
Als u dit leest is het alweer een  
tijdje geleden: de terreuraanslagen 
in Parijs van november. Binnen een 
week werden er vergelijkbare aansla-
gen gepleegd, onder meer in Mali en 
Nigeria. Ik hoop van ganser harte dat 
het sindsdien gestopt is, maar ik vrees 
het ergste. Deze aanslagen zijn geluk-
kig niet alle dagen voorpaginanieuws, 
maar als ze gepleegd worden, klinken 
de echo’s wel na in de school.

Simon Belder, directeur mavo,havo,vwo

Het merkwaardige van dit soort diepte-
punten in de buitenwereld is dat ze vaak 
mooie en indrukwekkende momenten 
in de school met zich meebrengen. De 
onderlinge verbondenheid is dan tastbaar.

In heel veel lessen 
is erover gesproken; 
ik heb het bij veel 
leraren nagevraagd. 
Leerlingen toonden 
zich betrokken, en 
vroegen of we ook 
zouden meedoen 
aan de minuut stilte. 
Natuurlijk!

Zelf maakte ik het 
mee op de locatie 
Molenhuispad. Het 
was spannend stil 
in het gebouw. Een 
stilte die veel langer 
duurde dan een 
minuut. Een enkele 
leerling had het te 
kwaad en huilde. 

Anderen hebben de leraren bedankt; juist 
omdat er ook aandacht was voor al die 
andere terreur.
De boodschap die we leerlingen op 16 
november meegaven om 12 uur was niet 
anders dan in veel gemeenschappen in 
ons land. We willen elkaar niet vol ach-
terdocht bekijken. We gaan niet mee in 
het denkbeeld dat het nu een strijd is 
tussen bevolkingsgroepen, christenen en 
moslims. We blijven erop vertrouwen dat 
liefde sterker is dan haat. In onze christelijk 
geïnspireerde school is dit een levensles 
die we onze leerlingen graag in de praktijk 
laten ervaren.
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Er werd in gesprekken aandacht gegeven aan “Parijs” maar soms werd het ook zicht-
baar in de les, zoals het scheikundeproefje op de foto (links) laat zien.

‘…vertrouwen dat liefde sterker is dan haat…!’

Verbonden
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gymnasium   •  atheneum   •  havo   •  mavo   •   beroepsgericht onderwijs (vmbo-kbl/bbl)

“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”
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De uitbreiding van de locatie Molen-
huispad vordert snel. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
zijkanten van de laatste verdieping. 
Daarna zal het dak worden geplaatst 
waardoor het gebouw snel wind- en 
waterdicht zal zijn! Ook wordt bin-
nenkort gestart met het metselen van 
de wanden. De eerste aanpassingen 
in de oudbouw zijn ook al gedaan om 
zo de aansluitingen op drie lagen te 
kunnen bewerkstelligen. 

Dennis Geurts, 

Coördinator uitbreiding Molenhuispad

Vervolgens zal worden gestart met de werk-
zaamheden in het gebouw. De contouren 
worden steeds duidelijker. We kijken ernaar 
uit om de uitbreiding van onze locatie vanaf 
het nieuwe schooljaar te betrekken.

Het CLD biedt opleidingen op vmbo, 
mavo, havo, atheneum en gymnasium 
niveau. Vormend en vernieuwend onder-
wijs, waarbij vertrouwen en verantwoor-
delijkheid centraal staan. 
 
Het informatiebulletin is een schoolbreed 
magazine. Het verschijnt drie maal per jaar in 
een oplage van 3.500. In dit magazine worden 
ontwikkelingen en achtergronden op het 
gebied van onderwijs bij het CLD beschreven. 
Een selectie van aankondigingen en versla-
gen van activiteiten vanuit de verschillende 
locaties worden opgenomen evenals mede-
delingen of informatie vanuit het bestuurs-
bureau van SCO Delft e.o. Ouders van onze 
leerlingen krijgen het informatiebulletin per 
post toegezonden. Voor belangstellenden is 
het blad op aanvraag verkrijgbaar. De digitale 
publicatie is beschikbaar via de website van 
het CLD.
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Christelijk Lyceum Delft
E  info@chrlyceumdelft.nl
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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-kbl/bbl
Juniusstraat 6, 2625 XZ  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 acht basis- 
scholen en één school voor voortgezet  
onderwijs: het CLD. Zie voor meer  
informatie www.scodelft.nl.  

Colofon
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Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Locatie Molenhuispad

Uitbreiding vordert gestaag!

Ik ben Cees van Rees en ik ben, naast 
docent maatschappijleer, sinds 2012 
werkzaam geweest als zorgcoördina-
tor op het CLD, op de locatie Molen-
huispad. Dit betekende voor mij het 
zorgen dat een leerling de ondersteu-
ning kreeg die hij/zij op dat moment 
nodig had. Tevens ben ik betrokken 
geweest bij de implementatie van 
Passend Onderwijs op het CLD. Het 
zorgteam bestaat uit heel fijne col-
lega’s die mij hebben geholpen mijn 
taken zo goed mogelijk uit te voeren.
 
Cees van Rees, locatiemanager Molenhuispad 

Vanaf medio november ben ik de locatie-
manager van de locatie Molenhuispad. Als 
sociaal- en organisatiepsycholoog ben ik 
altijd geïnteresseerd geweest in organisa-

tiestructuren. Als loca-
tiemanager heb je als 
geen ander zicht op 
de processen die zich 
op de achtergrond 
voltrekken, maar die 

wel essentieel zijn voor het goed reilen 
en zeilen van de school. Deze processen 
worden uitgevoerd door zeer betrokken 
en bekwame collega’s. Ik zou uiteindelijk 
willen verkennen of en hoe sommige pro-
cessen gestroomlijnd kunnen worden. 

