
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
De laatste maanden voor de zomervakantie staan alweer voor de deur. Spannende maanden, 
vooral voor onze eindexamenleerlingen, waarvoor het Centraal Examen op 10 mei begint. Wij 
wensen hen heel veel succes! 
 
De komende weken ontvangen we ook veel buitenlandse gasten uit Europa en India voor 
tegenbezoeken van uitwisselingen en gaan verschillende jaarlagen op uitwisseling en 
studiereis. Kortom, er staan weer veel mooie activiteiten op het programma. 
 
Wellicht is het u al opgevallen dat de opzet van de nieuwsbrief is veranderd. We willen u 
graag laten zien wat we allemaal op school doen. In deze nieuwe opzet vertellen we u dan 
ook graag meer over de activiteiten van alle teams. 

 
Wij wensen u veel leesplezier! 

 
 

 
 

Agenda 
 
Zondag 7 mei (- vrijdag 12 mei) 
Uitwisseling Lodz A2 
Uitwisseling Poznan Orfeo 2 
 
Maandag 8 mei 
Examensimulatie vwo 6 
 
Dinsdag 9 mei (- donderdag 18 mei) 
Tegenbezoek Bangalore International 
School uit India 
 
Woensdag 10 mei (- dinsdag 23 mei) 
Start Centraal Examen 
Muziekworkshop havo 4 
 
Klik hier voor de complete jaarplanning 
van het CCC. 

 
 
 

 
 

Klik op onderstaande linkjes en lees direct meer over de 
activiteiten van: 
 

 vmbo-tl 

 havo onderbouw 

 havo bovenbouw 

 atheneum onderbouw 

 internationaal gymnasium Orfeo 

 vwo bovenbouw 

 ouderraad 

Editie  
mei 2017 

http://www.hetccc.nl/leerlingen/jaarplanning/


 

Ouderraad 

 

 
 
 

De Ouderraad: actief betrokken bij het CCC 
 
Ouderbetrokkenheid is voor het CCC erg belangrijk en er zijn diverse initiatieven om dit vanuit het 
CCC te stimuleren en te ondersteunen. Eén daarvan is de Ouderraad, die zo’n 6x per jaar bij elkaar 
komt om met de directie te vergaderen en van gedachten te wisselen. Het doel van de OR is om 
een positieve bijdrage te leveren aan de communicatie tussen het CCC en ouders. Door samen 
met leerkrachten en de directie open te praten over actuele ‘CCC-onderwerpen’ en thema’s 
ontstaat begrip voor elkaars belangen en dat komt het schoolklimaat en het onderwijs ten goede!  
 
Tijdens iedere vergadering behandelen we een thema dat is ingebracht, zoals ‘pubers motiveren, hoe doe 
je dat?’ of ‘profielkeuze, hoe begeleidt het CCC dat’. Ook bespreken we actuele onderwerpen, zoals de 
buitenlandreizen, het iPad-onderwijs, de inhoud van de nieuwsbrief of de resultaten van de leerling- of 
ouderenquête. Regelmatig licht een teamleider een onderwerp toe of legt ons als ouders een vraag voor 
(bijvoorbeeld m.b.t. 20-80learning, International Business College op het CCC, de zorgcoördinator, 
taalonderwijs). De OR organiseert daarnaast jaarlijks een ouderavond rondom een interessant en 
herkenbaar thema. De afgelopen jaren werden deze ouderavonden zeer druk bezocht en positief 
gewaardeerd door ouders én medewerkers.  
 
Wil je meer inzicht krijgen in wat er allemaal ‘achter’ het CCC zit, vind je het belangrijk om meer te weten 
over de wereld waarin jouw kind dagelijks leeft, wil je een actieve bijdrage leveren aan de communicatie 
tussen ouders en het CCC? Meld je dan aan als lid van de OR voor het nieuwe schooljaar. Je bent van 
harte welkom! Stuur een mailtje met je gegevens naar cccouderraad@gmail.com en we nemen z.s.m. 
contact met je op. 
 
Namens de OR van het CCC, 
 
 
Arja Prikken en Gerritje Cornelisse 
Voorzitters Ouderraad 
 

mailto:cccouderraad@gmail.com


 

Project Adviseurs van de Toekomst:  
leerlingen vmbo-tl 3 zoeken oplossing voor hittestress in Zwolle 
 
Ons klimaat verandert. In 2050 is het gemiddeld 7 graden warmer dan nu. Wat betekent dat voor 
Zwolle en de gezondheid van mens en dier? Welke maatregelen kunnen we nemen om de 
gevolgen van de temperatuurstijging te beperken? Zo’n veertig derdejaars vmbo-tl-leerlingen van 
het Carolus Clusius College zoeken naar oplossingen. Ze doen dit voor het project ‘Adviseurs van 
de Toekomst’ van onder andere de gemeente Zwolle en Natuur en Milieu Overijssel. Op 19 mei 
presenteren ze het eindresultaat in het Provinciehuis. 
 
‘Kennen jullie Bordeaux? Zo warm wordt het hier over dertig jaar ook’. Met dit voorbeeld wil docent 
Nederlands en projectbegeleider Carel Wagteveld voor zijn leerlingen inzichtelijk maken wat 
klimaatverandering eigenlijk inhoudt. Hierdoor kunnen ze zich als adviseur van de gemeente goed inleven 
in het onderwerp. 
 
Twee adviesbureaus  
Voor het project ‘Adviseurs van de Toekomst’ vormen leerlingen van verschillende scholen in de regio 
IJssel-Vechtdelta adviesbureaus die nadenken over de gevolgen van klimaatverandering. Elke school 
heeft een eigen thema, het Carolus Clusius College buigt zich over het hitteprobleem. De leerlingen 
hebben hiervoor twee adviesbureaus opgericht: ‘Future Health’ en ‘Healthy People’.  
”De leerlingen hebben deze namen - die passen bij het probleem waarvoor ze oplossingen zoeken - zelf 
moeten bedenken”, zegt biologiedocent en begeleider van het Future Health-team Robert Veijer. 
 
