
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is tijd voor een welverdiende 
vakantie voor de leerlingen en medewerkers.  
 
De afgelopen weken werden de uitslagen van de eindexamens en de herkansingen bekend. 
Een grote meerderheid van de leerlingen is geslaagd! Tien eindexamenleerlingen zijn zelfs 
cum laude geslaagd. We zijn trots op onze leerlingen en feliciteren hen dan ook met het 
behalen van het diploma! 
 
In deze nieuwsbrief vertellen wij u onder andere meer over de activiteiten die de afgelopen 
periode hebben plaatsgevonden en leest u over de verbouwing. 
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie toe!  

 
 

 
 Agenda 
 
Maandag 17 juli (- maandag 24 juli) 

Summerschool havo 4 
 
Donderdag 20 juli 
Rapporten ophalen 
 
Maandag 24 juli (- vrijdag 1 
september) 

Zomervakantie 
 
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 

 huisvesting 

Editie  
juli 2017 

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


 

Huisvesting 

 
Stand van zaken verbouwing en gedeeltelijk nieuwbouw  

De verbouwing en nieuwbouw van het CCC is inmiddels in volle gang. Een kleine opsomming van wat er 
tot nu toe is gebeurd: 

 Het bouwterrein is afgebakend en ingericht. 

 Er zijn scheidingswanden geplaatst, zodat leerlingen en medewerkers niet in contact met de bouw 

komen. 

 Er is een veilige looproute van het oude gedeelte, via de uitgang bij lokaal 121 naar de ingang aan 

de Julianastraat (onderbouwgedeelte) gerealiseerd. 

 De fietsenstallingen van het personeel en een klein gedeelte van de fietsenstallingen van de 

leerlingen zijn verwijderd. 

 Het lesrooster is zodanig aangepast dat de lokalen direct gelegen aan de bouw zijn uitgeroosterd.  

 De voorbereidingen voor de sloop van de verbinding tussen de beide gebouwen, waar het nieuwe 

gebouw komt, kost veel tijd. In deze fase zijn kabels, de gasleiding en de aanvoerleiding van het 

water verlegd.  

 De benodigde nauwkeurige werktekeningen krijgen per onderdeel steeds meer een definitief 

karakter en worden per verdieping afgerond. 

 
Wat staat er de komende periode op het programma? 

De komende periode staat in het teken van de daadwerkelijke sloop van het gedeelte waar het nieuwe  
gebouw komt te staan. Deze sloop wordt naar verwachting eind augustus afgerond. Daarna begint het 
grondwerk, zodat de palen begin september de grond in kunnen.  
 
Wij verwachten dat wij in september een informatieavond kunnen organiseren, waarbij onze partners De 
Bruin Architecten uit Zwolle en Bouwbedrijf Weever uit Kampen aanwezig zijn. Op deze avond willen wij u 
het definitieve ontwerp en de definitieve tekeningen laten zien. Ook kunnen wij op deze avond u van 
informatie voorzien over het verdere verloop van de bouw. 
 
Uiteraard doen wij ons uiterste best om de overlast van de bouw tot een minimum te beperken.  
 
Neem voor vragen contact op met dhr. Van Benthem, Hoofd Facilitaire Dienst, via 
hvanbenthem@hetccc.nl.  
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Ouderraad 

 
 

Thema-avond " Keuzestress" levert mooie inzichten op voor ouders  
   
Op 11 mei organiseerde de Ouderraad van het CCC een leerzame thema-avond met als onderwerp 
"Keuzestress". Margo de Vries, arbeidspsycholoog en eigenaar van Adviesbureau Koers, ging met ouders 
in op kiezen voor later en wat daarbij belangrijk is vanuit de rol van de ouders. Om te relativeren checkte 
ze als eerste welke ouders nog steeds het beroep uitoefenen waarvoor ze zijn opgeleid, dat was slechts 
15%! Daarmee onderstreepte ze dat nu kiezen niet betekent dat je er voor altijd aan vast zit. Wel maakte 
ze duidelijk dat slechte voorbereiding op de keuze voor het vervolgonderwijs nog steeds leidt tot grote 
uitval en dat dit vooral jammer is voor de student.  
   
Goede voorbereiding is het halve werk 

Ook bij het keuzeproces voor de vervolgopleiding of profielkeuze draait het om voorbereiding en op tijd 
beginnen. Dat is voor jongeren lastig, omdat plannen en organiseren net vaardigheden zijn die zij nog 
moeten ontwikkelen. Ouders kunnen daarbij helpen door - zonder te pushen - met onverdeelde aandacht, 
oprecht te luisteren en geduld te hebben met de jongere. Oprecht luisteren hoe doe je dat? Door open 
vragen te stellen, niet suggestief te zijn en zeker geen waardeoordeel te verbinden aan opleidingen of een 
vakkenpakket. Het helpt om het en passant er over te hebben. Gewoon tijdens een autoritje even 
bijkletsen. En ook eens enthousiast te vertellen over het eigen werk. Een testje onder de ouders leidde tot 
meer zelfinzicht over communicatiestijl en ruimte voor het kind. Hamvraag daarbij was: "Ben je een 
laissez faire ouder, of zit je als een kloek boven op jouw kind?" Vervolgens lichtte Margo toe dat: "Uit 
onderzoek onder 1e jaars studenten van de VU blijkt dat bij 51% van de studenten ouders de 
belangrijkste beïnvloeders zijn en daarna pas vrienden en vriendinnen." Dus balans weten te vinden 
tussen "zelf kiezen" en "begeleiden van jouw kind" mag niet worden onderschat.  
   