De nieuwbouw van de locatie Molenhuis-
pad blijft in handen van Dennis Geurts. Hij 
zal tot het einde van het schooljaar, bij de 
oplevering van de nieuwbouw, dit proces 
coördineren. Judith van Beem heeft inmid-
dels mijn taak als zorgcoördinator op zich 
genomen. 

Locatie Molenhuispad

Mag ik me even voorstellen?
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Vrijdag 20 november werd op de 
locatie Molenhuispad de Studiemarkt 
gehouden. Een oriënterende activiteit 
voor leerlingen die dit jaar een vakken-
pakket voor de bovenbouw gaan kiezen 
en een voorbereiding op de studie-
keuze voor de (voor)examenklassen. 

Evelyn Kleine, decaan vwo

Leny Pet, decaan havo

Vele instellingen uit het hoger onder-
wijs, organisaties voor een tussenjaar en 
oud-leerlingen waren aanwezig om voor-
lichting te geven over de diverse mogelijk-
heden na het behalen van een havo- of vwo- 
diploma op het CLD. Leerlingen uit havo 4 
en vwo 5 konden een keuze maken uit een 
aantal opleidingspresentaties. Daarnaast 
waren er een paar sprekers in de aula waar-
bij verschillende thema’s centraal stonden: 
Kiezen voor havo en vwo 3, Studiefinancie-
ring of Ouders en het hoger onderwijs. 

Samen met de oud-leerlingen hebben 
we na afloop van de markt genoten van 
een heerlijk Italiaans buffet en uitge-
breid bijgepraat. We kijken terug op een 
geslaagde Studiemarkt! 

Hartelijk dank voor uw komst!

Locatie Molenhuispad

Studiemarkt

De locatie Hof van Delft stond op 12 
november in het teken van de Franse 
taal en cultuur. Het CLD is één van de 
ruim 400 scholen in Nederland die zich 
hadden aangemeld voor de tweede 
landelijke Dag van de Franse taal, een 
verdubbeling van het aantal deelne-
mende scholen t.o.v. vorig jaar.

Sabine Zandbergen, docent Frans 

Pauline Groenendijk, docent Frans

Het doel van de landelijke Franse Dag 
is het bevorderen van de keuze voor het 
Frans als examenvak door enerzijds de 
economische waarde van het Frans te 
onderstrepen en anderzijds jongeren te 
enthousiasmeren voor de hedendaagse 
Franse cultuur.

De docenten Frans zijn enthousiast ambas-
sadeur van de Dag van de Franse taal. 
Zij hebben -net als vorig jaar- een spec-
taculair programma in de geest van het 
thema “La planète francophone” bedacht. 
Natuurlijk waren er volledige lessen gewijd 
aan de Franse taal en cultuur. Maar er was 
meer… Zo werden álle medewerkers van 
de locatie gevraagd die dag zoveel moge-
lijk zinnetjes in het Frans te gebruiken. 
Zowel leerlingen als medewerkers kregen 
voor deze dag een dress-code mee, nl.: 
tenue de ville à la Coco Chanel. De heren 
mochten zich daarbij door de hoofdont-
werper van Coco Chanel, Karl Lagerfeld, 
laten inspireren. Wie waagde zich die 

dag in “une petite robe noire”? De meest 
Frans en/of origineelst geklede leerling èn 
medewerker ontvingen een prijs. 

De winnaars:
Mira Juffermans won een Frans ontbijt op 
bed voor het hele gezin!
Josha Moerman heeft met haar outfit een 
Frans bourgondisch pakket verdiend. 

De landelijke Franse Dag werd afgesloten 
met het serveren van een “Franse Gour-
mandise”. 

Iedereen heeft zijn beste, Franse beentje 
voorgezet deze dag. 

Locatie Hof van Delft

Landelijke Franse Dag: 
CLD deed weer mee!

CLD 
Studiemarkt 
Vrijdag 20 november 2015 

15.30 - 18.00u 

Marieke van Bentum, teamleider

Op een winderige dinsdag 10 november 
hebben de leerlingen van de leerlingen- 
raad van sc Delfland, onder leiding van 
onze docenten Kunst en Cultuur, de 
eerste paal voor onze nieuwe school aan 
de Ireneboulevard beschilderd. Deze 
paal ging de volgende dag, 11 novem-
ber, feestelijk de grond in (zie artikel op 
pagina 6 ‘Het is begonnen’).

Locatie sc Delfland

De eerste paal is speciaal!
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De aanslagen van de afgelopen tijd 
hebben duidelijk gemaakt dat je niet 
altijd overal veilig bent. De aanslagen 
in Parijs waren aanleiding voor de 
heer Zijlstra, voorzitter college van 
bestuur van SCO Delft e.o., een brief 
te schrijven aan alle personeelsleden. 
Hij wees ons op onze verantwoorde-
lijkheid en het belang om leerlingen 
te helpen met meningsvorming, en 
hoe je die mening uit. In de dagope-
ningen is op maandag 16 november 
aandacht besteed aan deze tragedie 
en hoe daar mee om te gaan. Er zijn 
goede gesprekken gevoerd. Om 12.00 
uur die dag, hebben we een minuut 
stilte in acht genomen.

Piet de Gelder, locatiemanager Hof van Delft

De gemeente Delft had in september al 
een pilot gestart: “Polarisatie en Radicali-
sering”. Daarvoor hebben wij ons aan-
gemeld en 17 november hebben we een 
gesprek gehad. Onze waarneming is dat 
er geen verontrustende signalen zijn, op 
dit moment zijn er geen vermoedens van 
leerlingen die radicaliseren. Er zijn geen 

openlijke spanningen tussen verschillende 
(politieke) stromingen. Het blijft wel onze 
aandacht houden. Er zal een lijst worden 
gemaakt van externe partners die in voor- 
komende gevallen ingeschakeld of om 
advies gevraagd kunnen worden.