“Bijzonder is dat de twee teams hun adviesbureau van de grond af aan helemaal zelf opbouwen. “De 
leerlingen denken bijvoorbeeld na over de locatie, de inrichting van het pand, een website, het logo en de 
organisatiestructuur. Voor dat laatste hebben ze een overzicht gemaakt van alle functies die nodig zijn 
voor het runnen van een bedrijf. Van een receptioniste tot een financieel directeur en van reclamemakers 
tot schoonmakers en zelfs een chefkok. Samen verdeelden de leerlingen de rollen onderling”, vertelt 
Veijer. Directeur van Future Health is Jeroen de Vente. Het is een rol die hem goed bevalt: “Als directeur 
bepaal je wat er moet gebeuren en je zorgt er ook voor dat het gebeurt.” De begeleidende docenten 
sturen alleen bij als het nodig is. 
 
Op bezoek bij ouderen 
Jeroens team zet momenteel de bedrijfsstructuur op. Het team van collega-directeur Max Schoenmakers 
zit in de brainstormfase en brengt de problemen die de temperatuurstijging met zich meebrengt in kaart. 
Dit doen ze met een woordweb: op een groot vel papier de problemen benoemen met daarbij mogelijke 
oplossingen.  
De hitte heeft bijvoorbeeld veel effect op de gezondheid van oudere inwoners van Zwolle. “Daarom gaan 
wij langs bij woonzorgcentrum De Venus. We vragen de ouderen bijvoorbeeld wat ze nu doen als het 
binnenshuis te warm is, of ze een airco hebben en of ze bij warm weer ook minder naar buiten gaan. 
Hebben ze ideeën, dan kunnen ze die ook aan ons doorgeven”, zegt Max. 
 
Daarnaast wil de gemeente dat de leerlingen adviseren over Assendorp. “In deze Zwolse wijk staan de 
huizen dicht op elkaar en is er weinig groen. De gemeente heeft hiervoor een hittestresskaart gemaakt die 
toont waar de hotspots zijn als het zeer warm is. De teams kijken bijvoorbeeld of slopen een optie is zodat 
er ruimte komt voor een parkje. Ook meer planten op daken en minimaal één boom in de tuin zijn 
oplossingen die de temperatuur omlaag brengen”, aldus Wagteveld. Max vervolgt: “We kijken ook of er 
elders in de stad plekken zijn waar meer groen kan komen.” Ook staat er nog een bedrijfsbezoek op het 
programma.  Lees verder op de volgende pagina. 
 

 

vmbo-tl 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van vmbo-tl. 
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. Oskam (poskam@hetccc.nl). 
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

mailto:poskam@hetccc.nl


 

 
Verborgen kwaliteiten 
Voor de derdejaars is het opereren als bedrijf hun eerste grote project. Als team een probleem 
aanpakken, vinden Jeroen en Max leuk. Jeroen: “Met anderen samenwerken is fijn, het is gezelliger. 
Bovendien doe ik zo meer dan wanneer ik alleen zou werken.” Ook ontdekt hij de verborgen kwaliteiten 
van zijn klasgenoten: ‘Dat er mensen zijn die websites kunnen maken, dat wist ik niet.” Zelf is hij - voor 
het eerst - bezig met het logo en de visitekaartjes. Zowel Jeroen als Max hebben minder met research. 
“Maar gelukkig hebben we in ons team genoeg mensen die dat graag doen”, zegt Jeroen. Max vult aan: 
“Informatie zoeken is makkelijk, maar het is lastig om te kiezen welke informatie handig is voor de website 
en de presentatie en welke niet.”  
 
Zijn de directeuren ook al voor verrassingen komen te staan? Max: “Tot nu toe gaat alles zoals ik 
verwachtte: er zijn mensen die graag wat willen doen en mensen die niet zoveel doen. Hen zetten we 
bijvoorbeeld in voor het opstellen van de tussenrapportage voor de gemeente. Daar heb ik iemand voor 
aangewezen.” Wagteveld vult aan: “Ik vind het goed dat ze elkaar op hun werklust kunnen aanspreken, 
samen hebben ze ook een bedrijfsstructuur gekozen die dat mogelijk maakt.” 
 
20-80learning 
Wat Max bijzonder vindt, is dat het een officiële opdracht is, van een echte opdrachtgever. Wagteveld 
beaamt: “Bij dit project moeten ze echt toewerken naar een product waar de opdrachtgever wat mee kan. 
Niet alleen het proces, ook het product is belangrijk.”  Vanaf komend schooljaar gaan de eerstejaars van 
het Carolus Clusius College met soortgelijke projecten - groepsgewijs - aan de slag. Max vindt het een 
prettige manier van werken: “In plaats van vijf dagen lessen te volgen, doe je nu één dag totaal wat 
anders.” Veijer licht toe: “Binnen ons vmbo-onderwijs hebben we gekozen voor een andere manier van 
leren, het zogeheten 20-80learning. Daarbij doet een leerling in 80% van de tijd zijn opleiding, de overige 
20% besteedt hij aan een programma waarin onder andere ondernemendheid centraal staat. Voor die 
ene dag kunnen ze kiezen uit businessday, waarbij ze een onderneming opzetten, of flexday, het 
programma dat Jeroen en Max gekozen hebben. Flexday-leerlingen krijgen die dag onder andere 
ondersteunings- en verdiepingslessen en doen projecten zoals ‘Adviseurs van de Toekomst’.” 
 