Een keuzeproces in 5 stappen 

Het keuzeproces kent een aantal stappen namelijk: oriënteren, verkennen, verdiepen, beslissen en 
uitvoeren. Stap 1 is om te weten wie je bent en wat je leuk vindt. Dat bepaalt ook de profielkeuze. Pas 
later is het van belang om te verkennen (online bekijken van opleidingen, studiekeuzegids doornemen), te 
verdiepen (open dagen en meeloopdagen) en te beslissen om het daarna in de praktijk te brengen. Het 
komt regelmatig voor dat in het keuzeproces weer een stap terug wordt gezet. Ook dat is normaal. Goed 
om te weten is dat zelfs na inschrijving bij een opleiding per 1 mei, er nog geswitcht mag worden. Ook na 
een beslissing, is een escape nog mogelijk.  
   
Rol van het CCC 

Ook vanuit het CCC is aandacht voor kiezen. Niet alleen voor de vervolgopleiding, ook voor de 
profielkeuze. De mentor speelt daarbij de centrale rol met persoonlijke contacturen en het begeleiden bij 
het LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding). Het is een onderwerp dat landelijk in ontwikkeling is en 
ook op het CCC. Het CCC heeft geen decaan meer die een archief aan folders en brochures heeft, 
immers alle informatie over opleidingen is online verkrijgbaar. De aandacht verlegt zich naar "wie ben ik", 
"wat kan ik" en "wat vind ik leuk" om zo een brug te kunnen slaan naar de toekomst.  
   
Het was een zeer informatieve avond vol reflectie en interactie over een onderwerp dat tot levendige 
gesprekken leidde. 

 



 

Pilot persoonlijk overgangsgesprek klas 1 
 
In de eerste klassen van het vmbo en vmbo/havo zijn de leerlingen dit jaar al voor de toetsweek 
bevorderd naar klas 2. De docenten hebben niet besloten over de overgang maar wel adviezen 
meegegeven aan de leerlingen hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren. Samen met de ouders en 
leerling heeft de mentor een overgangsgesprek gehouden. 
 
We hebben gemerkt dat de leerlingen hard gewerkt hebben en meer betrokken waren bij de overgang. 
We zijn blij om te melden dat alle leerlingen over zijn gegaan naar klas 2 vmbo-tl. 
 
 
 
 
 
 

 

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). Vanaf 
komend schooljaar kunt u terecht bij mevr. E. Ensing (eensing@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). 

Examenresultaten klas 4 vmbo-tl 
 
Dit schooljaar is 98% van de vmbo-tl leerlingen geslaagd! We zijn heel trots op al onze leerlingen. Ze 
hebben zo hard gewerkt en goed gepresteerd.  
 
Bijzonder is dat maar liefst 6 leerlingen cum laude slaagden (gemiddelde een 8 of hoger). Dit betreft 
Tabitha Langeler, Ine Marije Mulder, Mirre Schuurman, Jan Zieleman, Pim van Achthoven en Kaylee 
van Ester. Pim slaagde zelfs met acht vakken, dat is één vak meer dan wat regulier nodig is om te 
slagen. Kaylee haalde voor het eindexamen Engels een welverdiende 10. 
 
Van de leerlingen begint ongeveer 75% aan een beroepsopleiding op het mbo. De rest gaat voor het 
havodiploma. 

 

Even introduceren… 
 
Vanaf komend schooljaar heeft de afdeling vmbo-tl een nieuwe teamleider. 
Dhr. Oskam wordt teamleider van havo 4 en 5. Mevrouw Ensing wordt 
teamleider van vmbo-tl. Zij stelt zich in het kort aan u voor.  
 
‘Mijn naam is Ellen Ensing en ik ben vijf jaar werkzaam op het CCC als docent 
Nederlands. Naast mijn lesgevende taken ben ik het laatste jaar 
teamcoördinator geweest binnen het vmbo-team. Ik vertrouw er op dat het 
team vmbo en u als ouders de prettige samenwerking kunnen voortzetten.’  
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vmbo-tl 

Vmbo Business op stage 
 

Ondernemen leren de leerlingen van vmbo Business door het opzetten en runnen van een eigen 

Junior Company. Op 2 stagedagen krijgen de jonge ondernemers ook de kans om in de praktijk te 

kijken. In tweetallen gingen de leerlingen op dinsdag 9 mei op pad voor hun eerste stagedag. De 16 

stageplaatsen hebben de leerlingen zelf georganiseerd. Bij uiteenlopende bedrijven in en rond 

Zwolle werkten de leerlingen aan praktijkopdrachten. Een greep uit de bedrijven: Tuinland, Gamma, 

Wijj integratie, Mechdes engineering, Vaartland en van Mossel hightech. 

De leerlingen bereidden de stage vooraf voor door een sollicitatiebrief te schrijven. Op de stagedag voerden 

ze een sollicitatiegesprek en oriënteerden zij zich op de organisatie van het bedrijf en het marketingplan. 

Aan het einde van deze eerste stagedag presenteerden zij dit aan een deel van de werknemers. De 

businessdocenten hebben op deze dag de stagebedrijven gebeld of bezocht. We waren blij te horen hoe 

positief de bedrijven waren. Onze leerlingen presenteerden zich goed, waren enthousiast en kwamen goed 

voorbereid over. 

Op 23 mei gingen de leerlingen voor de tweede dag naar het stagebedrijf. Op deze dag kregen ze ook een 

uitdagende opdracht van het stagebedrijf, waarbij er een beroep werd gedaan op de 

ondernemersvaardigheden.  

Enkele leerlingen was het niet gelukt een stageplaats te organiseren. Op de eerste dag werkten zij op 

school aan een opdracht: organiseer, budgetteer en presenteer voor 50 personeelsleden een 2-daagse 

jubileumreis. Zij hebben hier enthousiast aan gewerkt. Op 23 mei ging deze groep leerlingen aan het werk 

voor verschillende bedrijven in de Creatieve Coöperatie in Zwolle. 

