De busreis door Italië naar 
Pompeii, de Vesuvius…

We hebben er volop van genoten, in een 
geweldige sfeer én in relatieve rust; het was  
duidelijk minder druk. Hoe triest was de 
oorzaak! Het bleek de laatste week voordat 
heel Italië in een lockdown ging. Tijdens onze 

laatste dag gingen de deuren van de beziens-
waardigheden op slot, enige dagen daarna 
ook de restaurants. 

Ik ben dankbaar dat we een mooie reis heb-
ben gehad, maar hoe verdrietig om te denken 
aan de mensen die we daar hebben getrof-
fen, de aardige mevrouw van de receptie, 
mensen in restaurants, musea…

Locatie Molenhuispad

Een bijzondere Rome-reis
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Op donderdag 6 februari was het ein-
delijk zover: na flink wat voorbereiding 
van Team Jumbo Visma, de roosterma-
ker, de gymsectie en een oplettende 
collega (waarvoor nogmaals dank!) 
kon om 6.30 uur de gymzaal worden 
omgetoverd tot een alternatieve wiel-
renbaan.  
 
Namens de gymsectie

Kevin van Zon, docent lichamelijke opvoeding

Het was de bedoeling dat alle 3e en 4e klas-
sen in 50 minuten de clinic konden volgen 
om op deze manier een persoonlijke tijd neer 
te zetten. Het doel van Team Jumbo Visma 
is om leerlingen kennis te laten maken met 
de sport en om de verbinding te leggen met 
de wielrenverenigingen in de buurt. Met het 
uiteindelijke doel om leerlingen die het wiel-
rennen leuk vinden te verleiden om te kiezen 
voor deze sport. 

Elke klas kreeg eerst een introductiefilm met 
een aantal bekende wielrenners te zien. Het 
mooie van die film was dat de wielrenners 
(Mike Teunissen, Dylan Groenenwegen en 
Steven Kruiswijk) aan het eind de leerlingen 
persoonlijk aanspoorden om alles te geven, 
om zo te laten zien wat ze waard zijn. Ook kre-
gen ze vanuit wielrenvereniging De Spartaan 
een voorlichting over de mogelijkheden die 
zij bieden aan leerlingen die het interessant 
vinden om een mooi vervolg te geven aan 
de clinic. 
Onder begeleiding van trainers van wielren-
vereniging De Spartaan gingen onze leer-
lingen bevlogen op de Tacx-fietstrainers de 
strijd aan.  Niet alleen met elkaar, maar ook 
tegen allerlei mensen verspreid over de hele 
wereld die op datzelfde moment op het par-
cours aan het fietsen waren. De Tacx-fiets-
trainers zijn online met elkaar verbonden, 
waardoor je alle mensen op het scherm echt 
voor je ziet. Bijna een soort virtual reality-er-

varing dus. Het parcours dat moest worden 
afgelegd, was een bergrit van 900 meter met 
stijgingspercentages tussen de 6 en 17%. 
Uiteraard begonnen de leerlingen pas na een 
goede warming-up. 
Wat vooraf van belang was, was het juist invul-
len van het gewicht, de lengte en de leeftijd, 
waardoor de fiets werd afgesteld en er zo 
berekend kon worden hoeveel wattage er per 
kilogram weggetrapt werd. Het was goed om 
te zien dat er echt talentvolle klimmers bij ons 
in de klassen zitten, waarbij de snelste tijd 
-2.02- echt heel snel is. 
De leerlingen die vooraf nogal sceptisch 
waren, hebben die dag zeker genoten en had-
den niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Het 
is dus een mooi leermoment geweest, waarbij 
verschillende leerlingen ook de stap hebben 
gezet om eens te gaan kijken bij wielrenver-
eniging De Spartaan. 

Locatie Hof van Delft

Alternatieve wielrenbaan 

Per 1 april is de nieuwe website van  
sc Delfland in de lucht. Door de overstap 
te maken van het ene hostingbedrijf 
naar het andere, diende de gehele 
website opnieuw te worden opge-
bouwd. Een moderne wijze om dat te 
doen is vanuit de gedachte: ‘Mobile 
first’. Dit betekent dat bij de ontwik-
keling van de website wordt uitge-
gaan van het hoogste gebruik door 
de mobiele telefoon. De lay-out op 
het verticale kleine beeldschermpje 
van de telefoon is een geheel andere 
dan die op het grote landscape beeld-
scherm op je bureau. Een moderne 
website past zich aan, aan het device 
waarop deze wordt geraadpleegd.  

