
Halverwege maart werd door de gemeente Delft en  
de gezamenlijke Delftse scholen besloten dat er een 
onderwijsvoorziening moest komen voor de gevluchte  
Oekraïense jongeren die in onze regio een veilig heen- 
komen zochten. Waar het in onderwijsland normaal  
gesproken maanden of zelfs jaren duurt voordat zoiets 
gerealiseerd wordt, blijkt dat het ook anders kan. Hier- 
onder de ervaringen bij het opzetten van een lespro-
gramma voor gevluchte jongeren van 12 - 17 jaar.

Charles Barto, coördinator opvang Oekraïense leerlingen voortgezet  

onderwijs  Delft e.o.

Op 23 maart ging het om 7 Oekraïners die in aanmerking kwamen 
voor deze vorm van onderwijs met de verwachting dat dit er snel 
meer zouden worden. Het was een prachtige ervaring dat het Delftse 

onderwijs op een belangrijk moment als dit direct de handen ineen 
sloeg. Eén van de eerste en belangrijkste beslissingen die genomen 
werd, was dat we de gebruikelijke volgorde bij het opzetten van zo’n 
voorziening om zouden draaien: “We gaan het eerst doen, daarna 
kijken we wat het gekost heeft en dan overleggen we over wie dat 
dan gaat betalen.” “Binnen redelijke grenzen dan natuurlijk”, werd 
er nog wel bij gezegd. 

Die opdracht leidde ertoe dat vijf dagen later op maandag  
19 jongeren met hun begeleiders zich meldden op de locatie  
Molenhuispad van het CLD. Daar is ruimte beschikbaar gesteld 
om, in ieder geval tot de zomervakantie, de lessen te verzorgen.  
Oekraïens of Russisch sprekende leerlingen van de school verzorg-
den met veel enthousiasme een rondleiding door de school. Vanuit 
de Internationale Schakelklas (ISK) van het Grotius College waren er  
collega’s beschikbaar die ervaring hebben met het testen van 
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anderstalige leerlingen om te bepalen 
welk onderwijsprogramma er nodig is.  
Delft voor Elkaar had gezorgd voor tolken 
bij de intakegesprekken. Voor het informe-
ren van de begeleiders over het te geven 
onderwijs is door het Stanislas College zelfs 
een Oekraïense docent beschikbaar gesteld 
die vanaf dat moment iedere dag aanwe-
zig is geweest om een deel van de lessen 
te geven. 

In diezelfde tijd is in Delft gezocht naar 
docenten die de lessen daadwerkelijk kun-
nen gaan geven. Er kwamen zoveel reacties 
van docenten maar ook van gepensioneerde 
collega’s dat we konden starten met het 
onderwijs. We besloten om een dag te reser-
veren om het programma voor de eerste 
dagen te bepalen en op woensdag, precies 
een week nadat de organisatie was opge-
start, te beginnen met lessen Nederlandse 
taal om van daaruit het programma steeds 
verder uit te bouwen.

Op woensdag ontvingen we 22 leerlingen. 
De verhalen die ze verteld hadden tijdens 
de intake waren indrukwekkend, bedroe-
vend, verdrietig, ... Verhalen variërend van 
‘in de auto stappen met wat spullen die je 
mee kon nemen’ tot ‘onderweg beschoten 
worden’ en ‘vluchten met niets anders dan 
wat je aan hebt’. De collega’s vroegen zich 
wel af hoe je les zou kunnen geven aan een 
groep leerlingen die dat meegemaakt heeft. 
De leerlingen zelf hebben daar, zo leek het, 

geen probleem van gemaakt. Ze zijn blij dat 
ze leeftijdgenoten ontmoeten waarmee ze 
kunnen praten in hun eigen taal, ze heb-
ben een docent die Oekraïens spreekt en 
hebben het vanaf dag één enorm naar hun 
zin op school. De lessen worden uitgebreid 
met vakken als wiskunde, biologie, kunst en 
sport. Natuurlijk gaat niet alles in één keer 
goed. Niet alle leerlingen hadden er bijvoor-
beeld aan gedacht op hun reis naar Neder-
land ook sportkleren mee te nemen voor de 
lessen sport en bewegen. Via sponsoring van 
Delftse bedrijven hebben we de leerlingen 
kunnen voorzien van sportkleding. Om meer 
in contact te komen met de Nederlandse 
leerlingen gaan we na de meivakantie star-
ten met het aanbieden van lessen waarbij 
groepjes Oekraïense leerlingen aansluiten 
bij bestaande klassen.

Op het moment van schrijven is het half april, 
er zijn 30 leerlingen die bij ons onderwijs 
volgen. Vandaag nemen we alweer afscheid 
van twee leerlingen die de kans krijgen om 
hun opleiding te vervolgen op de Interna-
tional School Delft. Volgende week gaan 
vier leerlingen met de havo-4-klassen mee 
op werkweek naar Maastricht. Mooi om 
te zien hoe snel jongeren zich aan kunnen 
passen wanneer we hen de kans geven die 
alle jongeren zouden moeten krijgen. Mooi 
dat de samenwerking van heel veel bij Delft 
betrokken mensen, instellingen en bedrijven 
dit voor deze groep jongeren mogelijk kan 
maken.

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

Eindredacteur: Monique Radder 
Druk: Drukkerij Van de Sande
Vormgeving: Theo van Vliet

Publicatiedatum: mei 2022

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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Met genoegen deel ik u mee dat de 
benoemingscommissie unaniem geko-
zen heeft tot de voordracht van Eelke 
Smulders als de nieuwe directeur van 
de locatie Molenhuispad (havo/vwo) per  
1 augustus 2022. 

Robert Lock, bestuurder SCO Delft e.o.

Na een zorgvuldig traject waarin met een 
brede commissie de profielschets is opge-
steld en met de benoemingscommissie de 
sollicitatiegesprekken zijn gevoerd, zijn we 
blij met deze uitkomst. Eelke is momenteel 
teamleider havo-5 op de locatie Molen-
huispad en heeft de afgelopen periode al 
taken op directieniveau uitgevoerd. Eelke 
heeft een brede achtergrond en heeft in 
2021 een tweejarige master ‘Manage-
ment in Education’ afgerond. Eelke kent 
de school goed en is complementair aan 
de twee adjunct-directeuren in het direc-
tieteam. De benoemingscommissie heeft 
alle vertrouwen dat Eelke samen met hen 
en het middenmanagement 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 
Eelke veel succes en werkplezier toe in de 
nieuwe functie. In het eerste informatiebul-
letin van het volgend schooljaar volgt een 
nadere kennismaking met Eelke.

Eelke volgt Simon Belder op die momenteel 
directeur is van zowel de locatie Molenhuis-
pad als van de locatie Hof van Delft. Simon 
Belder sluit aan het einde van dit school-
jaar een prachtige periode af op de loca-
tie Molenhuispad. Een periode waarin de 
school onder zijn leiding onder andere in 
leerlingaantal is gegroeid, het technasium 
een belangrijke pijler van de school is gewor-
den en de onderwijskwaliteit goed te noe-
men was. Na de vakantie zal Simon minder 
gaan werken tot aan zijn pensioen. Hij blijft 
vanaf 1 augustus directeur van de locatie Hof 
van Delft. Wij wensen hem nog enkele mooie 
maanden toe op de locatie Molenhuispad. 