Aandeelhoudersvergadering  

Het einde van het eerste jaar vmbo Business is in zicht. En daarmee was ook de afronding van de Junior 

Companies een feit. Op dinsdagavond 20 juni was de aandeelhoudersvergadering. Op deze avond 

presenteerden de ondernemers de resultaten van het bedrijf aan de aandeelhouders. Met deze 

eindpresentatie, het schrijven van het ondernemingsplan, een jaarverslag en persoonlijke reflectie konden 

zij Jong Ondernemen, en daarmee het sectorwerkstuk, afronden.  

 

 

 

20-80learning klas 3 
 
Het afgelopen jaar hebben de leerlingen in klas 3 gewerkt volgens 20-80learing. Eén dag in de week deden 
de leerlingen vmbo Business of vmbo FlexDay. Het reguliere programma deden de leerlingen in 4 dagen in 
plaats van 5. De leerlingen hebben daarnaast veel bijzondere activiteiten gehad, zoals uitwisselingen met 
Spanje en Denemarken, stages en projecten. 
 
Het programma van de leerlingen is uitgebreid geëvalueerd en wordt volgend jaar verder verbeterd.  
De eerste resultaten die we zien zijn: 

 Vmbo Business blijft erg in trek. We starten volgend jaar weer met 2 groepen. 

 De cijfers van de leerlingen zijn goed, ondanks dat het programma zwaarder was. 
 De presenteer- en planningsvaardigheden van de leerlingen liggen duidelijk op een hoog niveau. 

 
Ook in tl 3 hebben we, net als in klas 1, overgangsgesprekken gehouden. We zien dat de leerlingen 
daardoor meer over hun studie hebben nagedacht en er ook meer leerlingen overgaan naar tl 4. 

 



 

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). 

Personeel 
 
Mevrouw Stegeman (Engels) is inmiddels met zwangerschapsverlof. De afhandeling en 
nabespreking van de toetsen Engels van haar klassen nemen de collega’s voor zijn/haar rekening. 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar, is dhr. Roffel teamleider van onze havo onderbouw. Zijn 
mailadres is nroffel@hetccc.nl. 

 

Afsluiting schooljaar 
 
Wanneer deze nieuwsbrief verschijnt, zit de toetsweek voor alle leerlingen erop. Voor velen een 
spannende week en inmiddels zijn de resultaten bekend. Wanneer uw zoon/dochter in de 
bespreekzone valt, hoort hij/zij van de mentor zo snel mogelijk na de rapportvergadering of hij/zij 
bevorderd is. 
 
Tijdens de rapportuitreiking krijgen de leerlingen het boekje ‘start schooljaar’ mee met daarin alle 
informatie over de start van het schooljaar. 
 
En dan kan de vakantie officieel beginnen. We hopen dat we begin september iedereen in goede 
gezondheid weer mogen verwelkomen. 
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havo onderbouw 

Delf Scolaire (A2) in de derde klas 
 
Sinds dit schooljaar (2016/2017) is het voor het eerst mogelijk geweest om in de derde klas versterkt 
Frans te krijgen (Delf Scolaire). Na een jaar lang wekelijks een extra les te hebben gevolgd, zijn 18 
leerlingen uit havo 3, atheneum 3 en Orfeo 3 onlangs opgegaan voor hun examen. Wij zijn heel 
blij om mede te kunnen delen dat alle leerlingen geslaagd zijn! Un résultat formidable!   
Los van deze uitslag waren we (de sectie Frans) sowieso al enorm trots dat deze leerlingen de moeite 
hebben genomen om een extra taaldiploma te halen, waarmee ze overal ter wereld hun taalniveau 
voor Frans kunnen aantonen. 
 
Ook in het komend schooljaar bestaat de mogelijkheid om je als leerling op te geven voor de lessen 
Delf Scolaire. Onlangs is er in klas 2 een voorlichting geweest en hebben alle ouders een brief 
ontvangen. Uit havo 2 hebben 13 leerlingen zich opgegeven. Een hele mooie aanmelding. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Kooy van de sectie 
Frans (avanderkooy@hetccc.nl) 
 

Excursie havo 2 
 
Op woensdag 12 juli gingen alle tweede klassen havo op excursie. Ze brachten een bezoek aan 
Corpus, reis door de mens, in Leiden en gingen daarna met elkaar naar Scheveningen.  

 

Excursie Wereldvak 
 
Op 1 juni jl. zijn alle leerlingen met hun Wereldvak op excursie geweest. Voor alle groepen een 
geslaagde dag met mooi weer, cultuur en leerzame en sportieve activiteiten. Floor, Emma, Marc en 
Carmen vertellen over de excursie van Sportwereld. 
 
‘We gingen donderdag 1 juni naar het klimbos in Apeldoorn. We gingen met de bus daarheen, bij 
aankomst moesten we nog een stukje lopen. Bij het klimbos werd de groep in tweeën verdeeld. Eén 
deel van de groep ging boogschieten en de andere groep begon met klimmen. Wij gingen als eerst 
klimmen. Daarvoor moesten we een klimgordel om en kregen we instructie over het klimmen. Na een 
klein oefenrondje gingen we naar boven, je had verschillende routes. 
  
Wij begonnen bij groen dat is een beginnersroute. Er waren hoge en lage routes. Verder was er een 
tokkelroute, hierbij ging je aan een stalen kabel op een katrol hard naar beneden. Als laatste was er 
nog een vrije val. Hierbij moest je een stuk met een lange ladder de boom in, vanaf hier liep je een 
plateau op. Hier moest je je vast maken in een speciaal apparaat en daarna sprong je van het plateau 
af. Uiteindelijk kwam je dan weer rustig op de grond. Toen we klaar waren hadden we eerst pauze. 
Daarna gingen we boogschieten en frisbeeën. Met frisbee deden we een klein toernooi en bij het 
boogschieten deden we ook nog een samenwerkingsspel. We gingen weer terug met de bus en rond 
5 voor 5 waren we weer terug op school. Het was een leuke dag!’ 