Eindevenement 
Op vrijdag 19 mei is het eindevenement in de Statenzaal van het Provinciehuis. Daar mogen de 
adviesbureaus de resultaten presenteren aan de gedeputeerden. Max: “Twee mensen bereiden die 
presentatie voor. Daarnaast maken we posters en folders en zetten we de resultaten op een website.” 
De aftrap van het project was op 21 maart: toen overhandigde wethouder Ed Anker op het Carolus 
Clusius College de opdracht aan de beide directeuren. Veijer vindt het mooi dat de gemeente de scholen 
vraagt om mee te denken over de gevolgen van klimaatverandering: “Jongeren denken toch anders, ze 
kijken er met een frisse blik naar.” 
 
De opdracht past ook goed bij de wereldschool die het Carolus Clusius College is. Klimaatverandering is 
een wereldwijd probleem. Door daarover na te denken en buiten de school oplossingen te zoeken worden 
leerlingen wereldwijs: ze krijgen inzicht en vergaren kennis.  
 
De adviesbureaus Future Health (links) en Healthy People (rechts). 

 

vmbo-tl 



 

havo onderbouw 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van de onderbouw van 
de havo. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. Roffel (nroffel@hetccc.nl) of 
mevr. Smit (csmit@hetccc.nl).  
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

Ouderresponsgroep 

Op donderdagavond 1 juni vindt er een ouderresponsavond plaats. Onder de leerlingen en ouders van 
leerjaar 1 en 3 is er de afgelopen periode een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Uit deze 
onderzoeken kiezen wij een aantal thema’s die we graag met u willen bespreken. Op korte termijn 
ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 
Wellicht is het ook leuk om te weten dat we in dit schooljaar drie keer spreken met responsgroepen 
van leerlingen uit diverse leerjaren. Tot nu toe zijn dit hele zinvolle gesprekken geweest waar we ons 
voordeel mee doen.  
 
 

Landenmarkt 
Op woensdag 5 april stond de landenmarkt op het programma voor de leerlingen uit havo 2. We kijken 
terug op een geslaagde middag waar de leerlingen met trots de verschillende landen uit Europa 
presenteerden. Voor de leerlingen was het ontzettend leuk dat de markt door veel ouders werd 
bezocht, bedankt daarvoor. Het winnende team bestond uit Zara Visscher, Merel Veenstra, Esmee 
Kok, Amber Heite en Claudia Steenbergen. Deze meiden vertegenwoordigden het land Kroatië.  
 
 

Excursie havo 3 

Op dinsdag 19 mei gaan alle leerlingen uit havo 3 op excursie naar Walibi. Deze excursie is 
gekoppeld aan het vak natuurkunde. Meneer van der Deen en mevrouw Grave (docenten 
natuurkunde) zijn deze periode met de leerlingen aan het werk rondom het thema krachten. Om de 
theorie in de praktijk te brengen gaan de leerlingen gedurende deze dag aan het werk met een aantal 
opdrachten.  
 

mailto:poskam@hetccc.nl
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Uitwisselingen havo 2: Houplines & Weilers Wist 
 
Logeren in een Duits of Frans gastgezin, een wiskundeles in het Frans of een kunstwerk 
maken samen met je Duitse maatje; in week 12 zijn we met 35 leerlingen uit havo 2 twee 
prachtige uitwisselingen gestart. We bezochten Houplines en Weilers Wist.  
 
Voor veel leerlingen was dit de eerste keer dat ze alleen in een gastgezin logeerden. Met Engels als 
voertaal wisten onze leerlingen zich goed te redden en als dat niet lukte, zagen we dat ze ook het lef 
hadden om wat Frans en Duits te oefenen. 
 
In week 20 ontvangen wij de Duitse en Franse leerlingen op het CCC. Op dit moment leggen we de 
laatste hand aan het programma. We kijken uit naar weer een leerzame en bovendien gezellige week 
met elkaar. 

havo onderbouw 



 

havo onderbouw 

Dichtwedstrijd gewonnen door H2C leerlingen 

 
In januari hebben onze havo 2 leerlingen een EIO/ELO Poëziedag gehad. Onder leiding van 
docenten en mentoren hebben leerlingen deze dag gewerkt aan een kunstwerk met een gedicht 
over vrijheid. De gemaakte gedichten hebben wij ingezonden voor een dichtwedstrijd voor vo-
scholen in Zwolle. Het winnende gedicht werd voorgedragen tijdens de dodenherdenking in 
Zwolle op 4 mei. 
 
De vakjury van de gemeente Zwolle had een keuze gemaakt. Het gedicht van Inge, Frederike, 
Machteld, Nina, Sophie & Yvet uit H2C is door hen aangewezen als het winnende gedicht! Op vrijdag 
21 april jl. hebben onze leerlingen de prijs uitgereikt gekregen door burgemeester Henk Jan Meijer in 
de Oosterkerk. Tijdens de herdenking in de Oosterkerk op 4 mei werd door (één van) de winnaressen 
dit gedicht voorgelezen.  

 
 
Het winnende gedicht: 
 
5 mei 
Vrienden en familie is vaak samen zijn 
Met vrede doe je niemand pijn 
 
Wij leven in een land zonder strijd 
Terwijl er in andere landen veel onrust lijdt 
 
Van ons land staan de grenzen open 
Voor de vluchtelingen die op een beter leven hopen 
 
Elke dag opstaan met een zorgeloos gevoel 
Dat is wat ik met het woord Vrede bedoel 
 
De Tweede Wereldoorlog is gelukkig allang voorbij 
We herdenken de slachtoffers vandaag op 4 mei 
 
 
 
 



 

Studiereis Berlijn 
 
‘Van maandag 6 tot vrijdag 10 maart heeft havo 3 een geweldige en leerzame studiereis naar Berlijn 
gehad. De 2e dag in Berlijn moesten we een speurtocht doen. Tijdens de speurtocht kwamen we langs 
gebouwen die veel te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. Checkpoint Charlie, Potsdammer 
Platz, het Holocaustmonument, de dom van Berlijn, het Rijksdaggebouw en de Brandenburger Tor 
lagen allemaal op de route van deze speurtocht. Woensdagochtend hebben wij het concentratiekamp 
Sachsenhausen bezocht, we kregen daar een rondleiding. Na dit bezoek zijn wij naar het grootste 
zwembad van Berlijn geweest. Tijdens het zwemmen gingen we met de meeste docenten van de 
glijbanen af (wat kunnen de docenten toch hard gillen). De laatste dag waar we activiteiten deden, 
gingen we een eigen kunstwerk van graffiti spuiten. Daarna gingen we met iedereen uiteten en 
bowlen. Tijdens het bowlen was er een geweldige lichtshow en werd er leuke muziek gedraaid. De 
docenten gingen met hun heupen los en deden gezellig mee met het bowlen. Na een geweldige en 
vermoeiende week moesten we helaas weer terug naar Nederland.’ 
 