Maar er is meer dat de aandacht vraagt 
als het om veiligheid gaat. Op 15 juni 2014 
ontvingen wij het predicaat Veilige school 
van het Kiwa, een onafhankelijke organisa-
tie die hooggekwalificeerde certificering 
verzorgt. Het keurmerk VRIS (Veilig en 
Rond en In School) is uitgegeven op grond 
van een door ons opgesteld veiligheidsdo-
cument waarmee we aantonen dat we als 
school (bestuur, leraren, personeel en leer-
lingen) met gemeente, politie, brandweer 
en andere relevante partijen gezamenlijk 
een aantal bewezen effectieve maatrege-
len hebben getroffen om veiligheid in en 
rond de school structureel op een hoger 
plan te brengen. Het certificaat is geldig 
tot 2017. Er zullen periodiek controlemo-
menten plaatsvinden.

Zo vindt er elk jaar een schouw plaats van 
het schoolgebouw. In juni hebben we  

door een erkend bureau een risicoinven- 
tarisatie & -evaluatie (RI&E) laten uitvoeren. 
De uitkomst daarvan was heel positief. In 
september is door waterleverancier Evides 
ons waterleidingnetwerk gecontroleerd. 
In oktober zijn de aangedragen verbe-
terpunten uitgevoerd. Jaarlijks worden 
alle elektrische apparaten gekeurd. De 
brandmeldinstallatie en brandblusmid-
delen worden jaarlijks onderhouden en 
gecontroleerd evenals de EHBO-koffers en 
de AED. Minimaal 1x per jaar houden we 
een ontruimingsoefening zodat leerlin-
gen en personeel weten wat er te doen 
staat mocht de school ontruimd moeten 
worden. 

Daarnaast houden we regelmatig tevre-
denheidsonderzoeken, aan de hand van 
de uitslagen wordt gekeken naar verbeter-
punten. In november hebben alle eerste 
klassen de vragenlijsten ingevuld. De 
uitslagen daarvan hopen we binnenkort  
te ontvangen.

Nico Duivenvoorden, 

teamleider brugklassen havo/vwo

Je eerste diploma
Het is voor brugklassers vaak enorm 
wennen om voor zichzelf schoolzaken te 
regelen en vandaar dat het brugklasteam 
op het Molenhuispad hen helpt bij het 
behalen van hun eerste diploma op de 
middelbare school, het certificaat school-
organisatie. Tijdens mentor- en vaklessen 
wordt aandacht besteed aan het organise-
ren van huiswerk (online en in een papieren 
agenda), aan het maken van een weekplan-
ning en aan zaken als ‘netjes werken’. Ons 
doel is dat elke leerling in klas 1 laat zien 
dat hij/zij in staat is om schoolzaken voor 
zichzelf goed te organiseren. Leerlingen 
die niet alle 5 onderdelen van het certi- 

ficaat voldoende afronden, worden extra 
begeleid en zo organiseren we dat elk kind 
vanaf jaar 1 tegen zichzelf kan zeggen; “Ik 
kan mijn eigen schoolwerk organiseren.” – 
een goed begin is tenslotte het halve werk.

Ouders helpen (met het huiswerk)

Van ouders verwachten we dat zij hun kind 
helpen met schoolwerk. Ze hoeven het 
werk niet te doen ☺ natuurlijk, maar 10 á 
15 minuten aandacht is in veel gevallen 
zeker nog nodig. Maar hoe besteed je 
die tijd nou effectief? En hoe weet je of je 
de goede dingen doet? Dit jaar konden 
ouders van eerstejaarsleerlingen van het 
Molenhuispad inschrijven voor een speciale 
avond over studievaardigheden. Onge-
veer 50% van de ouders heeft hiervan 
gebruik gemaakt. Zij kregen uitleg over 

begeleiding van wiskunde, over leer- en 
leesstrategieën, memoriseren etc. Ook 
kregen ze tips over het overhoren van 
huiswerk en over het stimuleren van een 
‘growth mindset’ van hun kind, over het 
stimuleren van een positieve attitude t.a.v. 
leren. De thema-avond studievaardighe-
den is zeer positief beoordeeld door de 
aanwezige ouders. Het lijkt er dus op dat 
dit een blijvertje wordt.

Locatie Molenhuispad

Nieuws uit de brugklassen

Locatie Hof van Delft

Veiligheid altijd
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Jaap Paauwe, docent beeldende vormgeving

Sigrid Vervoort, docent beeldende vormgeving

Profielkeuze 3e klassen
De bedrijvigheid in een tekenlokaal  
geeft aan waar dit vak allemaal toe kan 
inspireren. Leerlingen staan niet alleen in 
reguliere lessen te werken achter schil-
dersezels en aan tafels, maar komen ook 
nog graag langs op andere momenten om 
enthousiast aan het werk te gaan. Het mooi 
opgeknapte tekenlokaal aan het Molenhuis-
pad en straks ook het lokaal in de nieuw-
bouw zijn fijne plekken voor leerlingen die 
met Beeldende Kunst aan de slag willen. 

Het wordt een klein beetje 
anders
Tekenen is een keuzevak, het vak start 
in havo- en vwo-4. Vanaf het volgend 
cursusjaar kiezen leerlingen voor het vak 
Tekenen, zij krijgen dan in de bovenbouw 
een combinatie van praktijk en theorie. 
In de theorie leren de leerlingen van alles 
over de geschiedenis en ontwikkelingen 
van beeldende kunst door de eeuwen 
heen. Deze theorie komt in de plaats van 
het vak Kunst Algemeen. De theorie sluit 
goed aan bij het praktijkvak Tekenen, 
beter dan Kunst Algemeen. Vandaar deze 
verandering.  