 
 
 
 

 

mailto:avanderkooy@hetccc.nl


 

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). Vanaf volgend schooljaar 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). 

havo bovenbouw 

Even introduceren… 
 
Vanaf komend schooljaar hebben havo 4 en 5 een nieuwe teamleider. 
Dhr. Wim Moleman wordt teamleider voor vwo 4, 5, 6. Dhr. Peter 
Oskam wordt teamleider van 4 en 5 havo. Dhr. Oskam stelt zich graag 
aan u voor. 

 
‘Na jarenlang teamleider te zijn geweest van andere afdelingen binnen het 
CCC, kwam de kans om verder te gaan in de havo bovenbouw, een afdeling 
waar ik altijd al wilde werken. 
 
Samen met het team gaan we verder met het vormgeven van goed 
onderwijs aan onze leerlingen. Internationalisering, gepersonaliseerd leren 
en ondernemende vaardigheden zijn samen met het behalen van het 
havodiploma de voorbereidingen die we onze leerlingen willen geven op hun 
vervolgopleiding binnen het hbo. 
 
Het mooiste werk is om jongeren op onze snel veranderende wereld voor te 
bereiden. Waarbij wij ook een hoop van hen leren. Niet alleen van 
bijvoorbeeld de nieuwste mobiel of app, maar ook van de levenslust en 
hoop waarmee onze jongeren de toekomst tegemoet gaan. 
 
Met de leerlingen, ouders en docenten verwacht ik goede en leerzame jaren 
te hebben in de havo-bovenbouw. U komt mij tegen als teamleider maar ook 
als docent biologie. 
 
 

 
Trots op eindexamenleerlingen 
 
De eindexamens en herkansingen zijn voorbij en alle uitslagen zijn bekend. Wij kunnen met 
trots zeggen dat een grote meerderheid van de havo-eindexamenleerlingen is geslaagd. 
 

In totaal mag 92,5% van de havoleerlingen het diploma in ontvangst nemen. Dit zijn 147 van de 
159 leerlingen. Ook zijn twee leerlingen cum laude geslaagd: Dion Groenink en Ruben van de 
Kamp. 
 
Daarnaast zijn maar liefst 9 leerlingen genomineerd voor de Socrates International Honour 
Society, omdat zij gemiddeld een 7,5 of hoger op hun eindlijst hebben. Dit netwerk is voor de 10% 
van de best presterende leerlingen uit heel Nederland. Lidmaatschap van het netwerk biedt de 
leerlingen de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast worden de leerlingen al 
in een vroeg stadium in contact gebracht met het bedrijfsleven. De volgende leerlingen zijn 
genomineerd: Tijmen Bastiaan, Arianne Burgmeijer, Dion Groenink, Ruben van de Kamp, Birgit 
van der Laan, Maris Mondria, Bram Oosterbroek, Jelle Schutte en Hidde Twerda. 
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Leerlingen International Business College leren over ondernemen in 
Rotterdamse haven 
 
Ontdekken en ervaren wat (internationaal) ondernemen inhoudt, dat is het doel van de 
bedrijfsbezoeken van het International Business College (IBC) van het Carolus Clusius 
College. De leerlingen brachten een bezoek aan de haven in Rotterdam waar zij onder andere 
een interessante rondleiding bij P&O Ferries kregen. 

 
Tijdens het bezoek kwamen de leerlingen veel te weten over het reilen en zeilen van de internationale 
organisatie P&O Ferries. Tijdens een rondleiding op de Pride van Rotterdam, die van Rotterdam naar 
Hul vaart, kwamen ze op plekken waar je normaal gesproken als passagier niet komt. Zo hebben de 
leerlingen onder andere de brug bezocht waar ze uitleg kregen van de eerste matroos van de ferry en 
zagen ze hoe de ferry weer klaargemaakt werd voor de volgende vaart. 
 
Na het bezoek aan P&O ferries bezocht de IBC-klas de havenexpositie van EIC Mainport Rotterdam 
en de containeroverslag van APM. Deze containeroverslag is de modernste van de wereld. Het was 
dan ook zeer interessant om te zien hoe een containerschip volautomatisch werd geladen. Bij de 
havenexpositie werden de leerlingen op een zeer interactieve manier uitgedaagd om in groepjes, met 
behulp van hun telefoon, vragen te beantwoorden over de haven. 
 
'Het was ontzettend interessant' 

We kijken terug op een zeer leerzame en ondernemende dag. Leerling: ‘Het kijken achter de 
schermen bij P&O Ferries was ontzettend interessant! We hebben ook in de verschillende cabins 
mogen kijken waar ze op dat moment aan het schoonmaken waren.’ 
 
Het CCC vindt het belangrijk dat leerlingen van de international business klas bedrijven bezoeken. 
‘Leerlingen zien op deze manier dat er zoveel mogelijkheden zijn in het internationale bedrijfsleven. 
Daarnaast werd het meer duidelijk hoe de producten, die de leerlingen in hun eigen bedrijf verkopen, 
Nederland binnen komen en hoe ze weer verder vervoerd worden.’ 

 

 
 

havo bovenbouw 



 

atheneum onderbouw 

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van de onderbouw van 

het atheneum (klas 1, 2 en 3). 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). 