College van Bestuur

Benoeming nieuwe directeur  
locatie Molenhuispad

Simon Belder

Eelke Smulders

Locatie Hof van Delft

Workshop/training Stichting Brijder 
en Theatergroep Playback 

Stichting Brijder en Theatergroep  
Playback voor Jeugd zijn bij de locatie 
Hof van Delft op bezoek geweest.  

Philip van Leeuwen, teamleider bovenbouw mavo

Tim van Haeften, teamleider onderbouw mavo/havo

Deze stichting houdt zich onder andere 
bezig met verslavingszorg bij jongeren. 
Brijder heeft bij de klassen 1 t/m 4 voor-
lichting gegeven over alcohol en drugs en 
wat groepsdruk hierin voor invloed heeft. 
Er werd uitleg gegeven, een quiz gespeeld 
en vragen werden besproken.

De week erna waren alle ouders uitgenodigd 
om ook informatie van Stichting Brijder te 

ontvangen over dit onderwerp. Daarnaast 
was ook de Theatergroep Playback aan-
wezig. Zij speelde situaties na die voor  
sommige ouders zeer herkenbaar zijn en 
hebben naar aanleiding hiervan met elkaar 
gesproken over hoe je met je kind in gesprek 
gaat en kan blijven. Voor andere ouders was 
het misschien nog niet herkenbaar maar zij 
willen voorbereid zijn als dit zou voorkomen.  
Er is gesproken over alcohol- en drugs- 
gebruik, sexting en over groepsdruk.

De reacties van ouders na deze voorstelling 
waren louter positief, ouders vonden het 
zeker voor herhaling vatbaar. 

Volgend schooljaar weer!
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Sinds dit schooljaar heeft de locatie 
Molenhuispad een prachtige, vernieuw- 
de aula. Niet alleen is bijvoorbeeld de 
vloer opnieuw gelegd, ook is er een 
flinke investering gedaan in de techni-
sche faciliteiten. 

Lars Rijnja, docent muziek

De nieuwe speakers en podiumverlichting 
zorgen ervoor dat de aula om te toveren 
is in een heus poppodium. Deze investe-
ring heeft meteen een vuurtje aangewak-

kerd onder de leerlingen: onder hen is een 
groep opgestaan die zich de ‘Techniekcrew’ 
noemt.

Reden genoeg voor muziekdocent Lars 
Rijnja om deze groep mee te nemen naar 
een poppodium in de buurt: Westlands 
Popcentrum Nederland 3. Voor Lars was dit 
bekend terrein, want hij heeft hier vele jaren 
doorgebracht achter de mengtafel.

Op 26 maart 2022 bracht een groep van 
negen leerlingen een bezoek aan het pop-

centrum om te leren over mengtafels en alles 
wat er komt kijken bij de techniek rond een 
poppodium. Ook was één van de ouders van 
deze leerlingen mee die een achtergrond 
heeft in geluidstechniek. ‘s Avonds trad er 
een bluesband op in het popcentrum en de 
leerlingen hebben hier zelf de techniek voor 
verzorgd.

We kijken terug op een geslaagde dag 
waarop veel geleerd is en we kijken vooruit 
naar diverse activiteiten in de vernieuwde 
aula van de locatie Molenhuispad.

Locatie Molenhuispad

Bezoek Westlands Popcentrum Nederland 3

Locatie Molenhuispad

Skènè-avond: toneel door  
gymnasium 2, 3 en 4

Dinsdag 22 maart was er eindelijk 
weer een Skènè-avond, een avond 
vol drama, muziek en ander theatraal 
geweld! Tijdens deze voorstelling 
brachten de leerlingen van de klas-
sen 2, 3 en 4 van het gymnasium een 
aantal Griekse verhalen op het toneel. 

Marieke van den Bosch, docent klassieke talen

De leerlingen hadden eerder zelf al het script 
hiervoor geschreven en in slechts twee dagen 
alles ingestudeerd. Op maandag en dinsdag 
volgden zij geen lessen, maar waren volop 
bezig met instuderen en repeteren. Hierbij 
werden ze bijgestaan door oud-leerling Milco 
Feijenbuik, die kon helpen om er een echt 
toneelstuk van te maken. Dinsdagmiddag is 
eerst de generale opgevoerd voor de gym-
nasium-brugklas. Daarna aten de leerlingen 
samen een heerlijke pizza en al snel stroomden 
de ouders binnen voor de tweede voorstelling.

Het was erg leuk om de avonturen van  
Odysseus zo te zien. 



Informatiebulletin 3    2021/2022    5

Benieuwd naar de ideeën 
en oplossingen van de 
andere Vakkanjers? Kijk op 
www.vakkanjers.nl 

Leerlingen van scholencombinatie 
Delfland hebben op 12 april tijdens de 
online halve finale van Vakkanjers een 
plaats bemachtigd in de landelijke finale 
die op 15 en 16 juni tijdens het Dutch 
Technology Festival in Eindhoven zal 
plaatsvinden. Een mooie prestatie!

Mike Jansen, unitleider PIE

Vakkanjers is een programma van Jet-Net 
& TechNet en komt voort uit een initiatief 
van technische sectoren om meer jongeren 
te interesseren voor techniek. Dit jaar staat 
het programma in het teken van de wereld 
van Vincent van Gogh. Hij vertelde verhalen 
met zijn brieven, tekeningen en schilderijen. 
Helaas hebben weersomstandigheden, licht 
en vervoer veel invloed op de conditie van zijn 
werk. De challenge van dit jaar is ‘In het licht 
van Vincent’. De Vakkanjers van dit jaar gaan 
samen met het Van Gogh Museum en ASML 
zoeken naar betere manieren om de kunstwer-
ken te behouden voor de toekomst. Zo zorgen 
ze ervoor dat de verhalen van Van Gogh voor 
altijd verteld kunnen blijven worden. 

Onze leerlingen zijn uitgedaagd door het 
Van Gogh Museum en hun partner in science 
ASML om de kleurrijke wereld van Vincent 
van Gogh binnen te stappen en de uitda-
ging aan te gaan. Alicia, Mariëlla, Senna 
en Zazie, vier dames uit het derde leerjaar 
van het technische profiel PIE (Produceren, 
Installeren en Energie), zijn als ‘Team Rain-
bow Slashers’ aan de slag gegaan. Het team 
heeft het idee ‘De Vissersboot’ verwerkt in 
een videopitch en een verslag. Met de pre-
sentatie tijdens de online halve finale heeft 
het team zich geplaatst voor de landelijke 
finale. Het ontwerp van een levensgrote 
doorzichtige vissersboot die als aquarium 

dient, moet het schitterende schilderij Zee-
gezicht bij Les Saintes-Maries van Vincent 
van Gogh een extra dimensie geven. De zin-
tuigen van museumbezoekers worden extra 
geprikkeld door hun out-of-the-box-object 
waarin de elementen van het schilderij door 
elkaar worden gehusseld. Omdat een echte 
boot bouwen wel heel veel werk is, hebben 
de dames van het team een mooi schaal- 
model gemaakt.
De leerlingen mogen hun idee presenteren 
tijdens de grote finale op 15 en 16 juni. Daar 
pitchen ze hun protoype voor het publiek 
en de jury.