Waarom zou je kiezen voor 
een beeldend vak?
Ben je altijd al bezig met het maken van 
tekeningen en vind je schilderen en teke-
nen belangrijke vakken om je verder in te 
ontwikkelen? Heb je daarnaast interesse 
in kunst en cultuur? Vind je het leuk om 
oplossingen te verzinnen en beschik je 
over doorzettingsvermogen? Dan is dit 
creatieve vak iets voor jou!

Nieuwe wegen leren  
bewandelen
Maar, er is meer. Want een beeldend vak 
motiveert je ook om op een andere manier 
naar de werkelijkheid te kijken. Letterlijk en 
figuurlijk. Creatieve mogelijkheden worden 
ontwikkeld en nieuwe wegen kunnen wor-
den bewandeld. Niet alleen op het beel-
dende vlak maar op meer gebieden van 
het leven. Nieuwe ideeën. Daar hebben we 
nu en in de toekomst grote behoefte aan.
VISIE HEEFT MET KIJKEN TE MAKEN
Meer nog dan het leren tekenen, hoe 
belangrijk ook, gaat het vak beeldend 
dus over het vergroten van inzicht in het 
omgaan met de ons omringende visuele 
wereld, het leren kijken en het stapsgewijs 
ontwikkelen van ideeën. Het ontwikkelen 
van visie. Daarnaast verschaft de theorie 
je inzicht in de beeldende cultuur van de 

oudheid tot heden. Leren kijken door de 
ogen van een kunstenaar.

En je vervolgstudie
En alsof het voorgaande nog niet genoeg 
is om tot een keuze voor het vak te komen, 
er zijn heel veel bijzondere studies en 
opleidingen die in het verlengde liggen 
van het vak Tekenen en het theoretisch 
gedeelte. Zowel op universitair niveau, 
zoals Bouwkunde, Industrieel vormgeven, 
Kunstgeschiedenis en Archeologie als ook 
op hbo-niveau zoals Gameontwerpen, 
opleidingen aan kunstacademies, oplei-
dingen in de richting van mode, design, 
dans, toneel, reclame, fotografie, theater, 
museale educatie, onderwijs, enz.
Veel succes bij het maken van je keuze!

Kies met je hart, kies kunst! 

Locatie Molenhuispad

Kiezen voor een beeldend vak!
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Op 10 november jl. is, op het terrein 
waar het nieuwe schoolgebouw moet 
komen, door drie docenten en de 
leerlingenraad van sc Delfland een 
heipaal beschilderd. Bijzonder, want 
de bedoeling van een heipaal is dat 
deze de grond in gaat. Dan zie je niets 
meer van de beschildering. Het was 
inderdaad een bijzondere gebeur-
tenis. Niet omdat 11 november de 
datum is waarop het carnaval begint, 
maar omdat dit jaar op 11 november 
de nieuwbouw voor de beroepsge-
richte leerwegen van sc Delfland 
officieel van start ging.

Charles Barto, 

directeur beroepsgerichte leerwegen

Leerlingen en docenten van de afdeling 
Horeca, Bakkerij en Recreatie zijn de 
hele dag druk in de weer geweest om er 
voor leerlingen en belangstellenden een 
echt feestje van te maken. Het begon ’s 
morgens in de eerste pauze. In de kantine 
stond een meer dan 12 meter lange taart 
klaar in de vorm van een heipaal. De taart 
was feestelijk versierd met logo’s van de 
verschillende afdelingen in de school, 
ontworpen door de afdeling Economie 
en Ondernemen. Voor iedereen was er 
een stuk taart en limonade. Zo verdween 
12 meter taart in de vorm van een heipaal 
binnen slechts enkele minuten!

Diezelfde middag om drie uur is de kleur-
rijk versierde heipaal onder veel belang-
stelling de grond in geslagen door de 
Delftse wethouder van Samenleving (waar-
onder onderwijs) mevrouw Aletta Hekker 
en de voorzitter van onze leerlingenraad, 
Vincent van Rossum. Zij slaagden erin om 
een meer dan twaalf meter lange, feestelijk 
versierde heipaal binnen enkele minuten 
te laten verdwijnen. Ook bij deze gele-
genheid waren de leerlingen en docenten 
van de horeca-afdeling aanwezig om alle 
genodigden van een (alcoholvrij) drankje 
en lekkere hapjes te voorzien. 

Die feestelijke dag ligt al weer enkele 
weken achter ons. De heiwerkzaamheden 

zijn afgerond en er wordt hard gewerkt 
aan de bekisting voor de fundering van de 
school. De verwachting is dat de fundering 
voor de kerstvakantie klaar is. Daarna zal in 
hoog tempo het gebouw worden neer-
gezet. De planning is nog steeds dat het 
gebouw begin november wordt opgele-
verd. Volgend jaar rond deze tijd zijn we 
dan druk bezig met de verhuizing terwijl 
de lessen in het huidige gebouw gewoon 
doorgaan. 

Begin 2017 zullen we leerlingen kunnen 
ontvangen in een hypermodern school-
gebouw dat niet alleen heel mooi is, maar 
ook is gebouwd naar de laatste maatsta-
ven van het vmbo-onderwijs.

Locatie sc Delfland

Het is begonnen!
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Remco Menke, docent geschiedenis

Tot nu toe schreef je alleen romans. 
Waarom nu een theologisch boek?
Het is eigenlijk een tussendoortje. Ik ben 
ondertussen ook bezig met een nieuwe 
roman. Ik had tijdens mijn theologiestudie 
een citatenverzameling aangelegd, beho-
rend bij een werkstuk. Maar die citaten 
heb ik nooit gebruikt. Toch heb ik al die 
tijd gedacht: ik ga ze ooit ergens voor 
gebruiken, al weet ik nu nog niet hoe.