Gerrit Kühne, locatiemanager

 

Naast het uiterlijk van de website is ook geke-
ken naar de gebruiksvriendelijkheid van het 
onderhoud van de website. De website moet 
gemakkelijk te onderhouden zijn. Het liefst 
door meerdere personen. En dat is gelukt. 

De lay-out van de website is gemakkelijk aan 
te passen en een nieuwe pagina is snel aan-
gemaakt. Een verademing. Soms is een klein 
beetje kennis van HTML handig, maar beslist 
niet noodzakelijk.

Het pronkstuk op de website is de virtuele 
tour door de school. In de school zijn 25 
360°  foto’s gemaakt en deze zijn aan elkaar 
gekoppeld waardoor je digitaal door de hele 
school kunt wandelen. Dit kan zelfs met een 
3D-bril wat een heel bijzondere ervaring 
is. De tour zal ook worden verbonden aan 
Google Street View waardoor je vanuit de 
zoekmachine zo de school kunt binnenlopen. 
Verder is gekeken naar de invloed van de wet-

geving rondom de privacy. De wet AVG. In het 
verleden werden leuke foto’s van leerlingen 
gemakkelijk gebruikt op de website. Dat gaf 
al snel een gezellig uiterlijk aan de website. 
Tijden veranderen. Nu is met de ouders 
van elke leerling die prominent zichtbaar 
is binnen de website een getekende over-
eenkomst gesloten over het gebruik van de 
foto. Uiteraard worden er nog spontane plaat-
jes gebruikt op de website, maar er wordt 
steeds gecheckt of in Magister toestemming 
is gegeven voor het vertonen van foto’s op 
de website.

Al met al zijn we heel blij met het nieuwe uiter-
lijk van de website en de functionaliteit ervan.

Locatie sc Delfland

Geheel vernieuwde website  



Er gaat wat veranderen op het school-
plein van de locatie Molenhuispad. En 
dat dankzij leerlingen uit de tweede 
klassen van het Technasium. 

Jolanda Postema, docent O&O

In het project ‘Placemaking - Het school-
plein’ onderzochten de leerlingen hoe het 
schoolplein een fijnere plek kan worden voor 
alle belanghebbenden, dus niet alleen voor 
leerlingen, maar ook voor omwonenden en 
docenten. Het CLD en de gemeente Delft 
schreven de City Shaper Challenge uit: maak 
het probleem van het schoolplein duidelijk 
en bedenk een oplossing voor de korte 
termijn en de langere termijn. Vier tweede 
klassen van het CLD gingen aan de slag met 
Placemaking, waarbij ze begeleid werden 
door medewerkers van de gemeente Delft. 
In januari presenteerden verschillende 
groepjes leerlingen de resultaten van hun 

project aan de directie van het CLD en de 
wethouder van Onderwijs van de gemeente 
Delft. Na afloop van de presentaties werd 
er gestemd. Het was een close finish, maar 
Scott, Mees, Marijn en Marijn kregen de 
meeste stemmen. De directie van het CLD 
en de wethouder van Onderwijs waren zo 
enthousiast dat ze beloofden om geld vrij 
te maken voor de realisatie van het korte- 
termijn-deel van het winnende ontwerp. Het 

zou dus zomaar kunnen dat er binnenkort 
tafeltennistafels op het schoolplein verschij-
nen.

* Placemaking Wikipedia (Engels)
Vertaald uit het Engels-Placemaking is een veelzij-
dige aanpak voor de planning, het ontwerp en het 
beheer van openbare ruimtes. Placemaking speelt 
in op de activa, inspiratie en mogelijkheden van een 
lokale gemeenschap, met de bedoeling om openbare 
ruimtes te creëren die de gezondheid, het geluk en 
het welzijn van mensen bevorderen.

Locatie Molenhuispad

Schoolplein Placemaking*   
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6 maart was het zover: Vrienden van 
de Hof van Delft Live: Songfestival was 
een feit. Een groot aantal leerlingen 
heeft meegedaan, gezongen, gedanst 
of meegespeeld met de band. Een 
mooi concert om op terug te kijken, 
waar alle leerlingen van onze locatie 
hebben gekeken naar de diverse acts. 