Voor de agenda’s 
 
20 juli  rapportuitreiking 
24 juli  start van de zomervakantie 
 
 
 

Einde schooljaar 
 
Het schooljaar is bijna voorbij, en wat is de tijd weer om gevlogen! Hadden we aan het begin van het 
schooljaar mooi weer, de afgelopen weken logen de temperaturen er ook niet om. We gaven dit 
schooljaar in september voor het eerst een tropenrooster, en ook in juni was dat weer nodig. Met die 
hoge temperaturen zijn leerlingen altijd erg blij als er even – om welke reden dan ook – buiten gewerkt 
kan worden. Op de onderstaande foto zien we leerlingen uit atheneum 1 bloemen plukken voor hun 
herbarium. 
 
Om heel eerlijk te zijn, zijn we als docenten en begeleiders blij dat het in deze toetsperiode wat minder 
mooi weer was. We hopen dat de afronding van het jaar voor al onze leerlingen en u als ouders 
voorspoedig verloopt en wensen u alvast een heel prettige zomervakantie toe! 
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atheneum onderbouw 

Terugblik excursie atheneum 2 
 
Op donderdag 1 juni gingen de klassen atheneum 2 en Orfeo 2 op excursie naar het Omniversum en 
Corpus. Het was een prachtige dag en gelukkig was er ook nog even tijd om op het strand uit te waaien.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Delf Scolaire (A2) in de derde klas 
 
Sinds dit schooljaar (2016/2017) is het voor het eerst mogelijk geweest om in de derde klas versterkt 
Frans te krijgen (Delf Scolaire). Na een jaar lang wekelijks een extra les te hebben gevolgd, zijn 18 
leerlingen uit havo 3, atheneum 3 en Orfeo 3 onlangs opgegaan voor hun examen. Wij zijn heel 
blij om mede te kunnen delen dat alle leerlingen geslaagd zijn! Un résultat formidable!   
Los van deze uitslag waren we (de sectie Frans) sowieso al enorm trots dat deze leerlingen de moeite 
hebben genomen om een extra taaldiploma te halen, waarmee ze overal ter wereld hun taalniveau 
voor Frans kunnen aantonen. 
 
Ook in 2017/2018 bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor de lessen Delf Scolaire. Een tijdje 
geleden is er in elke tweede klas een voorlichting gegeven en hebben de ouders van de 
tweedeklassers een brief gekregen met informatie. Wanneer er, bijvoorbeeld naar aanleiding van die 
brief, nog vragen zijn dan horen we het graag!  



 

atheneum onderbouw 

Terugblik excursie atheneum 3 
 
Op donderdag 1 juni gingen ook de leerlingen van atheneum 3 op excursie. Zij gingen naar Den Haag. 
Daar werd het Humanity House bezocht en kregen de leerlingen een indruk van de keuzes die 
vluchtelingen moeten maken en werd er een spel gespeeld wat laat nadenken over de keuzes die 
hulporganisaties maken in het geval van een ramp. Heel informatief. Ook werd het Haags Historisch 
Museum bezocht. Tijdens een korte wandeling over het binnenhof liep een groep leerlingen Mark Rutte 
tegen het lijf. Met veel plezier werden er selfies gemaakt. Hoe grappig was het toen we onze leerlingen 
een poosje later aantroffen in de formatievlog van de NOS… Via deze link komt u bij de bewuste 
aflevering: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9ZN1zSP8A     
 
Vanaf ongeveer 8:30 minuten komen onze leerlingen zomaar het beeld in wandelen. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Medieval City Walk A1C en O1B 
 
Op vrijdag 7 juli hebben onze tto-klassen in het 
centrum van Zwolle een medieval city walk 
georganiseerd. Op diverse plekken vertelden de 
leerlingen geheel in stijl over het leven in Zwolle in 
de Middeleeuwen! Ouders en andere 
belangstellenden genoten van deze bijzondere 
rondleiding. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9ZN1zSP8A


 

atheneum onderbouw 

Van de tto-coordinator 
 
Beste ouders, 
 
Voor het tweetalig onderwijs was dit jaar een druk jaar, een jaar met eigenlijk vooral hoogtepunten. 
Het behalen van het Junior Certificate was een kroon op het werk van de docenten. Het Nuffic 
noemt ons een voorbeeld voor andere scholen en het feit dat we dit jaar twee keer gevraagd 
werden om binnen het netwerk tto een presentatie over onze manier van werken te geven is daar 
een mooi voorbeeld van. Inmiddels is van Orfeo 3 de uitslag van het Cambridge Checkpoint 
examen bekend. Dit examen toont aan dat onze leerlingen minimaal B2 Engels hebben behaald, 
iedereen heeft dit niveau behaald. Het gemiddelde van de scores zijn flink gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Vorig jaar behaalden we een mooie 3,8 maar dit jaar behaalden we een 4,2. Dat is 
op een score van maximaal 6.0 een hele mooie prestatie. Het borgen van ons B2 niveau was een 
aandachtspunt in de visitatie van november, dit is dus een prachtige ontwikkeling, mede dankzij de 
inzet van onze docent Engels Bart Tip. Onze ontwikkelpunten daarin blijven ook onze aandacht 
vragen en zullen ook volgend schooljaar op onze agenda staan.  
 
Amanda van Dijk 
 
 

Use of English 
 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen toetsen wij het Engels bij de vakken met Use of English. Wij zijn 
daar dit jaar mee gestart. Leerlingen worden door elke vakdocent beoordeeld op het geschreven 
en gesproken Engels. Hierbij gaat het ook om de motivatie om in het Engels te spreken. Zit een 
leerling op het beoogde niveau dan ontvangt hij een C (op de gebruikte schaal A, B, C, D, F). 
  
Omdat wij nog niet tevreden zijn over de manier van werken rond Use of English hebben wij het 
beoordelen voor het einde van het jaar enigszins aangepast. Leerlingen halen nu een C of hoger. 
Waarin wij dus wel willen aangeven wat het niveau is van uw zoon of dochter, en juist ook 
wanneer dit boven verwachting ligt.  
 