Over welke zeven kwesties gaat je 
boek?
Ik zal ze opnoemen in de volgorde, waarin 
ze in het boek ter sprake komen:
 I.  Bestaat God? En als Hij bestaat: is 

Hij almachtig? En als Hij almachtig is, 
waarom laat ... Hij dan het lijden toe?

 II.  Wat zijn in de Bijbel historische feiten 
en wat is fictie / verbeelding?

 III.  Betekent bidden inderdaad: contact 
met God? Of is het een vorm van 
meditatie? (dus: ... een dieper contact 
met jezelf).

 IV.  Geloof en wetenschap, dat kan toch 
niet samen gaan? Schepping of evolu-
tieleer? 

 V.  Wat moeten we denken over het hier-
namaals? Is er een hemel? Is er een 
hel?

 VI.  Hoe christelijk te denken over homo-
seksualiteit?

 VII.  Is de verlossing alleen mogelijk via 
Jezus Christus? Of is deze verlossing 
ook mogelijk ... via andere godsdien-
sten of levensbeschouwingen? 

Zijn het voor jou nog steeds brandende 
kwesties?
Voor zes van de zeven kwesties geldt: nee, 
nu niet meer. Ik heb daar, door het schrij-
ven van dit boek, een streep onder gezet. 
Maar er is er nog één kwestie, daar ben ik 
nog niet uit. En daar zal ik nooit uit komen. 

Je hebt voor dit boek ook mensen 
geïnterviewd. Waarom?
Ik ben, zoals gezegd, begonnen met een 
aantal citaten. Die zijn afkomstig uit vijf-
tien boeken, die ik in de afgelopen jaren 
gelezen heb. Vervolgens dacht ik: deze 
standpunten worden vertegenwoordigd 
door mensen, die ik niet persoonlijk ken. 
En eigenlijk heb ik er behoefte aan om ook 
te weten, hoe mensen in mijn omgeving 
denken over deze kwesties.

En daarom heb je ook leerlingen 
geïnterviewd?
Ja. Met leerlingen kun je uitstekend 
discussiëren over deze kwesties. Dat doe 
ik graag tijdens mijn lessen. Uiteraard heb 
ik alle interviews anoniem gemaakt, zodat 
niemand in verlegenheid wordt gebracht.

Je vertelt in het eerste en laatste 
hoofdstuk het een en ander over je 
eigen christelijke opvoeding. En wat er 
daarna gebeurd is. Je schrijft aan het 
begin van het boek, dat je de werke-
lijkheid hier en daar wat ‘mooier’ hebt 
gemaakt. Waarom?
Ik ben een verhalenverteller. En de werke-
lijkheid is soms zo saai, zo gewoontjes. Ik 
ging eigenlijk, als vanzelf, dingen aanvullen 
en spannender maken. 

Heb je een bepaalde boodschap voor 
je lezers?
Niet in de zin van: volg de weg die ik 
gegaan ben, dan vind jij ook een oplossing 
voor deze brandende kwesties. Maar ik 
hoop wel, dat degene die dit boek leest, 
geholpen wordt om in het reine te komen 
met deze kwesties.

Hoe kunnen mensen aan jouw boek 
komen?
Ik heb het boek uitgegeven ‘in eigen 
beheer’. Dat betekent dat je niet naar de 
boekhandel kunt gaan om het boek te 
kopen. Je kunt het via internet bestellen.

Geïnteresseerd in het boek van  
Paul Koster?

Meer informatie is verkrijgbaar op de  
website www.bestelmijnboek.nl.

Interview met Paul Koster

Boek ‘Zeven brandende kwesties’

Je zult zien, je zult merken
hoe goed de Heer is:

je bent gelukkig
als je bij Hem schuilt.

Psalm 34:9

Elke maand bidden we met een groepje ouders voor leerlingen, leraren, roosters, 
speciale projecten. U bent welkom ons te komen versterken!

Data: 
maandag 15 februari 2016
maandag 14 maart 2016
maandag 11 april 2016
maandag 9 mei 2016
maandag 13 juni 2016
maandag 11 juli 2016

Locatie:  
Hoogenhouckstraat 54, 2614 BX  Delft

Tijd: 
19:45 uur – 21:15 uur

In geval van vragen of voor het aan- 
leveren van gebedspunten kunt u  
contact opnemen met Daniëlle Brug  
(E: dcbrug@kpnmail.nl, T: 015 2568872)

Welkom bij de gebedskring
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Een maand na de start van het schooljaar hebben veel leerlingen hun draai al gevonden. 
Hoe is dat nou, om brugklasser te zijn bij het CLD? Daar willen ze bèst een uitspraak over doen.

Brugklassers aan het woord

“Ik vind het erg leuk op het CLD. Ook 
gewoon omdat het super gezellig is en 
ik heb wel een leuke, grappige klas. De 
overgang van groep 8 naar de 1ste is echt 
super vreemd. Nieuwe klas, andere soort 
school, nieuwe vakken. Maar je pauzes 
zijn echt vreemd vergeleken met groep 
8. Voor mij is het huiswerk wel te doen en 
het leerwerk ook wel. Alleen wiskunde is 
echt veel. De leraren zijn wel aardig en 
sommige ook echt grappig. De vakken 
zijn veel leuker dan die van de basis-
school. Met een gezellige en leuke klas 
lukt het wel.” (Zoe, Molenhuispad)

“Ik vind het CLD een leuke school, omdat 
er wel veel leuke docenten zijn en de 
klas is heel gezellig. Het huiswerk is wel 
veel vooral bij wiskunde en Frans. De 

eerste dag is wel spannend maar wel leuk. 
Nu in de derde week heb ik al vrienden. 
Eigenlijk praat ik niet zo veel meer met 
mensen uit groep 8. De leuke vakken vind 
ik gym, geschiedenis, en biologie. Maar 
minder leuke vakken wiskunde omdat je 
daar super veel huiswerk hebt.” (Stef, 
Molenhuispad)