Over Vakkanjers
Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen 
jongens en meiden hun vakmanschap al 
sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van 
realistische opdrachten voor een landelijke 
opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen 
naast technisch vakmanschap ook 21st cen-
tury skills zoals initiatief nemen, teamwerk 
en klantcontact. Met deze vaardigheden 
hebben ze straks een streepje voor op de 
arbeidsmarkt. 

Locatie Molenhuispad

Skènè-avond: toneel door  
gymnasium 2, 3 en 4

Locatie sc Delfland

Sc Delfland in landelijke finale  
Vakkanjers 
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Iedereen kent vragen zoals: ‘Waar komt 
mijn zelfbewustzijn (geest) vandaan?’, 
‘Is er iets na de dood?’, en ‘In hoeverre 
heb ik een vrije wil?’ Dat zijn vragen 
waar geloof, filosofie en wetenschap 
elkaar raken. 

Roel de Rijk, docent NLT en biologie 

Als onderdeel van het thema gedrag in 5- vwo 
gaan de docenten biologie Jessica Bremmers 
en Roel de Rijk met de leerlingen in gesprek 
over deze thema’s. Daarvoor nemen we zes 
lessen waarbij we de biologische achtergron-
den van het bewustzijn bespreken. Centraal is 
de vraag: Hoe geven onze hersenen vorm aan 
de werkelijkheid? Hoe kunnen onze zintuigen 
samen met zenuwcellen een gevoel geven 
van het zijn in het hier en nu? Verder denken 
sommigen dat indien computers (robots) 
maar genoeg informatie krijgen over mense-
lijk gedrag, bijvoorbeeld via sociale media, zij 
zich emotioneel kunnen gaan gedragen. Maar 
is dat zo? Als docenten stellen we dat dezelfde 
sociale media jongeren niet alleen overstel-
pen met nepnieuws maar dat je denkproces 
zelf gemanipuleerd wordt, met als gevolg de 
vraag: ‘Wat blijft er dan over van je vrije wil?’.
In het volgende informatiebulletin zal  
Hans-Jan Roosenbrand ingaan op deze  
vragen vanuit het vak godsdienst.

Met deze lessenserie dragen we bij aan het 
denken over de eigen persoon en de invul-
ling die daaraan gegeven kan worden. 

Locatie Molenhuispad

Biologie van het zelfbewustzijn; een  
lessenserie in 5-vwo bij het vak biologie

Het lespakket van meneer De Rijk vond ik erg inspirerend. Het zette je echt aan het denken over diepere onderwerpen waar je zelf niet zo snel op die manier naar zou kijken. Ook kwamen er vragen op zoals: ‘Geloof ik dit?’ en ‘Ben ik het hiermee eens?’. Bij de ene les wist ik persoonlijk sneller dat ik ergens niet of wel mee eens was dan bij andere. Maar dat nam de interesse absoluut niet weg die ik kreeg als we bijvoorbeeld (zelf)bewustzijn in verband met religie hadden besproken. Veel verhalen of wetenschappelijke theorieën die genoemd werden, gaven een goed beeld van meningsverschillen over vele onderwerpen. Over het algemeen ben ik van mening dat deze lessen hun doel hebben behaald. Dus een geslaagd lespakket! 

De educatieve voorlichting over ons bewustzijn tijdens de biologielessen ervaarden wij als vooruitstrevend en mindblowing. Wij hebben gemerkt dat de leerlingen er veel baat bij hebben om over dit onderwerp te leren. Tijdens de lessen merkten wij dat de meningen rondom het bewustzijn verschillen tussen de leerlingen, dit leverde veel belangrijke en informatieve discussies en gedachtegangen op. Onze eigen horizon is verbreed wat betreft persoon-lijke visie op het menselijke bewustzijn, er ontstond een mix tussen geloof en wetenschap. Door deze scholing hebben wij inzicht gekregen over het leefmilieu om ons heen en hebben wij onze eigen visie kunnen ontwikkelen. Zo zijn wij van mening dat het bewustzijn van de mens niet is gegeven door een God of hogere kracht. Wij geloven dat het bewustzijn bestaat uit che-mische processen in het lichaam van de mens, maar het blijft voor ons een onverklaarbaar biologisch proces. Wij raden het andere docenten aan om dit bespreekbaarder te maken tijdens de lessen van het CLD, om zo een betere persoonlijke visie van de wereld te ontwikkelen.

Ik vond de lessen over bewustzijn erg interessant en leerzaam. Omdat er vanuit biologisch en godsdienstig perspectief werd gekeken naar wat bewustzijn is en het doel van bewustzijn. Ook vond ik de manier waarop de lessen werden gegeven goed. Meneer De Rijk wist er veel van en kon daardoor ook goed praten met de leerlingen over bijvoorbeeld of vrije wil wel of niet bestaat.
[Ongecensureerde meningen van verschillende leerlingen uit V5]
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Medio maart hielden de leerlingen die 
Onderzoek en Ontwerpen (O&O) als exa-
menvak hebben gekozen, eindelijk weer 
fysiek de presentaties van hun meester-
proef. In ongeveer een half uur per team 
werden diverse onderzoeken en ontwer-
pen gepresenteerd aan het aanwezige 
publiek. Voor opdrachtgevers, experts, 
docenten, ouders en andere genodigden 
en geïnteresseerden gaven de leerlingen 
tekst en uitleg bij projecten en de bijbe-
horende prototypes en/of bevindingen. 
Behalve een examen was het ook een als 
vanouds gezellig event.

Jeanna de Haan, technator 

De meesterproef, het schoolexamen van het 
vak O&O, is de afsluiting van vijf havo- of zes 
vwo-jaren van de technasiumopleiding. Hier-
voor hebben de leerlingen zelf een opdracht-
gever gezocht, als een team gezamenlijk hun 
project opgezet en onder begeleiding van 
een docent en een expert dit project uitge-
voerd. De gekozen vraagstukken zijn actueel, 
zeer divers en direct aan problemen uit het 
hedendaagse leven verbonden. Dit laat goed 
zien hoe veelzijdig het vak O&O en de tech-
nasiumleerlingen zijn. 

De sfeer bij de meesterproefpresentaties 
was feestelijk en alle leerlingenteams heb-
ben interessant en diepgaand werk geleverd. 
Daarmee zijn ze geslaagd voor het teamge-
deelte van de meesterproef. 