We zijn heel blij met de vooruitgang die onze leerlingen boeken op het gebied van Engels en 
zoeken volgend schooljaar verder naar een manier om hun progressie duidelijk te maken.  
 

 
‘Nu Beter Engels’ voor ouders 
 
In dit jaar heeft uw zoon/dochter een grote sprong gemaakt op heel veel vlakken. Zo ook voor het 
Engels. Wilt u als ouders ook meebewegen hierin dan is de site https://www.nubeterengels.nl/ 
wellicht een mooie optie. Na aanmelding geeft het u elke dag een korte test en daarna ook de 
antwoorden inclusief uitleg. 

 

https://www.nubeterengels.nl/


 

atheneum onderbouw 

Workshop CLIL door Jackie de Waal 
 
Op 20 juni kwamen alle tto-docenten bij elkaar voor een CLIL (Content and Language Integrated 
Learning)-middag van Jackie de Waal, zij is tto-coördinator en CLIL-coach op het Beatrix College in 
Tilburg. CLIL is de manier van lesgeven die gebruikt wordt in het tweetalig onderwijs. Zowel vakinhoud 
en taal zijn belangrijk; de één is altijd het voertuig van het ander. Het goed toepassen van CLIL is van 
groot belang voor een goede kwaliteit van het tto-onderwijs.  
 
Ook op het CCC zijn er twee CLIL-coaches voor de docenten beschikbaar die bijeenkomsten en 
coaching verzorgen, maar ook worden er externe experts ingehuurd. In dit geval Jackie de Waal.   
De workshop had vooral als insteek ‘hoe kan ik CLIL praktisch in de les verwerken en wat zijn de 
effecten daarvan’. Het was een geslaagde en leerzame middag. Bekijk via onderstaande link meer over 
CLIL: 
https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y 
 
Op de foto ziet u een voorbeeld hoe CLIL kan werken. Leerlingen uit A1C beschrijven zoveel mogelijk 
woorden die met Art te maken hebben terwijl hun fidgetspinner draait. Dit is een CLIL tijdens de start 
van een les. Zowel de Engelse taal als vakinhoud komen hier in een korte oefening samen.  
 

 
 

Afternoon tea klas 1 tto 
 
Dinsdag 11 juli vond de allereerste Afternoon tea plaats. A1C en O1B lieten aan hun familie zien en 
horen wat zij hebben geleerd dit jaar. Dit onder het genot van een kop thee en wat lekkers door hen zelf 
gemaakt. De leerlingen presenteerden in groepjes in het Engels. Elke leerling kwam aan bod en 
vertelde wat hij/zij bij een vak had geleerd.  
 

PreSummer School 
 
De leerlingen en ouders van Orfeo kennen het als: de PreSummer School. We gebruiken de dagen 
tussen de toetsweek en de overgangsvergaderingen voor een ‘bijspijkerprogramma’, onze PreSummer 
School. Leerlingen die in de bespreekzone zitten krijgen in de PreSummer School de kans hun hiaten 
weg te werken en krijgen nog wat extra opdrachten en oefening voor vakken waar dat nodig is. Ouders 
en leerlingen die het betreft hebben hierover al bericht gehad. Omdat dit voor atheneumleerlingen en 
ouders nieuw en onaangekondigd was, hebben we besloten het voor klas 2 en 3 atheneum niet 
verplicht te stellen. Met vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y


  

In dit gedeelte van de nieuwsbrief leest u meer over de activiteiten van Orfeo klas 1, 2 en 

3. 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). 

Voor de agenda’s 
 
20 juli  rapportuitreiking 
24 juli  start van de zomervakantie 
 
 

Einde schooljaar 
 
Het schooljaar is bijna voorbij, en wat is de tijd weer om gevlogen! Hadden we aan het begin van het 
schooljaar mooi weer, de afgelopen weken logen de temperaturen er ook niet om. We gaven dit 
schooljaar in september voor het eerst een tropenrooster, en ook in juni was dat weer nodig. Met die 
hoge temperaturen zijn leerlingen altijd erg blij als er even – om welke reden dan ook – buiten gewerkt 
kan worden.  
 
Op deze foto zien we Orfeo 2. Er wordt gewerkt aan Engels, met docent Bart Tip. 
 
Om heel eerlijk te zijn, zijn we als docenten en begeleiders blij dat het in deze toetsperiode wat minder 
mooi weer was. We hopen dat de afronding van het jaar voor al onze leerlingen en u als ouders 
voorspoedig verloopt en wensen u alvast een heel prettige zomervakantie toe! 
 

mailto:jmdejong@hetccc.nl


 

Terugblik excursie Orfeo 2 
 
Op donderdag 1 juni gingen de klassen 
atheneum 2 en Orfeo 2 op excursie naar het 
Omniversum en Corpus. Het was een 
prachtige dag en gelukkig was er ook nog 
even tijd om op het strand uit te waaien.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medieval City Walk A1C en O1B 
 
Op vrijdag 7 juli hebben onze tto-klassen in het 
centrum van Zwolle een medieval city walk 
georganiseerd. Op diverse plekken vertelden de 
leerlingen geheel in stijl over het leven in Zwolle in 
de Middeleeuwen! Ouders en andere 
belangstellenden genoten van deze bijzondere 
rondleiding. 