Organisatie van ‘Vrienden van Hof van Delft Live: 

Songfestival’

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo 

De vijf dansgroepen zijn intensief begeleid 
door Carla Roelofs (docent bewegingsonder-

wijs), de zangeressen en muzikanten hebben 
geoefend onder leiding van Jeffrey van der 
Knaap (docent muziek). Frits de Bruin (docent 
natuurkunde) heeft zich met zijn groep techni-
sche vierdeklassers over het geluid ontfermd 
en Marjolein Prosman (docent biologie) heeft 
zich beziggehouden met al het andere, zoals 
de lekkere hapjes, de posters, de communi-
catie etc. Het is gaaf om te zien dat van de 
eerste tot en met de vierde klas er behoorlijk 
wat stoere leerlingen zijn die hun talenten ook 
op het podium durfden te laten zien. Of dit 
nu met een instrument is, met een microfoon, 
met een eigen ingestudeerde dans, of met 
verfkwasten (ja, er werd zelfs een schilderij 

gemaakt tijdens een aantal nummers, met 
schilderkunst die geïnspireerd is op Bob 
Ross). 

Voor velen was dit ook een eerste keer optre-
den, wat zo’n avond extra spannend maakt. 
Dit was een avond om niet te vergeten. Vol 
talent, waar grenzen werden verlegd, nieuwe 
talenten werden ontdekt en plezier en span-
ning elkaar afwisselden.
Dank voor alle talenten die deze avond tot 
een groot feest hebben gemaakt.

Locatie Hof van Delft

VVDHVDL: songcontest 2020



Voor hun tweede Onderzoek en Ontwerpen (O&O)-project zijn de vwo-technasium brugklassen VT1a en VT1b op 21 en 22 
januari op excursie geweest naar Airbus in Leiden. Na enkele interessante presentaties van medewerkers van het bedrijf werd 
duidelijk wat voor hen de opdracht ging zijn: het ontwerpen van een maanbasis waar astronauten voor een jaar in zouden 
moeten kunnen verblijven. De verschillende leerlingenteams kregen een verschillend onderzoeksaspect daarbij, zoals het 
thema afval, transport, energie of voeding. Na een indrukwekkende rondleiding in het ontwerpcentrum van Airbus en een 
heerlijke lunch gingen we weer vol inspiratie terug naar school.

Rick Treijtel, docent O&O

Locatie Molenhuispad

Airbus opdracht voor O&O
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Op het moment van schrijven van dit artikel (de week van 1 april)  
wordt de opdracht afgerond. Vanwege de corona-crisis is de opdracht 
een klein beetje aangepast. In plaats van een eindpresentatie per 
team op school is er gekozen voor een filmpje en een onderzoeks- 
verslag als vorm van eindpresentatie. De leerlingen hebben vanuit 
huis elektronisch contact met elkaar en via Zoom voortgangsge-
sprekjes met hun docent. Zo konden de laatste stappen van de 

opdracht alsnog worden afgerond. Ieder teamlid presenteert een 
onderdeel van de opdracht in een filmpje en één van de teamleden 
voegt alle filmpjes samen. Het uiteindelijke filmpje en onderzoeks-
verslag worden ingeleverd op de elektronische leeromgeving. 

De docent deelt de filmpjes met de opdrachtgever om te komen  
tot beoordeling van het project.

Opdrachtgever aan het woord
Ir. Henk J. Cruijssen, System Engineer Innovation & Technology, Airbus 

Defence & Space NL

Nadat ik gevraagd was door mijn collega Niamara (moeder 
van Elaya van Woggelum uit VT1a) of ik iets kon bedenken en 
mee wilde doen in dit unieke ‘project’, was het voor mij best 
moeilijk om een zinvolle opdracht te verzinnen. Iets waar iedere 
leerling aan zijn trekken kan komen. Immers, normaal hebben 
de kinderen al een stuk middelbare school of hogere school 
achter de rug en zijn ze bekend met termen zoals in de wiskunde 
of natuurkunde. Nu waren ze helemaal ‘blank’, zonder enige 
voorkennis of zonder reeds vooraf iets bestudeerd te hebben. 
Wat doe je dan? Ineens bedacht ik mij: hoe oud was ik eigenlijk 
toen de maanlanding plaatsvond en de voorbereidingen liepen? 
Dat was 1967-1969. Ook 12-13 jaar dus….(!) En ik zat toen aan de 
zwart-wit tv gekluisterd en probeerde elk woord te begrijpen 
van Henk Terlingen (Zie: recente TV reclame nu). Hij liet alles 
begrijpelijk zien met heldere uitleg en samen met de spanning. 