In de jaarlijkse evaluatie onder de havo-5- en 
vwo-6-technasiumleerlingen wordt aange-
geven dat ze het vak O&O in de bovenbouw 
nuttig en leuk vinden, juist door de keuzevrij-
heid en de mate van zelfsturing en zelfstan-
digheid die van de leerlingen verwacht wordt. 
Zo schrijven enkele teams uit havo-5 en vwo-6 
over hun meesterproefervaringen:

Locatie Molenhuispad

Meesterproef op z’n best

Team uit vwo-6 | Oscar, Paul en Emil
Eind vwo-5 begon het meesterproefproject al met het vormen van groepjes en het op 
zoek gaan naar een opdrachtgever. Al snel was het zeker dat we onze meesterproef 
voor IKEA mochten maken, wat natuurlijk hartstikke gaaf is! Om een project te mogen 
uitvoeren voor zo’n groot bedrijf geeft het gevoel dat we echt bezig zijn met het ont-
wikkelen van de samenleving.
In vwo-6 gingen we echt aan de slag. Alles werd aan ons overgelaten, zoals het opzetten 
van een projectplan tot het maken van een eindproduct. Natuurlijk kregen we hulp van 
onze docent, stagiair en opdrachtgever wanneer we dit nodig hadden. Hier hebben we 
echt veel aan gehad, aangezien met elke feedback ons project er weer beter uit ging zien.
Het doel van onze meesterproef was om een bureau van de toekomst te ontwerpen voor 
een 27-jarige. Na veel werken zijn we tot ons eindproduct gekomen, genaamd ‘Viggo’. 
Viggo is een werkplek die uit een lamp komt. Hierdoor neemt hij weinig ruimte in en is 
goed te gebruiken als thuiswerkplek. In de lamp is een opgerold scherm, dat automatisch 
omlaag komt wanneer er gewerkt gaat worden. Verder bevat de lamp ook nog speakers 
en handtraceersystemen. Alle technologieën van Viggo zijn multifunctioneel en zorgen 
ervoor dat de werkervaring voor de gebruiker wordt verbeterd. 

Team uit havo-5 | Tim, Casper, Anton en Tijn
Wij hebben ervoor gekozen om onze meesterproef te doen bij Rijkswaterstaat. Elk project 
behoort tot een bètawereld. Wij hebben ervoor gekozen om ons project te doen binnen 
de bètawereld ‘water, energie en natuur’. Wij hadden als ontwerpopdracht: ‘Onderzoek 
hoe het onderhoud van de Maeslantkering minder kan worden gehinderd door duiven 
en stormmeeuwen die in de kering nestelen’. Het was dus een ontwerpproject, wat wij 
leuker vinden dan een onderzoeksproject. Wij hebben ook een eigen opdrachtgever 
gevonden binnen Rijkswaterstaat, namelijk Marc Walraven. Hij heeft ons goed geholpen 
bij de voltooiing van het project. Wat het project extra interessant maakte, is het feit 
dat het probleem dat wij hebben gevonden bij de kering vrij reëel is. De vogels, met 
name duiven, verdrinken in de kering als deze dichtgaat en zich volpompt met water. 
Stormmeeuwen, die een heel bedreigde diersoort zijn, nestelen op de kering en daar 
mogen onderhouders niet aanzitten. Medewerkers van het onderhoud van de kering 
hebben ook tegelijkertijd gezocht naar mogelijke oplossingen, want stormmeeuwen 
werden nog meer beschermd. Dit zorgde ervoor dat ons concept een grote impact kan 
vormen, en een grote kans heeft om in het echt uitgevoerd te worden. 

Wij zijn heel trots en tevreden met het eindconcept dat wij hebben bedacht. Ook hebben 
wij een leuke presentatie aan het einde van het project gegeven, zo heeft de opdracht-
gever alle mogelijke informatie van ons ontvangen. 
Grote dank voor het project aan: M. Walraven, J. Postema, B. Hoogenberk, M. van Ruler, 
B. Schouwenaars, D. Place.

Video met uitleg en concept: https://www.youtube.com/watch? 
v=d64_DHbZ1aM&t=1s 

Locatie Molenhuispad

Biologie van het zelfbewustzijn; een  
lessenserie in 5-vwo bij het vak biologie
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Sigrid Vervoort, docent tekenen

Esther Jonkman, docent tekenen

Havo-5 
In maart van dit jaar konden de leerlingen van 
havo-5 hun eindwerk weer op school expo-
seren. Gelukkig waren de maatregelen van 
de overheid net weer opgeheven, waardoor 
ouders en andere belangstellenden ook weer 
mochten komen kijken.

De havo-5-leerlingen kregen dit schooljaar  
het thema ‘TE GEK’ waar ze allemaal op hun 
eigen manier invulling aan hebben gegeven. 
De leerlingen maken eigen keuzes over hoe 
zij inhoud geven aan zo’n thema; welke voor-
stelling, kleuren, compositie en natuurlijk welk 
materiaal en de wijze waarop ze dit materiaal 
wilden toepassen. Tijdens hun proces onder-
zoeken de leerlingen al deze beeldende 
elementen en daarnaast geven ze in hun log-
boek de onderbouwing van de keuzes die ze 
gemaakt hebben. 

De expositie was een groot succes. Trotse leer-
lingen en ouders, die met elkaar het gesprek 
aangingen over wat er te zien was. Niet alleen 
hun eigen werk, maar ook dat van de klasgeno-
ten werd uitvoerig bewonderd en besproken.
Alle jaren van exposeren waren we trots op wat 
onze leerlingen laten zien. Maar gezien de toch 
soms lastige omstandigheden i.v.m. corona en 
de daarmee samenhangende maatregelen, 
waar deze leerlingen ook dit schooljaar mee 
te maken hebben gekregen, denken we dat 
we deze expositie er een mogen noemen met 
een gouden randje. 

Vwo-6 
En waar de expositie van havo-5 intussen ach-
ter de rug is, zijn de kunstwerken van vwo-6 
nog achter gesloten deuren opgesteld. 
Het vwo doet een centraal praktijkexamen 
voor dit vak, hiervoor zijn landelijke richt- 
lijnen opgesteld. Een van die richtlijnen is dat 
leerlingen hun praktijkwerk in 1400 minuten 
op school maken en dat de werkstukken wor-
den beoordeeld door de eigen vakdocent, 

en een tweede corrector van buitenaf (zoals 
dat ook bij de schriftelijke centraal examens 
gaat). 

De vwo-leerlingen hebben voor de kerstvakan-
tie zeven thema’s uitgedeeld gekregen waaruit 
ze er één kiezen. Voorbeelden van thema’s zijn 
‘roaring twenties’, een gedicht van ‘een ding’ 
door J. van Merwijk of een foto van MVRDV, 
het Nederlandse Paviljoen van de wereldten-
toonstelling in 2000. De zinsnede, het gedicht 
of de foto zijn aanleiding voor het beeldend 
proces waarbij leerlingen, net als op de havo, 
hun eigen ideeën omtrent het thema beeldend 
onderzoeken en vormgeven. 

De werkstukken worden geëxposeerd in een 
(afgesloten) ruimte, waarbij het werk ook door 
een tweede corrector wordt meebeoordeeld. 
Deze beoordeling valt samen met het centraal 
examen, waardoor de tentoonstelling van het 
vwo te zien zal zijn tijdens de diploma-uitrei-
king. Want dat ook deze werkstukken gezien 
moeten worden, daarover bestaat geen twijfel! 