Sabina, klas H3C 
 

havo onderbouw 



 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van de bovenbouw van 
de havo. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij dhr. Moleman 
(wmoleman@hetccc.nl). 
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

havo bovenbouw 

Uitwisseling Rome - Zwolle 

 
Vanaf zondag 30 april waren Italiaanse leerlingen van het Liceo Scientifico Pasteur en hun docenten 
Tiziana en Antonella op het CCC op bezoek in het kader van het uitwisselingsproject ‘From medieval 
to modern Zwolle’. Dit project werd door middel van voortreffelijke presentaties afgesloten door 
leerlingen. Op woensdag bezochten we Amsterdam, voor het Rijksmuseum maakten we deze 
groepsfoto.  
 
 

Centraal Eindexamen 

 
Het is een spannende tijd voor onze eindexamenleerlingen, want van woensdag 10 mei tot en met 
dinsdag 23 mei zijn de Centraal Examens en zetten de examenkandidaten alles op alles om mooie 
resultaten neer te zetten. Wij wensen de kandidaten veel succes! 
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5 havo Maatschappijwetenschappen bezoekt Den Haag 

 

Op woensdag 19 april 2017 hebben 28 leerlingen uit 5 havo een bezoek gebracht aan 
de parlementaire hoofdstad van ons land. Als eerste werd er een bezoek gebracht aan 
Malik Azmani (Tweede Kamerlid van de VVD uit Dalfsen). Hier ontstond een mooi debat 
over de vluchtelingenproblematiek. De leerlingen wisten zich in dit debat goed staande 
te houden. Ook sprak de heer Azmani over de inbreuk van zijn werk op zijn privéleven.  
 
Vervolgens vertrokken wij naar het partijbureau van D66 waar we meer te weten kwamen 
over de wereld achter een kamerlid en de partij. Dit verhaal werd verteld door een 
wetenschappelijk medewerker. Na dit verhaal volgde nog een rondje door de Tweede Kamer 
met een bezoek aan een debat in de plenaire zaal. Dit debat ging over de aanval van 
Amerika op Syrië en een aantal parlementaire bekendheden waren hier te bewonderen: 
Thierry Baudet, Henk Krol en minister en oud-leerling Bert Koenders.  

 
 

havo bovenbouw 



 

atheneum onderbouw 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van de onderbouw van 
het atheneum. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mevr. De Jong 
(jmdejong@hetccc.nl). 
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

Ouderresponsgroep 

 
Op woensdag 17 mei vindt er een ouderresponsavond plaats. In het vorig schooljaar hebben we 
eenmalig met een groepje ouders van Orfeoleerlingen om tafel gezeten. Het was de bedoeling dat dit 
schooljaar twee keer te doen, maar om organisatorische redenen is dat helaas niet gelukt. Op 17 mei 
willen we een avond organiseren met 4 gesprekken: Orfeo 1, Orfeo 2 en 3, atheneum 1 en atheneum 
2 en 3. We willen u van harte uitnodigen u aan te melden voor deze avond. De bedoeling van een 
responsavond is samen te spreken over ons onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is ruimte 
voor feedback en wij zullen gericht een aantal vragen stellen over ontwikkelingen en zaken die spelen. 
Uw input is voor ons van belang!  
 
Misschien leuk om te weten dat we in dit schooljaar ook drie keer spreken met responsgroepen van 
leerlingen uit de diverse jaarlagen. Het zijn telkens heel informatieve gesprekken, waar we in onze 
plannen zeker ons voordeel mee doen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan 
jmdejong@hetccc.nl  
 
 

Pauze aan de Wilhelminastraat 
 
Dit schooljaar hebben we als team gewerkt aan de sfeer en veiligheid in ons gebouw aan de 
Wilhelminastraat. Omdat het na de zomervakantie nog erg lang mooi weer was, hebben we in die 
periode de leerlingen verplicht in de pauzes naar buiten te gaan. Toen het echt herfst en winter werd, 
zijn we hiermee gestopt. Het is heel mooi om te zien dat, nu het wat meer voorjaar wordt, veel 
leerlingen de weg naar het plein in de pauze goed weten te vinden. We blijven de leerlingen 
stimuleren om naar buiten te gaan en merken dat die stimulans vaak niet eens meer nodig is. In de 
pauzemomenten worden er ook met regelmaat kleine toernooitjes georganiseerd. 
 
In de periode tussen de meivakantie en toetsweek hopen we op zonnig en windstil weer. We gaan 
starten met een pauze tafeltennistoernooi waarbij leerlingen uit klas één en twee individueel of in 
tweetallen met elkaar de strijd aangaan. Op dit moment is er nog ruimte voor leerlingen om mee te 
doen. Naast dit toernooi is het mooi om te zien dat de leerlingen uit klas 2 volop gebruikmaken van de 
voetbalkooi in de pauzes. Waar eerst het rammen met twintig man tegelijk de praktijk was hebben ze 
nu zelf een doordraaisysteem met teams bedacht waardoor er ook meer sprake is van voetbal. Mooi 
om te zien.  
 