Later bedacht ik mij: hoe was het eigenlijk mogelijk dat hij tot al 
die NASA en Boeing test centra toegang kon krijgen? Nu is veel 
meer mogelijk met internet etc. De opdracht werd snel bedacht. 
Ons doel was toen: laat de kinderen maar zelf ontdekken wat 
er allemaal komt kijken om naar de maan te gaan en daar een 
moonbase te creëren. Men zal moeten graven in de historie, in 
het heden en in de toekomst. Want dat er in de toekomst een 
moonbase gaat komen is duidelijk. 

En als ze zich verbazen wat er allemaal komt kijken om dit moge-
lijk te maken, hebben we eigenlijk het hoofddoel bereikt: 
1.  door samenwerking een moonbase-project afmaken, met 

ieder zijn/haar rol en inbreng. 
2.  en dat men zich verbaast over hoe complex dit is. Met als 

spin-off: daar wil ik eigenlijk best meer van weten… 
Misschien levert dit experiment onze toekomstige Airbus 
engineers of Nederlandse astronauten op? Wie weet? Ik ben 
benieuwd! En laat mij nu verbazen….!!

J. Niamara van Woggelum, Workpreparation AIT department, Airbus, Defence 

and Space NL

Tijdens de eerste ouderavond van het CLD werd er gevraagd 
om vrijwilligers voor de opleiding technasium. De leerkrachten 
gaven aan dat de leerlingen niet zonder het bedrijfsleven kunnen 
omdat ze de projecten die ze draaien vanuit het bedrijfsleven 
ontvangen. En daarvoor hebben ze de ouders nodig. Mijn man 
stootte mij meteen aan en ik wist dat ik hierin iets voor het CLD 
kon betekenen. Enthousiast heb ik meteen mijn gegevens ach-
tergelaten bij de mentor van onze dochter Elaya van Woggelum 
uit VT1a. Blij verrast toen docente Jeanna de Haan contact met 
mij zocht of ik wilde nadenken over een project voor de brugklas 
vwo-leerlingen technasium. Inmiddels was ik in contact geko-
men met mijn collega Henk en hij had een mooie opdracht voor 
ogen (zie bovenstaand stukje van Henk).

Het enige wat ik moest regelen was de locatie waar wij de leerlin-
gen 2 dagen konden opvangen, de goodies, de lunch, toestem-

ming voor de rondleiding en enthousiaste collega’s die iets over 
de dagelijkse werkzaamheden bij Airbus wilden vertellen en mijn 
eigen presentatie. Zo gezegd, zo gedaan, met succes hebben wij 
twee mooie dagen beleefd. We hebben veel vragen gekregen 
waar wij als volwassenen niet aan gedacht zouden hebben.We 
zijn dan ook erg benieuwd naar het eindresultaat van het pro-
ject. Tijdens de eerste evaluatie zagen we dat de leerlingen er 
vol indoken en met verrassende informatie kwamen. Sommige 
leerlingen liepen tegen het samenwerken aan, maar, van wat ik 
nu vanuit huis meekrijg tijdens deze corona-lockdown van mijn 
dochter, werken de groepen fantastisch samen via Zoom. Ze 
‘vergaderen’ met elkaar, delen het scherm om zo elkaar van infor-
matie te voorzien. Uiteraard maakt dat mijn nieuwsgierigheid 
groter wat zij als groepje aan eindresultaat via een filmpje zullen 
tonen. Wij volwassenen kunnen leren van de jeugd hoe snel zij 
zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ik hoop in de toekomst 
nog veel te kunnen betekenen voor de opleiding technasium 
want samen maken wij het mogelijk voor onze toekomst.
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De leerlingen van 6 vwo en 5 havo heb-
ben tijdens hun schoolcarrière bij het vak 
Onderzoek en Ontwerpen (O&O) diverse 
ontwerp- en onderzoeksprojecten uit-
gevoerd en kennisgemaakt met de ver-
schillende werelden van bèta-techniek. 
De meesterproef, het schoolexamen van 
het vak O&O, is de afsluiting van hun 
technasiumopleiding.  