Locatie Molenhuispad

Tekenen: exposities school examen havo-5 
en centraal praktijk examen vwo-6



Informatiebulletin 3    2021/2022    9

Locatie Molenhuispad

Girls’ Day T-Mobile: technasium-
leerlingen waren erbij!

*Bronnen:   |   World Economic Forum http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/results-and-analysis   |   VHTO www.vhto.nl  

Nieuwsbericht T-Mobile https://newsroom.t-mobile.nl/
girls-day-2022-scholieren-duiken-in-de-wereld-van-tech-
niek-telecom-en-it/

Genderdiversiteit in bèta, techniek en IT 
Het technasium van het CLD heeft gelukkig veel meisjes in de 
O&O-klassen. En dat willen we graag zo houden. VHTO*, een 
landelijk expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/tech-
niek, organiseert jaarlijks Girls’ Day. Het technasium van het CLD 
doet mee aan een dag waarop meisjes kunnen kennismaken 
met bèta, techniek en IT.

Jeanna de Haan, technator 

Alhoewel Nederland volgens World Economic Forum* bovengemid-
deld scoort wat betreft de genderkloof, ontbreekt het niet aan cijfers 
die een ondervertegenwoordiging van dames in veel bèta-sectoren 
laten zien. Helaas is het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een 
beroep in bèta, techniek en IT al jaren laag, slechts 14 procent van 
de technische professionals in Nederland is vrouw. Dat heeft ver-
schillende redenen zoals: genderstereotiepe invloeden, een beperkt 
beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen 
in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen. Daarentegen 
zijn bèta, techniek en IT belangrijker dan ooit voor de samenleving. 
Denk aan de ontwikkeling van vaccins, ergonomische oplossingen 
voor werkplekken, en maken IT-professionals zich sterk voor veilige 
videoverbindingen, energie en datatransitie.

De leerlingen van het technasium voeren binnen het vak O&O 
bèta-technische projecten uit voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. 

Deze lessen bereiden de leerlingen goed voor op een opleiding in de 
techniek. Het doel van de landelijke Girls’ Day is om meisjes tussen 
de 10 en 15 jaar kennis te laten maken met én te enthousiasmeren 
voor bèta, techniek en IT. Technasiumleerlingen worden hierdoor 
nog meer gemotiveerd om een opleiding in de IT of techniek te 
overwegen. Het CLD-technasium deed dus dit jaar ook weer mee 
aan Girls’ Day, waarbij 53 meisjes uit de technasiumbrugklassen een 
bezoek bij een bedrijf aflegden.

De dag begon om 9:15 uur bij T-Mobile in Den Haag met een lande-
lijke, interactieve kick-off. Na de kick-off werden de meisjes verwel-
komd door drie vrouwelijke directeuren van T-Mobile en namen de 
meisjes in teams deel aan verschillende workshops: het programme-
ren van robots en sensoren, uitzoeken van virtual reality-mogelijkhe-
den en photobooth. Het T-Mobile-team heeft veel energie gestoken 
in de organisatie, ze hadden goed nagedacht over de doelgroep 
en hoe je meisjes kan interesseren voor IT. De interactiviteit van de 
workshops en de leuke energizers tussen de workshops door ver-
hoogden de betrokkenheid van de leerlingen en maakten het leuk, 
spannend en interessant. Het was zeker een geslaagde dag voor de 
CLD-technasiummeisjes en T-Mobile! 
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De leerlingen van de technasiumbrug-
klassen zijn tijdens het tweede project 
bij het vak  Onderzoek en Ontwerpen 
(O&O)  aan de slag gegaan met kli-
maatadaptatie in hun directe omge-
ving. Diverse locaties in Delft werden 
onderzocht op vergroeningsmogelijk-
heden om biodiversiteit, fijnstofreduc-
tie en bestrijding van droogte of afvoer  
van overtollig water via beplanting te 
bevorderen. 

Jeanna de Haan, technator 

Nederland heeft steeds meer last van lan-
gere periodes van droogte, afgewisseld 
met extreme regenval. Ons land is inge-
richt op het afvoeren van water en niet op 
het vasthouden ervan. Deze afwisseling 
van extremen leidt tot schade aan de infra-
structuur, de natuur en de landbouw en tot 
problemen, zoals bodeminklinking en ver-
zilting. Waterschappen, Rijkswaterstaat en 
gemeenten (die samenwerken in het lande-
lijke netwerk van weg-, vaarweg- en water-
beheerders Platform WOW) vragen de hulp 
van technasiumleerlingen om Nederland op 
verschillende fronten te beschermen tegen 
extreme droogte en neerslag. Binnen het 
project ‘Technasium to the Rescue’ zijn er 
vijf actuele vraagstukken waar oplossingen 
voor gevonden moeten worden. In totaal zijn 
zo’n 1.000 leerlingen van 25 scholen met één 
van die vraagstukken aan de slag gegaan. 
Het technasium van het CLD richtte zich 
in samenwerking met De Papaver Delft en  
De Klimaatmaat Delft tot het vergroenen van 
de  eigen leefomgeving*.

Een van de opdrachtgevers voor de opdracht 
‘Technasium to the Rescue’: ‘Vergroen 
je eigen leefomgeving’, Linda Peters van  
De Klimaatmaat Delft schreef het volgende:
Technasiumleerlingen van het Christelijk 
Lyceum Delft hebben met hun project ‘Tech-
nasium to the Rescue’ plannen gemaakt voor 
het vergroenen van hun directe leefomge-
ving. De leerlingen leerden over klimaat-
verandering en hoe zij hun leefomgeving 
daarop kunnen aanpassen om wateroverlast, 
hitte en verlies van biodiversiteit te voorko-
men. We vonden het erg leuk om op deze 
manier betrokken te zijn bij het onderwijs en 

de leerlingen wat mee te kunnen geven over 
het werk van De Klimaatmaat.

Tijdens de kick-off van het NK Tegelwippen 
op 21 maart overhandigden leerlingen van 
het CLD wethouder Brandligt een kaart met 
potentiële onttegellocaties die zij onder-
zocht hebben. De Klimaatmaat daagt de 
leerlingen en hun ouder(s) uit mee te doen 
aan het NK Tegelwippen 2022, waarbij tegels 
verruild worden voor groen en Delft weer 
een stukje klimaatbestendiger wordt. 

Een groot aantal leerlingen heeft een plan 
gemaakt voor het onttegelen van de eigen 
tuin. Inwoners van Delft kunnen in de peri-
ode 21 maart t/m 31 oktober 2022 gratis 
tegels inleveren in ruil voor een plantje tij-
dens de wijkacties ‘Tegel eruit, plant erin’. 

 Overzicht van de wijkacties:
•  Zaterdag 9 april – Paardenmarkt, binnen-

stad
•  Zondag 5 juni – Papsouwselaan/Pad van 

Troje, De Hoven
•  Zaterdag 9 juli – GroenRijk ’t Haantje,  

Rijswijk
•  Zaterdag 27 augustus – Sportfondsenbad, 

Hof van Delft
• Zaterdag 1 oktober – Bikolaan, Tanthof 

Ook kunnen leerlingen met behulp van  
De Klimaatmaat aan de slag om hun groene 
plannen voor scholen en openbaar terrein 
een stapje verder te brengen. Zo maken 
 we met elkaar Delft steeds klimaatbesten-
diger. 