Kortom, we hopen op lekker bewegen en genieten van de zon de komende periode. 
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atheneum onderbouw 

Terugblik reis Rouen atheneum 3 

 
Op dag 1, na een voorspoedige busreis gingen we meteen even kort kennismaken met Rouen. Dag 2 
was indrukwekkend, wij begonnen met een bezoek aan de 360 gr. bioscoop van Arromanches met op 
schermen rondom oorspronkelijke filmopnames van de 2e WO (360 Arromanches 1,2). Gecombineerd 
met de geluidsopnames maakte dit dat 80 leerlingen en hun begeleiders muisstil de bioscoop verlieten 
en voorbereid waren op een dag waarin D-Day centraal stond. Ook het treurige weer werkte mee aan 
het creëren van de juiste sfeer. Vervolgens hebben we enorm veel locaties bezocht met o.a. de 
beroemde en indrukwekkende Amerikaanse begraafplaats en de Duitse begraafplaats die juist 
indrukwekkend was door het contrast met de Amerikaanse begraafplaats. 
Op dag 3 hebben we een stadswandeling door Rouen gemaakt en kennis gemaakt met de prachtige 
kathedraal, de vakwerkhuizen en uiteraard Le Gros Horloge. ’s Middags hebben we de ruïnes bezocht 
van Château Gaillard van Richard Leeuwenhart, het kasteel op een strategische plek langs de Seine 
dat moest voorkomen dat de Franse koning Normandië zou binnendringen. Op dag 4, de donderdag 
hebben we het dorpje Étretat bezocht met de prachtige kliffen). Tenslotte zijn we nog even Rouen 
ingegaan. 
 
Al met al hebben we een zeer goede week gehad met leerlingen die zich voorbeeldig hebben 
gedragen en begeleiders die het, dankzij de leerlingen, ook enorm naar hun zin hadden. 
Soms ging het goed met het Frans verstaan en spreken, soms waren er misverstanden (‘De WC deed 
het niet’ bleek een ander verhaal te zijn: de leerlingen hadden de uitleg niet begrepen hoe de WC 
werkte). 
 
Gehoord van een moeder: ‘Mijn zoon vindt Frans best moeilijk en vond het niet altijd leuk, maar sinds 
de week naar Rouen vindt hij het ineens veel leuker.’ 
 



 

atheneum onderbouw 

Uitwisseling Polen 

 
De eerste week van de uitwisseling Lodz-Zwolle zit er weer op; een geweldige week, waar we met  
veel plezier op terugkijken. In het kort een ‘reis’verslag. 
 
Maandag 3 april 
Om ca. 20.30 uur arriveren, na een lange busreis, dan eindelijk onze Poolse gasten. Vol verwachting 
klopt ons hart; voor iedereen was het even spannend…  
 
Dinsdag 4 april 
Een warm welkom aan onze gasten door onze leerlingen; er wordt gezongen, gedanst, geacteerd, 
gegoocheld en een spelshow gegeven waarbij onze Poolse studenten in de acts betrokken worden.  

 

Woensdag 5 april 
We vertrekken met de bus naar Amsterdam. Een lange én geslaagde dag! 

 

Donderdag 6 april 
We werken aan projecten aan de Wilhelminastraat. In groepen gaan we aan de slag. De middag  
wordt besteed aan vrije tijd. Gastgezinnen organiseren veel leuke activiteiten in privétijd. Geweldig  
om te horen, nog leuker om te doen, te ervaren en te delen.  
 
Vrijdag 7 april 
Varen in Giethoorn met een traditionele punter; de punter is voor Giethoorn als de gondel voor 
Venetië. Een lange houten stok, een punterboom, wordt op de bodem van de Giethoornse  
plassen/grachten geplaatst om, met veel armkracht, de boot vooruit te duwen. Én niet alleen voor 
onze Poolse leerlingen is dit wennen, ook onze eigen leerlingen vinden het een hele opgave. Door 
deze unieke vorm van varen is er veel gelachen en de onderlinge band is hechter geworden. En wat is 
er nog Hollandser dan een geslaagde boottocht? Juist! Afsluiten met echte Hollandse pannenkoeken 
met stroop en poedersuiker in een echte oer-Hollandse molen.  

Tot slot willen we graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet 
om deze week tot een geslaagde week te maken. En nu op naar Polen!  
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Landenmarkt 
 
We kijken terug op een mooie afsluiting van een uitgebreid aardrijkskundig onderzoek dat de 
leerlingen uit de tweede klassen hebben gedaan over een Europees land. In een tijdsbestek van zes 
weken hebben de tweedeklassers in kleine groepjes samengewerkt aan dit onderzoek. Het sluitstuk 
was de 'Landenmarkt' op maandagmiddag 3 april, waar (groot)ouders, broertjes/zusjes en andere 
belangstellenden acte de présence gaven. Fijn dat velen van u tijd wisten vrij te maken om het werk 
van de leerlingen te komen bekijken. Elke groep is beoordeeld op de wijze waarop is samengewerkt, 
het groepsverslag en de creatieve uitwerking op de landenmarkt.  
 

Van de tto-coördinator  
 

Excursies klas 1 tto-atheneum 

 
In de eerste week van april ondernam A1C een excursie. Het was een bijzonder moment voor 
de groep. A1C ging naar Keulen in Duitsland. Tijdens deze dag werd er kennisgemaakt en 
samengewerkt met andere leerlingen. Internationaliseren door samen te werken, een belangrijk 
speerpunt binnen ons onderwijs. Dat lijkt simpel maar is het zeker niet. En ook dit jaar was dit 
weer erg leerzaam. 
 
In Keulen was het bezoek aan de Anna Freud Schule erg geslaagd. Het was de eerste keer dat we 
een bezoek aan deze school deden, die les geeft aan leerlingen met een fysieke beperking. Het 
welkom door de leerlingen en de directeur was erg hartelijk en de pizza die aan een lange tafel werd 
genuttigd in de gang was smakelijk. De kennismakingspellen en het speeddaten maakten dat er 
inhoudelijk echt een mooie dag is gemaakt. 
 