“Ik vind het tot nu toe niet heel moei-
lijk, alleen wiskunde. De meeste leraren 
vind ik wel aardig. Het minst leuk vind ik 
wiskunde, want het is moeilijk en je krijgt 
te veel huiswerk waardoor ik niet naar voet-
baltraining kan of het huiswerk soms niet af 
krijg. Het leukst vind ik Engels, informatica 
& muziek.” (Daniël, Molenhuispad)

“De lessen zijn best leuk en de docenten 

vind ik ook wel aardig. Het minst leuk vind 
ik biologie, het leukst vind ik wiskunde.” 
(Fenna, Molenhuispad)

De school vind ik heel leuk, één nadeel is 
dat de fietsen met een mand ver moeten 
lopen. Voor de rest is het heel leuk ☺. 
Het minst leuk is wiskunde, geschiedenis, 
huiswerk. Het leukste is tekenen, binnen-
gym, O&O (Onderzoek en Ontwerpen), 
biologie. (Annika, Molenhuispad)

“De school kan best streng zijn, maar dat 
begrijp ik wel, dat doen ze om pesten te 
voorkomen.” (Büsra, sc Delfland)

“Er is heel lekker eten in de aula.” (Nicky, 
sc Delfland)

“Het is gezellig, er zijn leuke leraren, maar 
je moet wel veel trappen lopen.” (Furkan, 
sc Delfland)

“Binnenkort gaan we naar een nieuw 
gebouw, daar heb ik zin in.” (Seyda, sc 
Delfland)

“Je hoeft niet altijd meer vroeg op.” 
(Max, sc Delfland)

“Op de middelbare school zijn de lessen 
leuker dan op de basisschool.” (Damian, 
sc Delfland)
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“sc Delfland is een leuke, gezellige en 
drukke school.” (Mike, sc Delfland)

“Ik vind deze school leuk, omdat je iedere 
keer op een andere tijd uit bent en je 
hebt ook meer vrijheid.” (Melanie,  
sc Delfland)

“Je maakt snel vrienden, want er zijn veel 
meer kinderen op deze school.” (Isabel,  
sc Delfland)

“Tip: zeg altijd tegen jezelf: “Ik ben hier 
omdat ik het kan en ik kan nog verder.” 
(Ashley, sc Delfland)

“Er zijn leuke gymactiviteiten.” (Sanuga, 
sc Delfland)

“De school is groter, dus ook meer docen-
ten, iedere keer ga je naar een andere 
docent, sommige zijn leuk, andere niet.” 
(Anouk, sc Delflandl)

“Op school hebben we een gezellige 
aula. Ik voelde me gelijk thuis in mijn 
nieuwe klas en had al snel nieuwe 
vrienden. De leraren zijn best aardig en 
helpen je graag. Ik weet zeker dat ik een 
leuke tijd hier zal krijgen.” (Morris, Hof 
van Delft)

“Het is erg gezellig op school. Het is 
allemaal nieuw maar je raakt snel gewend 
op school. Dat komt door je vrienden en 
vriendinnen in je nieuwe klas waardoor 
ik me al snel thuis voelde. Ik voel me erg 
thuis en hoop het goed te gaan doen op 
het CLD.” (Fenne, Hof van Delft)

“Ik vond de eerste week heel erg leuk 
maar spannend. We hebben in de wen-
week al wat lessen gehad. De eerste dag 
was wel spannend maar gelukkig klikte 
het met de klas goed. Gymnastiek vind 
ik leuk maar muziek is mijn favoriete vak 
op school. Ik kijk heel erg uit naar het 
brugklasfeest wat binnenkort gehouden 
wordt! Dat gaat heel erg leuk worden! 
Kortom het was superleuk! Ook vindt 
iedereen de mentor leuk!” (Delana, Hof 
van Delft)

‘’De eerste dag was heel spannend, maar 
ik kwam er al snel achter dat het erg leuk 
was. Ik zit in een heel leuke klas met leuke 
vrienden. De leraren zijn erg aardig en als 
ik iets niet snap wordt het duidelijk uitge-
legd. De school ziet er leuk uit. Tijdens 
de pauze kan je lekker eten kopen en de 
kluisjes zijn erg ruim. Ik voel me fijn hier 
en wil niet meer weg.’’ (Maaike, Hof van 
Delft)

‘’Ik vind CLD Obrechtstraat een superleuke 
school. Ik had niet verwacht dat er zoveel 
kinderen zouden zitten, maar ik vind het 
ook wel leuk dat het zo druk is. Super 
aardige docenten. Het is hier ook niet te 
groot en niet te klein. Dat vind ik ook fijn 
aan deze school. Ze doen ook gelijk wat 
aan het pesten en dat vind ik het beste aan 
deze school.’’ (Sabine, Hof van Delft)

“De eerste dag vond ik wel spannend, 
maar het was gelukkig erg leuk. Op 
woensdag deden we een speurtocht door 
de school. Dat vond ik het leukst. Nu weet 
ik waar ik alles kan vinden.” (Rilwan, Hof 
van Delft)

“Je kan bij T&T (Technologie en Toepas-
sing) lekker zelfstandig werken in een 
groepje. Als je iets maakt heb je een 
resultaat en denk je dat heb ík gemaakt. 
Zo hebben we een brug van papier 
gemaakt. Dat vond ik tot nu toe de leuk-
ste opdracht.” (Ebru, Hof van Delft)
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Bij het vak O&O (Onderzoek en Ont-
werpen) voeren leerlingen opdrach-
ten uit voor opdrachtgevers uit het 
bedrijfsleven. Achteraf vragen leerlin-
gen vaak: wat heeft de opdrachtgever 
met onze resultaten gedaan? In een 
serie artikelen beantwoorden we deze 
vraag. In dit nummer deel 2. 