Meer informatie over  
De Klimaatmaat is te vinden op 
www.klimaatmaatdelft.nl.

*Bronnen:   |    https://platformwow.nl/over-platform-wow, https://www.technasium.nl/nieuws/1000-leerlingen-doen-mee-met-technasium-to-the-rescue   |    https://papaverdelft.nl/klimaatmaat
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Locatie Molenhuispad

CLD doet mee aan project  
‘Technasium to the Rescue’

UITVOERING VAN JOUW IDEE 
TWV €10.000,-

WWW.KLIMAATMAATDELFT.NL/NK-TEGELWIPPEN

GROENE DROOM? 

STUUR IN EN WIN!

't Haantje



Tijdens het laatste brugklasproject van 
dit schooljaar treden de brugklasleerlin-
gen in de rol van user experience (UX) 
designer*. In opdracht van het Vermeer 
Centrum Delft proberen de leerlingen de 
magie van licht in Vermeer-schilderijen 
over te dragen aan tieners als doelgroep. 
Poppodium Paard uit Den Haag zoekt 
creatieve ideeën en concepten voor licht-
gebruik tijdens de popmuziekoptredens. 
In het kader van beide projecten die als 
thema licht hebben, werden lichtsculptu-
ren van Noëlle van der Hagen op school 
tentoongesteld.

Jeanna de Haan, technator 

Het Vermeer Centrum Delft en Poppodium 
Paard uit Den Haag zijn de opdrachtgevers 
van het laatste O&O-brugklasproject. Het 
project van het Vermeer Centrum begon met 
het bezoek aan het Vermeer Centrum Delft. 
Hoewel het Vermeer Centrum Delft geen 

echte Vermeer heeft, is het wel de enige 
plek ter wereld waar alle 37 schilderijen van 
Johannes Vermeer als reproducties op ware 
grootte te zien zijn. Johannes Vermeer, des-
tijds een inwoner van Delft, is een van de 
beroemdste schilders uit de Hollandse 17e 
eeuw. Hij is bekend om zijn intieme huiselijke 
taferelen met fenomenale lichtweergave. 
Terwijl het Vermeer Centrum Delft leerlin-
gen vraagt een tentoonstelling, experience, 
speurtocht, escaperoom of iets anders te 
maken voor doelgroep in de leeftijd van 
10 tot 20 jaar, is het Poppodium voorna-
melijk geïnteresseerd om nieuwe creatieve 
ideeën op uitbeelding en gebruik van licht 
tijdens de muziekconcerten te verkrijgen. 
Het bijzondere uitgaanscentrum verdient 
meer aandacht onder de komende gene-
ratie jongeren en innovatie in het digitale 
segment. Tegenwoordig zijn er veel verschil-
lende lichttechnieken die bij evenementen 
kunnen worden ingezet. Het kan lastig zijn 
om te bepalen wat de juiste inrichting van 

het podium is en welke lichttechnieken erbij 
passen.
 
Om in te kunnen spelen op het aankomend 
publiek wil Poppodium Paard een steekproef 
van ideeën en belevenissen uit jong publiek 
doen. 

Omdat beide opdrachten indirect (Ver-
meer-schilderijen) en direct (poppodium 
lichtgebruik) met gebruik van licht zijn ver-
bonden, hebben de brugklassen technasium 
in het kader van een opdracht van Onderzoek 
& Ontwerpen (O&O) een tentoonstelling van 
lichtsculpturen van Noëlle van der Hagen 
bezocht. Verwondering is de kern van het 
werk van Noëlle van der Hagen. Licht, kleur 
en glans kenmerken haar werk. De lichtsculp- 
turen** hebben een magisch effect als je er  
naar kijkt. De tentoonstelling werd gehou-
den in de aula van de locatie Molenhuispad 
en is tevens druk bezocht door andere leer-
lingen en door docenten. 

Locatie Molenhuispad

Licht als inspiratie voor  
technasium brugklasproject

Meer informatie over Vermeer 
Centrum Delft:  
www.vermeerdelft.nl

Meer informatie over  
Poppodium Paard, Den Haag: 
www.paard.nl

Meer informatie over Noëlle 
van der Hagen:  
www.noellevanderhagen.nl
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*  Een UX designer houdt zich bezig met het ontwerp van een gebruikservaring door eerst onderzoek te doen naar de behoeften van de doelgroep en die vervolgens te vertalen naar het 
gebruiksproduct. 

** De lichtsculpturen zijn een gezamenlijk ontwerp met Twan Oei.
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Locatie Hof van Delft

Open Podium 



Voor je motivatie heb je een concreet 
doel nodig. Voorbeeld: sporters trainen 
zich uit de naad om te kunnen deelnemen 
aan de Olympische Spelen. Dat trainen 
is afzien, maar het uiteindelijke doel ver-
goedt alles. Dat geldt in de sport, maar 
ook op school. Voor de motivatie moet je 
weten waarom je het doet. Je leert ten-
slotte voor het leven na de schoolbanken. 
Daarom is kennismaking met de praktijk 
belangrijk. De leerlingen die in 2022 
van start gaan in de brugklas, krijgen te 
maken met de Nieuwe Leerweg. In elk 
geval als je op de Hof van Delft start. 
Want in 2024 gaat de nieuwe leerweg in 
de bovenbouw van het vmbo van start.

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Hoezo nieuwe leerweg? Even uitleggen 
helpt. In het vmbo zijn er nu 4 leerwegen: 
basis, kader, gemengd en theoretisch. Het 
verschil tussen gemengd en theoretisch 
gaat verdwijnen. Voor de leerlingen op sc 
Delfland heeft dat misschien gevolgen, want 
daar volgen sommige leerlingen nu ook al de 
gemengde leerweg. Op de locatie Hof van 
Delft krijgen alle leerlingen ermee te maken: 
want theoretische leerweg = mavo. Ze zullen 
allemaal examen moeten doen in een ‘prak-
tisch vak’. In dit artikel gaat het verder alleen 
over de locatie Hof van Delft. 

Wat is het idee? Om te beginnen de motiva-
tie van leerlingen. Maar het kan ook helpen 
om de aansluiting met het mbo te verbete-
ren. We weten nu uit ervaring dat leerlingen 
het lastig vinden om een vervolgopleiding 
te kiezen. Kennis van de echte praktijk zal 
helpen. Daarom komen er ook opdrachten 
uit bedrijven en instellingen.

Daarnaast gaan we meer oefenen met prak-
tische vaardigheden. Het gaat niet alleen 
om theoretische kennis. Je moet ook leren 
samenwerken, communiceren, goed plan-
nen, werken in opdracht van een opdracht-
gever. Die opdrachtgever is dan niet de 
leraar op school, maar komt van buiten. 
Bijvoorbeeld een bedrijf of een instelling. 
Opdrachten kunnen komen uit de wereld 
van de sport, ICT, logistiek, voeding, kunst, 
gezondheidszorg, etc. etc.