Bekijk hier de foto’s van de Keulen excursie. 
 

Afternoon tea 

 
Voor klas 1 en 2 willen we graag met u delen wat leerlingen leren op het tweetalig gebied. De 
sprongen die leerlingen maken zijn enorm op taalgebied, maar ook op het vlak van presenteren. 
Daarvoor organiseren we een afternoon tea waar u als ouders voor uitgenodigd wordt. Uw zoon/ 
dochter presenteert op deze middag wat hij/zij heeft geleerd bij de tto-lessen. Binnenkort ontvangt u 
hier een uitnodiging voor. 
 

http://www.hetccc.nl/fotos/keulen-a1c-2017/


 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van Orfeo. Met vragen 
of opmerkingen kunt u terecht bij mevr. De Jong (jmdejong@hetccc.nl). 
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

Ouderresponsgroep 

 
Op woensdag 17 mei vindt er een ouderresponsavond plaats. In het vorig schooljaar hebben we 
eenmalig met een groepje ouders van Orfeoleerlingen om tafel gezeten. Het was de bedoeling dat dit 
schooljaar twee keer te doen, maar om organisatorische redenen is dat helaas niet gelukt. Op 17 mei 
willen we een avond organiseren met 4 gesprekken: Orfeo 1, Orfeo 2 en 3, atheneum 1 en atheneum 
2 en 3. We willen u van harte uitnodigen u aan te melden voor deze avond. De bedoeling van een 
responsavond is samen te spreken over ons onderwijs in de breedste zin van het woord. Er is ruimte 
voor feedback en wij zullen gericht een aantal vragen stellen over ontwikkelingen en zaken die spelen. 
Uw input is voor ons van belang!  
 
Misschien leuk om te weten dat we in dit schooljaar ook drie keer spreken met responsgroepen van 
leerlingen uit de diverse jaarlagen. Het zijn telkens heel informatieve gesprekken, waar we in onze 
plannen zeker ons voordeel mee doen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan 
jmdejong@hetccc.nl  
 
 

Pauze aan de Wilhelminastraat 
 
Dit schooljaar hebben we als team gewerkt aan de sfeer en veiligheid in ons gebouw aan de 
Wilhelminastraat. Omdat het na de zomervakantie nog erg lang mooi weer was, hebben we in die 
periode de leerlingen verplicht in de pauzes naar buiten te gaan. Toen het echt herfst en winter werd, 
zijn we hiermee gestopt. Het is heel mooi om te zien dat, nu het wat meer voorjaar wordt, veel 
leerlingen de weg naar het plein in de pauze goed weten te vinden. We blijven de leerlingen 
stimuleren om naar buiten te gaan en merken dat die stimulans vaak niet eens meer nodig is. In de 
pauzemomenten worden er ook met regelmaat kleine toernooitjes georganiseerd. 
 
In de periode tussen de meivakantie en toetsweek hopen we op zonnig en windstil weer. We gaan 
starten met een pauze tafeltennistoernooi waarbij leerlingen uit klas één en twee individueel of in 
tweetallen met elkaar de strijd aangaan. Op dit moment is er nog ruimte voor leerlingen om mee te 
doen. Naast dit toernooi is het mooi om te zien dat de leerlingen uit klas 2 volop gebruikmaken van de 
voetbalkooi in de pauzes. Waar eerst het rammen met twintig man tegelijk de praktijk was hebben ze 
nu zelf een doordraaisysteem met teams bedacht waardoor er ook meer sprake is van voetbal. Mooi 
om te zien.  
 
Kortom, we hopen op lekker bewegen en genieten van de zon de komende periode. 
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Profielkeuze vwo 3 

 

De leerlingen van vwo 3 hebben inmiddels allemaal een keuze voor een profielstroom gemaakt. 

Het proces verliep voor de één makkelijker dan voor de ander. Binnen Orfeo 3 verliep de keuze  

heel soepel. Alleen een enkeling twijfelde nog over het ene of andere vak. Eén leerling twijfelde op het 

laatst nog over de stroom. Al met al kijken we terug op een soepel keuzeproces. Op naar klas 4! 

 
 

Landenmarkt 
 
We kijken terug op een mooie afsluiting van een uitgebreid aardrijkskundig onderzoek dat de 
leerlingen uit de tweede klassen hebben gedaan over een Europees land. In een tijdsbestek van zes 
weken hebben de tweedeklassers in kleine groepjes samengewerkt aan dit onderzoek. Het sluitstuk 
was de 'Landenmarkt' op maandagmiddag 3 april, waar (groot)ouders, broertjes/zusjes en andere 
belangstellenden acte de présence gaven. Fijn dat velen van u tijd wisten vrij te maken om het werk 
van de leerlingen te komen bekijken. Elke groep is beoordeeld op de wijze waarop is samengewerkt, 
het groepsverslag en de creatieve uitwerking op de landenmarkt.  
Hoewel klas O2B de aardrijkskunde lessen in het Engels (Geography) volgt met een eigen 
programma, zag de docent toch kans deels van hun programma af te wijken en aan te haken bij het 
project van O2A, A2A en A2B. 
 