Lonneke Boels, technator

Op een druilerige woensdagmiddag in 
november tref ik tandarts André Koning 
en zijn assistente Marijke Koreneef van 
Centrum voor Mondzorg Tanthof in Delft. 
Ongeveer een jaar geleden hebben zij aan 
onze leerlingen uit de vierde klas O&O 
gevraagd hoe de hoeveelheid afval in de 
tandartspraktijk kan worden verminderd. 
De tandarts en zijn assistente willen zo 
de milieubelasting verminderen. Dat het 
daarnaast mogelijk kosten bespaart, is 
een bijkomend voordeel maar voor hen 
duidelijk minder belangrijk. Een oplossing 
die iets duurder is maar minder of minder 
schadelijk afval oplevert, is ook goed. Om 
alles zo echt mogelijk te laten zijn, werken 
de CLD-leerlingen tijdens de opdracht op 
school als milieukundige bij een bedrijf dat 
in de praktijk vergelijkbare onderzoeken 
uitvoert: het CE in Delft. Het CE draagt 
met onafhankelijk onderzoek en advies bij 
aan een duurzame samenleving. 

‘Sommige oplossingen waren heel goed’, 
aldus de tandarts en zijn assistente. ‘We 
vonden het leuk en nuttig om opdracht-
gever van dit project te zijn.’ Direct wordt 
een petrischaaltje tevoorschijn gehaald 
met daarin bioplastic – plastic gemaakt 
van zetmeel. Een groepje leerlingen heeft 
dit plastic zelf ‘gebouwd’ in het Science 
Lab van school. Koning en Koreneef zijn 

onder de indruk en heel enthousiast over 
dit idee. Als een leverancier trays van dit 
materiaal zou aanbieden, zouden ze het 
zeer waarschijnlijk in gebruik nemen. 

Vervolgens komen prototypes van witte 
systeembakjes tevoorschijn die op een tray 
kunnen worden gezet (in de praktijk zijn 
deze blauw of groen). In de bakjes liggen 
bijvoorbeeld het spiegeltje en de sonde 
(een soort haakje) dat de tandarts gebruikt 
bij de controle van een gebit. ‘Leerlingen 
hebben de trays die we gebruiken in stuk-
ken opgedeeld, zodat we niet iedere keer 
een complete tray neer hoeven te zetten. 
Het idee is hartstikke leuk maar helaas 
kost dat te veel tijd in ons werkproces. 
De kwaliteit van de systeembakjes van de 
leerlingen is heel goed. Moet je kijken hoe 
precies dit is afgewerkt en in elkaar past. 
Echt gaaf.’ Deze groep leerlingen heeft 
geanalyseerd welk product het meeste 
afval veroorzaakt: de trays. Volgens het 
rapport scheelt hun oplossing zo’n 700 kg 
afval per jaar oftewel 450 vuilniszakken. 

Bij de analyses zijn de leerlingen onder-
steund door ir. Marijn Bijleveld, een expert 
van het CE in Delft op het gebied van de 
analyse van de levenscyclus van produc-
ten. Een aantal groepen heeft hierdoor 
bijvoorbeeld goed geanalyseerd welke 
gebruikte producten de grootste milieu-
vervuiling en de grootste bijdrage aan de 
hoeveelheid afval opleveren. Zonder de 
bijdrage van haar expertise is zo’n ingewik-
keld project voor leerlingen niet te doen. 

Deel van de analyse van 
leerlingen 
Ook andere ideeën van groepjes worden 
genoemd en de werkstukken komen erbij. 
De assistente: ‘Een groepje had bedacht 

om glazen spuiten met wegwerpnaalden te 
gebruiken zodat je niet iedere keer de hele 
spuit hoeft weg te gooien. Dat vind ik heel 
bijzonder want deze kinderen hebben de 
glazen spuiten van vroeger nooit meege-
maakt. Helaas mag dit tegenwoordig niet 
meer vanwege de hygiëne-eisen.’ Andere 
ideeën zoals het steriliseren van metalen 
trays waren ook uitstekend maar praktisch 
niet haalbaar (‘geen ruimte voor’). Veel 
ideeën vergen een verandering in de 
productie of inzameling van afval, zoals 
het idee om Denticollect ook het plastic te 
laten inzamelen en herbruikbaar te maken 
(uiteraard na sterilisatie) of het idee om de 
tray te verkleinen van ruim 800 cm2 naar 
ruim 550 cm2; een besparing van ongeveer 
30 procent. Wat ook indruk heeft gemaakt 
is dat een groepje tien andere tandarts- 
praktijken heeft benaderd om na te gaan 
hoe het werkproces daar is. Eén praktijk is 
daar op ingegaan en deze informatie heb-
ben de leerlingen gebruikt bij hun advies. 

Hebben de tandarts en de assistente iets 
met de resultaten kunnen doen? Koning: 
‘Jazeker. We zetten tegenwoordig maar 
één tray neer bij een gebitscontrole in 
plaats van twee. Alleen als er ook een 
behandeling moet worden gegeven, komt 
de tweede tray erbij. Dat scheelt dus 
bijna de helft van het aantal trays dat we 
gebruiken. Dat reduceert het afvalvolume 
en gewicht [zoals de leerlingen hebben 
uitgerekend: ca. 200 – 300 vuilniszakken 
per jaar; red]. Daarnaast stappen we bin-
nenkort over op kleinere kwastjes.’ Deze 
kwastjes worden gebruikt voor het aan-
brengen van primer (een soort grondlaag) 
en bonding (vloeibaar vulmiddel) voor de 
vullingen. Bovendien worden de resultaten 
van de leerlingen soms ook trots aan som-
mige patiënten getoond. De werkstukken 

Locatie Molenhuispad

Technasium: Wat doen opdracht- 
gevers met de resultaten van O&O?
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en het petrischaaltje liggen daarvoor bin-
nen handbereik op de kast. Daarnaast is er 
ook een soort bewustwording. Koreneef: 
‘Bij elke handeling vragen wij ons af: is het 
gebruik van al dit materiaal echt nodig?’ 