Jeanna de Haan, technator 

Brigit Hoogenberk, technator

Voor de meesterproef hebben de leerlingen 
zelf een opdrachtgever gezocht, gezamenlijk 
hun project opgezet en onder begeleiding 
van een expert het project uitgevoerd. De 
projecten hebben daardoor zeer gevari-
eerde onderwerpen en zijn verbonden aan 
een scala van bedrijven: European Space 
Agency, Van den Berg Roses, Architecten-
bureau Cepezed en Idee Architecten, het 
Voedingscentrum, de Technische Univer-
siteit Delft, Hoogheemraadschap Delft en 
Melkveehouderij Dijkshoorn. Dit laat erg 
goed zien hoe veelzijdig het vak O&O en 
onze leerlingen zijn! 

Alle opdrachten zijn actueel en direct aan 
problemen uit het hedendaagse leven ver-
bonden. Hierbij de uitgevoerde projecten 
van dit jaar:
Op dit moment wordt vanwege de stikstof-
problematiek en gezondheidsoverwegingen 
van ons allen gevraagd om minder vlees te 

eten. Het aantal veganisten, vegetariërs en 
pescotariërs groeit elke dag. In grote steden 
is het aanbod van ‘vegan fastfood’ zichtbaar 
in opkomst. Maar een nieuw voedingspa-
troon vraagt om een andere samenstelling 
en hoeveelheid van de verschillende stoffen 
in onze dagelijkse voedselconsumptie. Chris-
tian, Elsa en Annefleur bogen zich samen 
met Jovanka Vis van het Voedingscentrum 
over het nut van eiwit en pleiten voor een 
aanpassing van de dagelijkse eiwitnorm in 
relatie tot verhoogde eiwitconsumptie uit 
plantaardige bronnen. 

Hoogheemraadschap Delft, vertegenwoor-
digd door Djoline van den Berg en Wim 
Rosbergen, heeft David, Ben, Thomas en 
Jesper ingezet om metingen te verrichten 
naar de zuurstofverzadiging van het water in 
de Delftse grachten om vervolgens de data 
naast de nieuwe EU-richtlijnen voor zuurstof-
verzadiging te kunnen leggen. Opvallend 
was dat de gracht aan de Oude Delft amper 
schommelingen liet zien, terwijl de andere 
drie gekozen grachten, ironisch genoeg met 
minder zonuren, meer zuurstofverzadiging 
lieten zien. Dat had theoretisch gezien ten 
tijde van metingen eigenlijk omgekeerd 
‘moeten’ zijn.

Sjoerd, Leonie en Nito hebben met Jan Pes-
man van architectenbureau Cepezed nieuwe 
manieren van flexibel en modulair wonen aan 
de Vliet in Delft ontwikkeld en Adil, Senne, 
Michel en Scott hebben samen met Suzanna 

Lopes da Silva van Idee Architecten de Tiny 
House Visualizer ontwikkeld om starters te 
helpen met het samenstellen van hun nieuwe 
Tiny House. De Visualizer is een combinatie 
van een website en een fysiek product.
Amber, Lisa, Jonathan en Britt hebben, 
onder leiding van thuiszorgspecialiste  
Sandra van Zijl, een oplossing voor een lek-
kende stoma ontworpen. In de toekomst 
kunnen patiënten op maat gemaakt stoma-
materiaal printen met behulp van een betaal-
bare draagbare 3D-printer. Het eindontwerp 
is zeer realistisch, theoretisch onderbouwd 
en inmiddels gedeeld met verschillende pro-
ducenten van stomamateriaal. 

Als toerist naar de maan reizen en daar 
enkele dagen verblijven, is geen droom 
meer. Verschillende Space Agencies heb-
ben hier zeer realistische plannen voor 
opgesteld en schatten dat we over 20 jaar 
mogelijk naar de maan zullen reizen. Maar 
kun je dan ook je laptop of smartphone veilig 
in de ruimte gebruiken, ongeacht de ruim-
testraling? Op dit moment worden digitale 
instrumenten in de ruimte zwaar beschermd 
door verschillende omhulsels. Natanael, 
Kees en Amy hebben geprobeerd samen 
met Roland Weigand van European Space 
Agency (ESA) een programma te ontwikke-
len om eventuele storing door ruimtestraling 
snel, of onmerkbaar voor gebruiker, op te 
lossen. Dat blijkt veel moeilijker te zijn dan 
oorspronkelijk gedacht, maar het is dan ook 
nog nooit eerder door iemand geprobeerd.