Klimvaardigheidsbewijs voor leerlingen Orfeo 3 

 
Of je nou een durfal bent, toch een beetje hoogtevrees hebt, je natuurlijk klimtalent is niet het 
allerbelangrijkste, maar juist het veilig leren zekeren van je medeklimmers. Tijdens de Interstudy 
Sportslessen hebben we een cursus gevolgd in de klimhal van Yosemite. Na 4 lessen waarbij 
meerdere zeker-techieken en veiligheid op een leuke manier werden aangeboden stond op 15 maart 
het examen te wachten. Dit was het moment om te laten zien dat zelfstandig en veilig klimmen 
beheerst werd. De overgrote meerderheid van de klas sloot deze middag af met hun 
klimvaardigheidsbewijs 'in the pocket'. Dit betekent dat je met dit papiertje op zak zelfstandig mag 
klimmen in elke klimhal van de Benelux. Daarnaast kregen de leerlingen als bonus een maand lang 
gratis klimmen bij Yosemite. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

Van de tto-coördinator  
 

Europese eTwinning prijs 

 
Al verschillende keren hebben we iets mogen vertellen over ons succesvolle eTwinning project 
‘Migrants and Refugees’. Dit project hebben we vorig jaar uitgevoerd in Orfeo 2. De leerlingen 
hebben tijdens dit project vanuit de literatuur en vanuit een onderzoekende houding naar het 
onderwerp gekeken. Het resultaat was een digitaal magazine. 
 
Het project had eerder al een nationale prijs gewonnen en van het gewonnen geldbedrag is toen een 
prachtige dag georganiseerd voor en met vluchtelingen. Nu heeft het project de Europese prijs voor 
het beste project in de categorie 12-15 jaar gewonnen!  
 
Een onderdeel van de Europese prijs vindt plaats op 22 mei, namelijk de Celebration Ceremony. De 
leerlingen krijgen in een feestelijke ceremonie een officieel certificaat uitgereikt. Dit gebeurt door een 
vertegenwoordiger van de Centrale Support Service van eTwinning. Ook zal er tijdens dit evenement 
een video-conferentie zijn met het Jacques Monod International College, uit Mirabeau Frankrijk. Het 
belooft een bijzondere, feestelijke gebeurtenis te worden. 
 



 

Excursies klas 1 Orfeo 
 
In de eerste week van april ondernam O1B een excursie. Het was een bijzonder moment voor 
de groep. O1B ging naar Xanten in Duitsland. Tijdens deze dag werd er kennisgemaakt en 
samengewerkt met andere leerlingen. Internationaliseren door samen te werken, een belangrijk 
speerpunt binnen ons onderwijs. Dat lijkt simpel maar is het zeker niet. En ook dit jaar was dit 
weer erg leerzaam. 
 
O1B heeft hun vele werk voorafgaande aan deze dag kunnen vervolmaken in Xanten Römer Park. Al 
op voorhand is er in de les gewerkt aan presentaties die in het park samen met de Duitse leerlingen 
van het Conrad Duden Gymnasium werden gedaan. Het was een leerzame ervaring om met elkaar op 
voorhand al samen te werken en om dat op deze dag in de praktijk bij elkaar te zien komen.  
 
Bekijk hier de foto’s van de Xanten excursie. 
 

Afternoon tea 

 
Voor klas 1 en 2 willen we graag met u delen wat leerlingen leren op het tweetalig gebied. De 
sprongen die leerlingen maken zijn enorm op taalgebied, maar ook op het vlak van presenteren. 
Daarvoor organiseren we een afternoon tea waar u als ouders voor uitgenodigd wordt. Uw zoon/ 
dochter presenteert op deze middag wat hij/zij heeft geleerd bij de tto-lessen. Binnenkort ontvangt u 
hier een uitnodiging voor. 
 

http://www.hetccc.nl/fotos/uitwisseling-xanten-o1b-2017/


 

Tegenbezoek leerlingen uit Poznan – Orfeo 2 

 
Van 6 t/m 11 maart kregen de leerlingen in Orfeo 2 bezoek van hun Poolse uitwisselingspartners! Na 
een lange reis kwamen de leerlingen op maandagavond aan om zich vervolgens in een weekje 
Nederlandse (school) cultuur te storten. Op dinsdag werd er uitgebreid kennisgemaakt met spelletjes 
en sportactiviteiten. 
 
Op woensdag was er een mooie excursie naar Amsterdam, die helaas deels een beetje in het water 
viel. Na op donderdag en vrijdag activiteiten op school en in Zwolle gedaan te hebben, was het 
zaterdagochtend weer tijd voor het afscheid. We maken ons op voor een hartelijk weerzien op 7 mei in 
Poznan! 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Studiereis Wales Orfeo 3 

 
Orfeo 3 heeft afgelopen maand een prachtige studiereis naar Wales ondernomen. 
Samen met Ynse Algra, Bart Tip en Antje Boessling hebben de leerlingen de overtocht naar het Britse 
eiland gemaakt. Het programma was boeiend en afwisselend, o. a. bestaand uit een wandeltocht door 
het natuurgebied van Wales, lessen volgen in St. Joseph’s school in Wrexham, gevolgd door een 
“Pub Dinner at Nags Head”. De volgende dag samen met de leerlingen van St. Joseph’s naar 
Liverpool en een “Sample Lecture” volgen in de universiteit aldaar. Een bezoek aan York rondde de 
reis af. Omdat wij qua ontbijt en avondeten zelfverzorgers waren, waren de “chores” in de keuken 
zowel noodzakelijk als ook heel gezellig. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

vwo bovenbouw 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van de bovenbouw van 
vwo. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mevr. Steenbergen 
(esteenbergen@hetccc.nl) of mevr. Bosman (mnjbosman@hetccc.nl). 
 
Graag wijzen wij u erop dat u, in geval van het wijzigen van een e-mailadres, deze wijziging zelf 
kunt doorvoeren in Magister. Dit kan wanneer u inlogt met uw eigen inloggegevens (dus niet die 
van uw kind). 

De komende tijd 

 
De examenklassen hebben hun schooljaar al officieus beëindigd met de Laatste SchoolDag. 
Met het thema “beach” konden zij wel wat en er liep dan ook menig leerling in zwembroek, met 
zwembandjes of verkleed als zeemeermin. Het ontbijt smaakte goed, de friet nog beter en het 
eten werd er afgetraind door de verschillende spellen.  
 