Van dit type trays gebruikt 
de tandarts er voortaan veel 
minder
De leerlingen hebben ook diverse advie-
zen voor vervolgonderzoek. Eén ervan is 
om een samenwerking met het Delftse 
ziekenhuis Reinier de Graaf Gasthuis aan te 
gaan voor het verwerken van het afval. Een 
mogelijk vervolgonderzoek bij de produ-
cent zou zijn om de trays van bioplastic te 
maken of om de stelen van de kwastjes van 
metaal te maken (zodat alleen het kwast-
gedeelte wordt weggegooid). Een andere 
is om de leverancier te vragen om de 
hoeveelheid verpakking te verminderen. 
In de wiskunde-Alympiade die de leerlin-
gen uit 4 en 5 vwo op 13 november 2015 
op het CLD hebben uitgevoerd, is precies 
dat gedaan: de hoeveelheid verpakking 
verminderen door slimme standaarddozen 
te kiezen. Met het bedrijf Lime uit Eindho-
ven – gespecialiseerd in het optimaliseren 
van verpakkingen - zijn we inmiddels in 
gesprek over de vraag of geïnteresseerde 
leerlingen dit idee in een keuzeproject of 
meesterproef verder kunnen uitwerken.
 
Adviesrapporten leerlingen
Wat zou een volgende keer nog beter 
kunnen? De opdrachtgevers: ‘Sommige 
oplossingen houden te weinig rekening 
met ons werkproces’. Eigenlijk zouden 
leerlingen dus vaker tijdens een project 
langs moeten komen. Dan kunnen in een 
brainstormsessie met de opdrachtgever 
de bezwaren tijdig boven komen en kan 
er een oplossing komen die beter past bij 
het werkproces. Daarnaast zou het leuk zijn 
geweest als leerlingen bij de start hadden 
gemeten hoeveel volume afval de tandarts 
daadwerkelijk produceert en hoeveel dit 
na invoering van de maatregel is. Het bio- 
plastic zou voor een producent kunnen wor-
den onderzocht en ontwikkeld. Voor een 
volgende keer is het ook leuk om met de 
leerlingen naar het medisch-farmaceutisch 
museum Griffioen in Delft te gaan. Op de 
Koornmarkt blijkt dit museum inderdaad te 

liggen. En zo leer ik ook nog wat na dertig 
jaar wonen in Delft. Deze verbeterpunten 
zijn beslist geen kritiekpunten. Koning 
benadrukt: ‘We waren onder de indruk van 
de kwaliteit en diepgang van het onder-
zoek door veel van de leerlingen’. 

De tandarts aan het werk
Op de voorgrond het bakje dat voor con-
trole wordt gebruikt. Het bakje voor het 
vullen van tanden en kiezen staat op de 
achtergrond klaar en wordt gepakt indien 
nodig. 

Analyse van de producten
Een overzicht van de producten die worden gebruikt inclusief details van de producten

Product Functie Materiaal Hoe kan ‘t beter
Patienten slabbetjes Stoel schoonhouden  Papier/plastic Kinder en volwassen  
 bij hoofdgedeelte   maat
Blauw bakje Legt tandarts alle  Plastic  6 PS Zetmeel plastic
 spullen in klaar Polystyreen
Bitje Fluoridehappen Kunststof Eetbaar plastic (zetmeel)
Kwastje Polijsten  Kunststof + kunst- -
  stof haren 
Speekselzuiger Zuigt speeksel Kunststof Zetmeel plastic
Waterspuiter Spuit water Kunststof Zetmeel plastic
Geel tuutje Naalden bewaren Kunststof Zetmeel plastic
Doorzichtig tuutje Gaatje vulvloeistof  Kunststof Zetmeel plastic
 menger 
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???

Naam

Tekst

Tussenkop

Locatie Molenhuispad

Van de decanen

OPEN DAG

www.chrlyceumdelft.nl

“Vertrouwen in jongeren en dus in de toekomst”

havo/vwo

vmbo-kbl/bbl

mavo/havo/vwo 

mavo/havo

Molenhuispad

sc Delfl and

Inloopmiddagen

Hof van Delft

OPEN DAG  6 februari 2016  10.00 - 13.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND*  4 februari 2016     aanvang 19.30 uur 

OPEN DAG  10 februari 2016  17.00 - 20.00 uur
VOORLICHTINGSAVOND*  1 februari 2016     aanvang 19.30 uur

Hof van Delft en Molenhuispad
13 & 20 januari 2016 en 3 & 10 februari 2016     13.00 - 16.00 uur

OPEN DAG  6 februari 2016  10.00 - 13.00 uur 
VOORLICHTINGSAVOND*  2 februari 2016     aanvang 19.30 uur

* de voorlichtingsavonden zijn alleen voor ouders
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Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

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

www.chrlyceumdelft.nl

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Agenda 

Contact

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 infor-
matie met betrekking tot ouderavon-
den, rapportuitreikingen, proefwerk-
weken etc. Ook de vakanties kunt 
u vinden bij dit onderdeel, op de 
pagina vakanties. In het geval u bij-
zonder verlof wilt aanvragen, gebruikt 
u dan het daartoe bestemde digi-
tale formulier bijzonder verlof, dat 
eveneens bij het onderdeel ouders is 
opgenomen.

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).