Het First Tech Challenge (FTC) team van 
Bart, David, Jeroen, Nino en Leon heeft 
met trots de 4e plek in Nederland bemach-
tigd! Daarnaast hebben ze onderzocht of 
hun FTC-robot inzetbaar is als hulp bij vak-
kenvullen in de supermarkt. Twee vliegen 
in een klap! Volgens Jens Kober van de TU 
Delft was het een heel goede poging, maar 
de verhouding tussen kosten en efficiëntie 
heeft nog ruimte voor verbetering.   

Locatie Molenhuispad

Stille meesterproef van schooljaar 19/20

Het oplossen van het bio-plastic, links bij de start en rechts na enkele minuten.
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Sarah, Zoe en Jatan hebben zich samen 
met Arie van den Berg (Van den Berg 
Roses) gebogen over het verminderen 
van plastic bij het verpakken van rozen. Zij 
hebben een zeer aantrekkelijke verpakking 
van bananenbladeren en een superhan-
dige draagtas van textiel en karton ontwor-
pen. De opdrachtgever was voornamelijk 
gecharmeerd van het in water oplosbare 
en plantenvoedende bioplastic als verpak-
king, waarmee zijn productie en vervoer in 
het geheel onveranderd blijft. 

Verminderen van plastic was ook het thema 
van David, Len, Luuk en Vigo. In samen-
werking met Henk Dijkshoorn (Melkvee-
houderij Dijkshoorn) hebben ze een over-
dekte graskuil ontworpen om daarmee de 
hoeveelheid plastic te verminderen op de 
melkveehouderij. 
 
Vaak wordt door de leerlingen zelf aange-
geven dat ze het vak O&O in bovenbouw 
echt nuttig en leuk vinden juist door de 
keuzevrijheid en de mate van zelfsturing 
en zelfstandigheid die van hun verwacht 
wordt. Met de meesterproef laten zij zien 
dat zij de verschillende vaardigheden en 
kennisgebieden van het vak O&O beheer-
sen. De leerlingen ontvangen bij hun 
diploma een certificaat als bewijs van de 
gevolgde technasiumopleiding. 

Ieder schooljaar presenteerden eind-
examenleerlingen van het technasium in 
een feestelijke sfeer hun meesterproef 
aan opdrachtgevers, expertbegeleiders, 
ouders, docenten, profielwerkstukbege-
leiders en andere belangstellenden. Dit 
jaar werden de presentaties van de twee 
havo-teams en de zeven vwo-teams digi-
taal ingeleverd en bekeken. De feestelijke 
afronding van de meesterproef, waar de 
leerlingen vijf of zes jaar hard voor gewerkt 
hebben op het technasium, werd volledig 
overschaduwd door de Covid-19-situatie 
en sluiting van de scholen. 

Wij hopen dat we dit schooljaar toch nog 
op een of andere manier gezamenlijk het 
vak O&O kunnen afronden, want dat heb-
ben deze kanjers zeker verdiend! 

Het begon allemaal vorige eeuw. 
Non-profit organisatie For Inspira-
tion and Recognition of Science and 
Technology (FIRST) en LEGO besloten 
samen het leren van jongeren bin-
nen techniekonderwijs en robotica 
te ondersteunen. Dit resulteerde in 
de eerste wedstrijd van  First Lego 
League die in 1998 in Amerika werd 
gehouden. Wegens groot succes 
is de  First Lego League  inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldwijde 
robotica-gemeenschap die jongeren 
voorbereidt op de toekomst. FIRST 
organiseert elk jaar samen met LEGO 
vier verschillende competities, FLL 
junior (tot en met 8 jaar), FLL (van 
9-14 jaar), FTC (van 15-20 jaar)  en FRC  
(21 jaar en ouder). Deze wedstrijden 
zijn voor kleuters tot en met studen-
ten.

Jeanna de Haan, technator 

In 2018-2019 deden er wereldwijd aan First 
Lego League Challenge  (FLL) maar liefst 
323.500 kinderen mee in 40.400 teams, ver-
deeld over 95 verschillende landen. Alleen 
in België, Nederland en Luxemburg samen 
waren er al 70 teams. 