 

Delf Scolaire (A2) in de derde klas 
 
Sinds dit schooljaar (2016/2017) is het voor het eerst mogelijk geweest om in de derde klas versterkt 
Frans te krijgen (Delf Scolaire). Na een jaar lang wekelijks een extra les te hebben gevolgd, zijn 18 
leerlingen uit havo 3, atheneum 3 en Orfeo 3 onlangs op gegaan voor hun examen. Wij zijn heel 
blij om mede te kunnen delen dat alle leerlingen geslaagd zijn! Un résultat formidable!   
Los van deze uitslag waren we (de sectie Frans) sowieso al enorm trots dat deze leerlingen de moeite 
hebben genomen om een extra taaldiploma te halen, waarmee ze overal ter wereld hun taalniveau 
voor Frans kunnen aantonen. 
 
Ook in 2017/2018 bestaat de mogelijkheid om je op te geven voor de lessen Delf Scolaire. Een tijdje 
geleden is er in elke tweede klas een voorlichting gegeven en hebben de ouders van de 
tweedeklassers een brief gekregen met informatie. Wanneer er, bijvoorbeeld naar aanleiding van die 
brief, nog vragen zijn dan horen we het graag!  



 

Van de tto-coordinator 
 
Beste ouders, 
 
Voor het tweetalig onderwijs was dit jaar een druk jaar, een jaar met eigenlijk vooral hoogtepunten. 
Het behalen van het Junior Certificate was een kroon op het werk van de docenten. Het Nuffic 
noemt ons een voorbeeld voor andere scholen en het feit dat we dit jaar twee keer gevraagd 
werden om binnen het netwerk tto een presentatie over onze manier van werken te geven is daar 
een mooi voorbeeld van. Inmiddels is van Orfeo 3 de uitslag van het Cambridge Checkpoint 
examen bekend. Dit examen toont aan dat onze leerlingen minimaal B2 Engels hebben behaald, 
iedereen heeft dit niveau behaald. Het gemiddelde van de scores zijn flink gestegen ten opzichte 
van vorig jaar. Vorig jaar behaalden we een mooie 3,8 maar dit jaar behaalden we een 4,2. Dat is 
op een score van maximaal 6.0 een hele mooie prestatie. Het borgen van ons B2 niveau was een 
aandachtspunt in de visitatie van november, dit is dus een prachtige ontwikkeling, mede dankzij de 
inzet van onze docent Engels Bart Tip. Onze ontwikkelpunten daarin blijven ook onze aandacht 
vragen en zullen ook volgend schooljaar op onze agenda staan.  
 
Amanda van Dijk 
 
 

Use of English 
 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen toetsen wij het Engels bij de vakken met Use of English. Wij zijn 
daar dit jaar mee gestart. Leerlingen worden door elke vakdocent beoordeeld op het geschreven 
en gesproken Engels. Hierbij gaat het ook om de motivatie om in het Engels te spreken. Zit een 
leerling op het beoogde niveau dan ontvangt hij een C (op de gebruikte schaal A, B, C, D, F). 
  
Omdat wij nog niet tevreden zijn over de manier van werken rond Use of English hebben wij het 
beoordelen voor het einde van het jaar enigszins aangepast. Leerlingen halen nu een C of hoger. 
Waarin wij dus wel willen aangeven wat het niveau is van uw zoon of dochter, en juist ook 
wanneer dit boven verwachting ligt.  
 
We zijn heel blij met de vooruitgang die onze leerlingen boeken op het gebied van Engels en 
zoeken volgend schooljaar verder naar een manier om hun progressie duidelijk te maken.  
 

 
‘Nu Beter Engels’ voor ouders 
 
In dit jaar heeft uw zoon/dochter een grote sprong gemaakt op heel veel vlakken. Zo ook voor het 
Engels. Wilt u als ouders ook meebewegen hierin dan is de site https://www.nubeterengels.nl/ 
wellicht een mooie optie. Na aanmelding geeft het u elke dag een korte test en daarna ook de 
antwoorden inclusief uitleg. 

 

https://www.nubeterengels.nl/


 

Prijsuitreiking eTwinning op 23 mei 
 
Er is dit schooljaar al veel geschreven over de eTwinningprijs die Orfeo 3 samen met Bart 
Tip en Amanda van Dijk heeft gewonnen. Op maandag 23 mei was de feestelijke 
prijsceremonie met vertegenwoordigers van eTwinning Europa, vertegenwoordigers van 
Nuffic, leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Almere College Dronten en 
natuurlijk onze leerlingen en hun ouders. Via deze link leest u er een prachtig artikel over!: 
http://www.zinmag.nl/zinmag-editie-06-2017/europese-prijs-voor-vluchtelingenproject-
leerlingen-ccc/#.WVqXncaiEy4 
 
Op 13 juni werd er ook nog een professioneel filmpje gemaakt wat de organisatie 
eTwinning gebruikt voor haar eigen promotie. Ook voor volgend jaar worden er nieuwe 
eTwinning projecten gestart, daar zijn de voorbereidingen alweer voor in gang gezet.  

 

Afternoon tea klas 1 tto 
 
Dinsdag 11 juli vond de allereerste Afternoon tea plaats. A1C en O1B lieten aan hun familie 
zien en horen wat zij hebben geleerd dit jaar. Dit onder het genot van een kop thee en wat 
lekkers door hen zelf gemaakt. De leerlingen presenteerden in groepjes in het Engels. Elke 
leerling kwam aan bod en vertelde wat hij/zij bij een vak had geleerd.  
 

PreSummer School 
 
De leerlingen en ouders van Orfeo kennen het als: de PreSummer School. We gebruiken de 
dagen tussen de toetsweek en de overgangsvergaderingen voor een ‘bijspijkerprogramma’, 
onze PreSummer School. Leerlingen die in de bespreekzone zitten krijgen in de PreSummer 
School de kans hun hiaten weg te werken en krijgen nog wat extra opdrachten en oefening 
voor vakken waar dat nodig is. Ouders en leerlingen die het betreft hebben hierover al 
bericht gehad. Met vragen kunt u terecht bij de mentor van uw zoon/dochter. 