Zoals altijd bij landelijke onderwijsvernieu-
wingen wordt er eerst een tijdje geoefend en 
geëxperimenteerd op scholen. Op de Hof 
van Delft draaien we al een tijdje mee in zo’n 
door de overheid gesubsidieerd experiment 
om te oefenen met het praktische vak. We 
hebben: technologie en toepassing (T&T). 
Technologische toepassing zie je terug in 
allerlei gebieden. Van cultuur en entertain-
ment, tot gezondheidszorg en ondernemen. 
We bezinnen ons nog op de vraag of we met 
T&T voldoende in huis zullen hebben om 
alle leerlingen te bedienen. Niet iedereen 
is tenslotte geïnteresseerd in technologie. 
Beslissingen hierover zullen in de komende 
twee jaar uitgewerkt worden.

Aansluiting met het mbo is een belangrijk 
doel. Hoe zit dat met de aansluiting op de 
havo? In de onderbouw verandert er niets. 
Dus we houden de mogelijkheid om op te 
stromen van de brugklas naar 2-havo en dan 
verder. Maar van de leerlingen van de Hof 
van Delft gaat 25-30% door op de havo. Die 
route houden we open. Op de Hof van Delft 
doen de leerlingen al examen in 7 vakken. 
Daardoor blijft het mogelijk om een vakken-
pakket op de havo te kiezen. Onderwijsver-
nieuwing is altijd spannend. 

In de komende twee jaar moeten we nog 
de nodige beslissingen nemen. Voor ons als 
Hof van Delft zien we het vooral als een kans. 
Het sluit aan bij onze visie op onderwijs. We 
willen leerlingen een allround ontwikkeling 
bieden en motiveren om te blijven leren.

Locatie Hof van Delft

Hof van Delft: steeds
praktischer
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Wat hebben we genoten van al het 
talent dat heeft gezorgd voor een spet-
terende show op donderdag 17 en vrij-
dag 18 maart. De leerlingen hebben er 
heel wat weken hard voor gewerkt en 
wat hebben ze het goed gedaan! Het 
Open Podium kon dit jaar gelukkig weer 
fysiek doorgaan, wat zorgde voor nog 
veel meer plezier en enthousiasme na 
twee jaar onzekerheid, waarin helaas 
maar weinig leuks kon worden gedaan.

Namens het OP-team

Carla Roelofs, docent bewegingsonderwijs & 

project 

Jeffrey van der Knaap, docent muziek

Een samengestelde show van muzikanten, 
zangeressen (o.l.v. Jeffrey van der Knaap, 
docent muziek), dansers en onze presenta-
toren uit klas 3 (o.l.v. Carla Roelofs, docent LO) 
zorgden voor een leuk, goedgevuld concert 
dat mogelijk werd gemaakt door leerlingen 
die het licht en geluid behoorlijk zelfstan-
dig bedienden (o.l.v. Frits de Bruin, docent 
natuurkunde). Tijdens de doorloopmomenten, 
de (generale) repetities en bandrepetities heb-
ben we genoten van wat snacks en frisdranken 
en hebben we een aantal keer gegeten op 
school, waar Cindy Snijders, docent geschie-
denis, zich over heeft gebogen. Op momen-
ten waarop er spanning was in de coulissen bij 
de uitvoeringen, kalmeerden Carla en Cindy 
de leerlingen en gaven zij ook seintjes als de 
leerlingen op moesten gaan of ze hielpen 
bij het aangeven van de microfoons en extra 
attributen. We zijn megatrots op de leerlin-
gen die op het podium hun talenten durfden 
te laten zien en als groep elkaar goed hebben 
geholpen, voor en ook tijdens de show. 
In de avondshows kwamen er veel ouders 
en familieleden aanschuiven die toch ook 
wel erg nieuwsgierig waren geworden. We 
kijken terug op twee volle dagen waarop we 
4 topshows hebben neergezet! Naast talen-
ten op het podium was er ook weer nieuw 
talent achter de licht- en geluidsknoppen 
met wie we de komende jaren veel plezier 
gaan beleven.

We hebben er nu al zin in om volgend jaar 
opnieuw leerlingen een podium te geven 
om hun unieke talenten te laten zien, te hel-
pen met hun ontwikkeling op dit gebied en 
dit alles weer samen te laten komen in een 
spetterende show.

Muzikale groet van het OP-team,
Carla Roelofs, Cindy Snijders, Frits de Bruin 
en Jeffrey van der Knaap Video over de nieuwe  

leerweg: https://vimeo.
com/670186787 
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Philip van Leeuwen, voormalig teamleider bovenbouw mavo

Beste ouders, leerlingen, 

Per 1 april zal ik afscheid nemen van 
het CLD. Vanaf die periode zal ik star-
ten met een nieuwe uitdaging bij De 
Goudse Waarden als afdelingsleider 
vmbo. 

Ik kijk met veel plezier terug op de 
afgelopen periode op de Hof van 

Delft. Het was een heel fijne tijd met leerlingen en colle-
ga’s. De Hof van Delft is een school waar echt persoonlijke 
aandacht is voor elkaar en waar je je als leerling en als collega 
gezien voelt. Met het team is er keihard gewerkt en hebben 
we, ondanks de hectiek en onzekerheid door corona, tevens 
mooie resultaten geboekt. Ik heb dan ook grote bewonde-
ring voor de veerkracht van onze leerlingen en collega’s in 
deze roerige tijden!

Ik wil u en jullie bedanken voor heel veel mooie lessen, pro-
jecten, vieringen, activiteiten, ontmoetingen, betrokkenheid, 
vertrouwen, gesprekken en zoveel meer. Het motto van het 
CLD is vertrouwen in jongeren, vertrouwen in de toekomst. 
Ik wens u en het CLD veel vertrouwen in elkaar en in de 
toekomst! 

Richard Vis, teamleider bovenbouw mavo

Beste ouders, leerlingen, 

Mijn naam is Richard Vis en sinds 1 
april ben ik teamleider bovenbouw 
mavo op de locatie Hof van Delft. 
Voor veel leerlingen en wellicht ook 
voor ouders geen onbekend gezicht. 
Gestart als leraar in het basisonder-
wijs en via een kort uitstapje in de 
ICT, werk ik nu sinds 2010 op deze 

fijne kleine locatie. Naast wiskundeleraar en mentor te zijn 
geweest heb ik ook aardrijkskunde en projectlessen gege-
ven, maar de afgelopen jaren voornamelijk wiskunde.

Zojuist benoemde ik al onze kleine locatie en dat is niet voor 
niets, omdat het in mijn ogen iets sterks is. Door de klein-
schaligheid wordt iedereen gezien en kennen wij elkaar. Iets 
wat niet zomaar vanzelfsprekend hoeft te zijn.

Iets wat ook terug te zien is in de pijler van ons onderwijs, 
Positive Behaviour Support. PBS is de pedagogiek van het 
zien. Samen met ouders, leerlingen en docenten hebben wij 
onze kernwaarden bepaald en hieromheen verwachtingen 
opgesteld die binnen de hele school terugkomen. Dit heeft 
voor duidelijkheid gezorgd. Dit betekent niet dat het nu af 
is, PBS is nog steeds volop in ontwikkeling.