CLD doet al een aantal jaren mee met de 
First Lego League (FLL) Challenge. Dit jaar 
deed het CLD voor het eerst ook mee met 
de  First Tech Challenge (FTC). De laatste 
paar jaren werd FLL en nu ook FTC onder-
deel van het vak Onderzoek en Ontwerpen 
(O&O). Dit is niet zo vreemd gezien het feit 
dat de kaders van het vak O&O en de  FLL 
/FTC-uitdagingen veel met elkaar gemeen 

hebben. Bij het vak O&O en bij FLL en  
FTC werken kinderen in teams aan ont-
werp- en onderzoekopdrachten. Zelfstu-
ring, teamwerk, innovatie, initiatief, pre-
sentatie, engineering en creativiteit zijn 
bij O&O en FLL/FTC kerncompetenties.  

Dit schooljaar hadden teams van het CLD 
veel succes op beide niveaus.  Afgelopen 
december, tijdens de jaarlijkse regiofinale 
in het Science  Centre Delft, vielen twee 
van de vier FLL-teams van het CLD in de 
prijzen.  Het team uit  klas AT2f kreeg de 
prijs  ‘Core Value’ voor teamwork en  het 
team uit  klas AAT2d de ‘Innovation Award’ 
voor  het ontwerp van de robot. Opvallend 
is dat de twee prijzen feilloos overeen- 
komen met de twee belangrijke O&O- 
competenties samenwerken en innovatie.

Een team van vijf O&O-leerlingen uit  
6 vwo nam in  februari deel aan de lande-
lijke finale FTC in Breda. Ze zijn als vierde 
team geëindigd met de prijs voor robot- 
ontwerp. Om zover te komen moesten zij 
zich via voorrondes - die al eerder wer-
den gehouden - zien te plaatsen. Aan die 
voorrondes deden 41 teams mee en de 
beste 24 teams daarvan mochten deel-
nemen aan het NK. Team ‘The Rolling  
Skystones’ stond na afloop van de voor-
rondes op de 14e plaats en mocht dus 
door naar Breda. De teamleden hebben 
er hard en met veel plezier aan gewerkt. 
Wij zijn zeer trots op de teamprestatie! Zie 
hun website (therollingskystones.nl) voor 
meer informatie, voor een kennismaking  
met de leden van het team en voor  
informatie over hun deelname aan de First 
Tech Challenge. 

Locatie Molenhuispad

First Lego League 
en Tech Challenge    
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Naam

Tekst

Tussenkop

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

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

E info@chrlyceumdelft.nl 
I  www.chrlyceumdelft.nl

www.chrlyceumdelft.nl

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Agenda 

Kijk regelmatig even op onze website 
bij de locatie van uw kind. U vindt daar 
bij het menu-onderdeel ouders op 
de pagina belangrijke data informa-
tie met betrekking tot ouderavonden, 
rapportuitreikingen, proefwerkweken 
etc. Ook de vakanties kunt u vinden bij 
dit onderdeel, op de pagina vakanties. 
In het geval u bijzonder verlof wilt aan-
vragen, gebruikt u dan het daartoe 
bestemde digitale formulier bijzonder 
verlof, dat eveneens bij het onderdeel 
ouders is opgenomen.

Ondanks dat we als gebedsgroep in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen, 
blijven we bidden voor de leerlingen, docenten en het hele CLD-team. 

We zijn dankbaar voor het werk dat onze docenten en CLD-medewerkers verrichten 
alsook de flexibiliteit en inzet die zij tonen in deze tijd. We zijn trots op onze leerlingen 
die hun best doen om in deze omstandigheden alles bij te benen en zo goed mogelijk 
alle opdrachten uit te voeren. We bidden voor kracht, wijsheid en bescherming voor alle 
mensen in Nederland die werken in de eerstelijns hulp zoals artsen, verpleegkundigen, 
zorgmedewerkers, politie en schoonmakers. Ook voor onze regering, die een enorme 
verantwoordelijkheid draagt in deze tijd. Laten we hen allen in gebed nemen en in een 
kring om hen heen gaan staan. Laat God onze steunpilaar zijn in deze onzekere tijden.

Pijn kijkt je aan
verdriet kijkt achterom

angst kijkt weg
zorg kijkt om je heen

Geloof kijkt naar boven
God kijkt naar ons. 

Leo Heuvelman

Contactgegevens
Voor nadere informatie of om gebedspunten door te geven, kunt u contact opnemen 
via (E: oudersbiddenvoorcld@gmail.com). 

Namens de gebedsgroep
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