Nu is het tijd voor het laatste serieuze werk; de examens. Van woensdag 10 mei tot en met dinsdag 
23 mei zetten de examenkandidaten alles op alles om mooie resultaten neer te zetten. Wij wensen de 
kandidaten veel succes! 
 
De school staat in deze periode niet stil; er zijn ook nog volop internationale tegenbezoeken. 
Leerlingen uit vwo 4 ontvangen begin mei gasten uit Italië of Spanje en leerlingen uit vwo 5 mogen de 
gasten uit India verwelkomen.  
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Erasmus+ 

 

Een leven lang leren; leraren zeggen dit regelmatig tegen hun leerlingen, maar ook 
leraren moeten blijven leren. Middels de Erasmus+-beurs is het mogelijk om 
internationaal te leren. Het Carolus Clusius College werkt hierin samen met scholen uit 
Finland en uit Italië. Drie jaar lang werken de scholen samen om te leren van elkaars 
expertise en te kijken naar hoe lesmethodes van de verschillende scholen kunnen 
worden toegepast op de eigen school. Het eerste thema dat is uitgewerkt is 
“gepersonaliseerd leren”. De vraag hierbij was: hoe vrij laat je de leerling? In 
november zijn Sophia Sanders en Edith Steenbergen van het CCC naar Juväskylä 
geweest om aan dit project te werken.  
 
Hoewel zij enthousiast zijn over het idee, is er maar één manier om te weten of het werkt, 
namelijk door te testen. En dus zijn zij in april met vier leerlingen uit vwo 5: Suzanne van der 
Plas, Jasper Volkers, Ilse van der Moolen en Dagmar Pouw wederom naar Finland gegaan. 
Met Finse en Italiaanse leerlingen hebben deze leerlingen gewerkt aan een project rondom 
studentenhuisvesting. Vanuit verschillende vakgebieden werd gekeken naar woonruimte; 
hoeveel kost huisvesting, hoe kan gebruik gemaakt worden van energiebesparende 
middelen, hoe groot is de vraag naar huisvesting, hoe is de verhouding man/vrouw, etc.   
De werkwijze, vrij werken, zelf bepalen wat en hoe, werd enerzijds als heel plezierig ervaren, 
maar anderzijds leverde dat ook veel onzekerheid op, want wanneer is de opdracht nu goed? 
Al met al biedt het project veel stof tot napraten en het biedt ook zeker nieuwe ideeën voor 
het CCC.  
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vwo bovenbouw 

Model European Parliament 
 
Al sinds jaar en dag doet het CCC mee aan de Overijsselse voorronde van het Model European 
Parliament (MEP), een simulatiespel over het Europees Parlement dat dit jaar duurde van 6 t/m 
8 april. In totaal kwamen 15 delegaties van Overijsselse scholen in het Provinciehuis bijeen om 
zich te buigen over actuele Europese kwesties zoals handelsakkoorden, de bevordering van 
een duurzame economie en het veiligstellen van de privacy van EU-burgers. Op vrijdag werden 
daarover resoluties opgesteld met maatregelen en aanbevelingen die vervolgens op zaterdag 
in de Statenzaal in het plenaire debat verdedigd moesten worden. Kennis van zaken en 
debatvaardigheden werden zo mooi gecombineerd. 
 
Een jury van docenten en commissievoorzitters bepaalde uiteindelijk welke 15 leerlingen door 
mochten naar de landelijke conferentie in Den Haag in september. Uit de delegatie van het CCC was 
Eef Peeters de gelukkige. Als zij het in Den Haag ook goed doet, maakt ze kans om ook in mei 2018 
aan de Europese finale deel te nemen. Merijn Logtenberg, nu 5V,  is dat vorig jaar gelukt. Als 
ervaringsdeskundige was hij dit jaar voorzitter van een parlementaire commissie en tevens kritisch 
jurylid. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Foto links 
De CCC-delegatie: v.l.n.r. Lukas van Rongen 
(journalist), Puck de Beer, Eef Peeters, Marijne 
Bruins, Marjet Karssenberg en Denzel Bouwers 
 
Foto rechts 
Merijn (links) volgt het plenaire debat 
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Leerlingenwerkgroep UNESCO 
 
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd UNESCO opgericht vanuit de gedachte dat vrede moet 
beginnen in de hoofden van mensen. Het motto werd dan ook building peace in the minds of 
men. De nadruk van de VN-organisatie kwam te liggen op onderwijs, wetenschap, cultuur en 
communicatie. Het CCC onderschrijft de waarden en uitgangspunten van UNESCO van harte 
en is daarom in 2009 UNESCO-school geworden.  
 
Nederland telt op dit moment 24 UNESCO-school voor voortgezet onderwijs, maar wereldwijd zijn dat 
er meer dan 9000. UNESCO-scholen stellen in hun onderwijs mensenrechten, interculturele dialoog, 
wereldburgerschap en duurzaamheid centraal. Het CCC werkt hier als wereldschool hard aan, maar 
dat is voor ouders en leerlingen niet altijd even zichtbaar. Daarom is er een UNESCO-
leerlingenwerkgroep opgericht die hierin gaat ondersteunen. De groep heeft inmiddels ook aansluiting 
gevonden bij Zwolle17GlobalGoals, een Zwols initiatief dat zich op lokaal niveau inzet voor de Global 
Goals for Sustainable Development van de Verenigde Naties. 
 
De werkgroep telt vier leden uit 4 vwo: Lukas van Rongen, Yanaika Gozales Bleumer, Bibi van der 
Moolen en Stefan de Heer. Zij maken een eerste start met de werkgroep, die naar verwachting door 
een sneeuwbaleffect vanzelf groter wordt. Want is dit niet een unieke kans om je in te zetten voor de 
goede zaak en tegelijk ervaring op te doen met werken in een internationale setting? Regelmatig 
wordt in nieuwsbrieven en op de website verslag gedaan van de activiteiten. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