Wat ook ontwikkelt, is de digitale wereld om ons heen en dat 
is ook de reden dat alle leerlingen sinds dit jaar een eigen 
Chromebook hebben. Nu is het zaak om samen te ontdekken 
hoe wij deze digitale middelen op een goede manier kunnen 
laten ondersteunen. Computers moeten in mijn ogen nooit 
leidend gaan worden.

Naast PBS en Chromebooks ontwikkelt er zich op school 
nog veel meer. Ik heb zin om hier vanuit een andere functie 
aan bij te dragen. Al ben ik wel blij dat ik nog wat wiskun-
delessen mag blijven geven. Klinkt cliché, maar leraar zijn is 
een mooi beroep.

Locatie Hof van Delft

Afscheid nemen en welkom heten

Philip van Leeuwen is per 1 april gestart met een nieuwe uitdaging. Vlak voor zijn afscheid van het CLD heeft hij onder-
staande tekst aangeleverd. We bedanken Philip voor de afgelopen jaren en wensen hem veel succes bij zijn verdere  
loopbaan. Per diezelfde datum is Richard Vis de nieuwe teamleider bovenbouw op de locatie Hof van Delft. Richard is 
al sinds 2010 werkzaam als docent op de locatie Hof van Delft, en dus al een vertrouwd gezicht voor veel leerlingen en 
ouders. Richard stelt zich in onderstaand stukje zelf nader voor.

Monique Radder, beleidsadviseur pr & communicatie SCO Delft e.o.

Als gebedsgroep van ouders komen we ongeveer om de zes 
weken bij elkaar om met elkaar te bidden voor alles wat speelt 
op het CLD. Indien mogelijk doen we dat fysiek, als het nodig 
is, gebeurt dat digitaal. We danken en bidden voor onderwer-
pen en activiteiten bij het CLD en houden de CLD-staf en de 
leerlingen in gebed.

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan onze 
gebedsgroep, dan ben je van harte welkom. Ook als je 
gebedspunten wilt voordragen, horen wij het graag. Je kunt 
ons bereiken via onderstaand e-mailadres.

Contact opnemen met de gebedsgroep? Stuur dan een e-mail 
naar gebedsgroepouderscld@gmail.com.

Welkom bij de gebedsgroep
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Locatie sc Delfland 

Paasviering 

Op donderdag 14 april was de paasviering van scholencom-
binatie Delfland. Tijdens de viering stond ‘vergeving’ centraal  

Gerrit Kühne, locatiemanager

Aangrijpend was het verhaal dat door de collega’s werd voorgedra-
gen aan de verschillende leerjaren. Een man, zojuist vrijgekomen uit 
de gevangenis en in de trein onderweg naar huis. Hij vroeg zich af of 
zijn familie hem kon vergeven. Al dichter bij huis maakte hij zich meer 
en meer zorgen. Hij had de familie gevraagd om een geel lint in een 

boom langs het spoor te hangen zodat hij wist of hij thuis welkom 
was. Vlak bij huis was een grote boom volgehangen met gele linten. 
De man werd kennelijk vergeven voor zijn daden. 

De leerlingen werd gevraagd op een geel lint te schrijven waar zij 
spijt van hadden of wie zij wilden vergeven en waarom. Dat bracht 
vaak luchtige, maar soms ook heftige lintjes op. 

Al met al een zeer geslaagde paasviering.



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).
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Locatie Molenhuispad

Van de voorzitter van 
de ouderraad 
Mijn naam is Marie-Lène Onland en 
sinds dit schooljaar ben ik voorzit-
ter van de ouderraad van de locatie 
Molenhuispad. De ouderraad is niet 
zo zichtbaar, maar geeft gevraagd en 
ongevraagd advies en draagt verbete-
ringen aan bij de leiding van de locatie 
Molenhuispad.

Marie-Lène Onland, voorzitter ouderraad

Het is alweer 7 jaar geleden dat ik als 
lid van de ouderraad startte. Ik wilde als 
ouder meer betrokken raken bij de mid-
delbare school. De lagere school doet 
nogal eens een beroep op je als ouder, 
maar bij de middelbare school is dat nau-
welijks aan de orde. Ik keek op tegen de 
ouders die al langer meedraaiden. Wat 
speelt er veel bij het CLD. 

Destijds vroegen we (ook al) naar het 
gebruik van ICT-middelen en hoe voor 
docenten die afwezig waren vervanging 
geregeld werd. Maar de laatste jaren 
waren echt interessant. Corona vroeg om 
een drastisch andere vorm van onderwijs 
na bijna 100 jaar klassikaal les met een 
docent die leerlingen vertelt wat ze moe-
ten leren. Het CLD heeft alles uit de kast 
getrokken om ruim 150 docenten mee te 
krijgen in en te begeleiden bij online les-
geven aan 2500 leerlingen. Hoe ver kan 
worden gegaan, wat gaat goed en wat 
moet beter? Wat zijn de regels vanuit de 
overheid en hoe pakken andere scholen 
het aan? Een supergrote uitdaging, zeker 
ook voor de planning van de lesroosters. 
Tjonge, wat gebeurde er veel. In extra 
ouderraadvergaderingen werden we 
geraadpleegd en soms namen we deel 
aan aparte commissies. 

Maar er is meer. We werken bijvoor-
beeld aan verbeterde communicatie naar 
ouders en leerlingen. Zo adviseerden we 
om brieven naar ouders en/of leerlingen 
per leerjaar te sturen. We zijn geraad-
pleegd over de invoering van toetsweken 
in de onderbouw. Tot twee jaar geleden 
was het gangbaar dat onderbouwleer-
lingen élke week 2 of 3 toetsen kregen. 
Leerlingen gaven veel aandacht aan die 

toetsen en ander huiswerk bleef liggen 
wat tot stress leidde. Toetsweken kun-
nen stress voorkomen en ze zijn een goed 
middel om beter te leren plannen, ook als 
voorbereiding op het hoger onderwijs. 

De ouderraad levert een afvaardiging voor 
de Medezeggenschapsraad (MR). De MR 
vraagt een forse tijdsinvestering, maar  
dan hoor je echt wat er op het CLD speelt. 
Voor welke issues kiest het CLD welke  
oplossingen? 

Momenteel is werving van nieuwe leden 
een van de speerpunten. Corona zorgde 
voor beperkte aanwas en drie ouders 
nemen na dit schooljaar afscheid, waar-
onder ikzelf. Dank voor jullie inzet Jos en 
Huub!

In de toekomst zal de directie de ouder-
raad blijven raadplegen over zaken die jullie 
kinderen aangaan. Ik hoop dat de nieuwe 
ouderraad net zoveel plezier beleeft aan 
het ondersteunen van de leiding en haar 
scherp houden om kwalitatief onderwijs te 
geven dat bij de leerlingen past. 

Meer informatie: 
Molenhuispad>ouders>ouder-
raad (www.chrlyceumdelft.nl)