 

http://www.zinmag.nl/zinmag-editie-06-2017/europese-prijs-voor-vluchtelingenproject-leerlingen-ccc/#.WVqXncaiEy4
http://www.zinmag.nl/zinmag-editie-06-2017/europese-prijs-voor-vluchtelingenproject-leerlingen-ccc/#.WVqXncaiEy4


  

Workshop CLIL door Jackie de Waal 
 
Op 20 juni kwamen alle tto-docenten bij elkaar voor een CLIL 
(Content and Language Integrated Learning)-middag van 
Jackie de Waal, zij is tto-coördinator en CLIL-coach op het 
Beatrix College in Tilburg. CLIL is de manier van lesgeven die 
gebruikt wordt in het tweetalig onderwijs. Zowel vakinhoud en 
taal zijn belangrijk; de één is altijd het voertuig van het ander. 
Het goed toepassen van CLIL is van groot belang voor een 
goede kwaliteit van het tto-onderwijs.  
 
Ook op het CCC zijn er twee CLIL-coaches voor de docenten 
beschikbaar die bijeenkomsten en coaching verzorgen, maar 
ook worden er externe experts ingehuurd. In dit geval Jackie de 
Waal.  De workshop had vooral als insteek ‘hoe kan ik CLIL 
praktisch in de les verwerken en wat zijn de effecten daarvan’. 
Het was een geslaagde en leerzame middag. Bekijk via 
onderstaande link meer over CLIL: 
https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y 
 
Op de foto ziet u een voorbeeld hoe CLIL kan werken. 
Leerlingen uit A1C beschrijven zoveel mogelijk woorden die 
met Art te maken hebben terwijl hun fidgetspinner draait. Dit is 
een CLIL tijdens de start van een les. Zowel de Engelse taal 
als vakinhoud komen hier in een korte oefening samen.  
 
 
 
 
 
 
 

Afsluiting InterStudy Chinees en Spaans, 
Orfeo 1 
 

Het afgelopen halfjaar heeft Orfeo 1 in de InterStudy 
kennis gemaakt met Chinees en Spaans. Ter afsluiting 
zijn er in beide groepjes wat hapjes gemaakt en gekocht 
en heerlijk samen opgegeten! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIRZWn7-x2Y


 

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. E. Steenbergen 
(esteenbergen@hetccc.nl) of mevr. Bosman (mnjbosman@hetccc.nl). Vanaf volgend 
schooljaar 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). 

Even introduceren… 
 
Vanaf komend schooljaar hebben vwo 4, 5 en 6 een nieuwe teamleider: 
dhr. Wim Moleman. 
 

‘Dat klinkt nog een beetje onwennig maar het went snel, moet ik bekennen.          
Na jarenlang vergelijkbare functies te hebben vervuld in het vmbo en het havo 
binnen het CCC, is dit weer een nieuwe uitdaging, een nieuwe kans om verder 
te gaan met het ontwikkelen van uitdagend onderwijs. Een uitdaging, want ik ga 
werken met andere leerlingen, een ander docententeam en krijg te maken met 
andere vergezichten voor de leerlingen in het toekomstige wetenschappelijk 
onderwijs. We gaan met ons team door met het uitbouwen van 
internationalisering, gepersonaliseerd leren en het vormgeven van  
academische vaardigheden.  
 
Leerlingen voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs vormt ook een 
uitdaging omdat de eisen voor toelating tot dit onderwijs sterk veranderen. 
Bovenstaande is alleen mogelijk als de basis; goed onderwijs aanbieden, 
geborgd is. Het is fantastisch om te zien hoe leerlingen zich ontwikkelen tot 
jongvolwassenen en prachtig dat ik daaraan een steentje mag bijdragen. Er 
wordt veel van hen verwacht en met een beetje humor en ondersteuning van 
ons, zie ik uit naar de komende jaren.’   

 
 
 

 
 
 
 

Centraal Eindexamen 
 
In het bovenbouwteam vwo hebben de afgelopen weken vooral in het teken gestaan van de 
eindexamens en de resultaten hiervan. We zijn blij met een groot aantal geslaagden. Helaas zijn er 
ook leerlingen die het (nèt) niet gehaald hebben en dat vinden we ook als team erg jammer. 
 
87% van onze leerlingen heeft het vwo-diploma behaald, waarvan 2 leerlingen zelfs met een cum 
laude vermelding. Allen van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat!  
 
 

Lenteschool  
 
Een ander project waar de afgelopen maanden veel energie in is gestoken door leerlingen en 
docenten is de Lenteschool. Een groep van 20 leerlingen heeft, onder leiding van docenten en 
begeleiders van Lyceo, hard gewerkt om goed voorbereid te beginnen aan de laatste toetsweek. 
De bedoeling van de Lenteschool is dat leerlingen die halverwege het schooljaar niet bevorderd 
zouden kunnen worden, nu wèl over kunnen naar het volgende leerjaar. 
We hopen op positieve effecten van dit project. Half juli zal dit verder geëvalueerd en bekeken 
worden. 

 

mailto:esteenbergen@hetccc.nl
mailto:mnjbosman@hetccc.nl


 

vwo bovenbouw 

Uitwisseling met China 
 
Op maandagavond 26 juni heeft de informatieavond voor leerlingen in 4 vwo, die belangstelling 
hebben voor de uitwisseling met China, plaatsgevonden. De avond was goed bezocht en de 
motivatiebrieven van leerlingen die graag mee willen op deze reis komen binnen. 
 

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding 
 
Dit schooljaar heeft het mentoraat en de manier waarop wij leerlingen begeleiden tijdens hun 
schoolcarrière op het CCC, en richting vervolgonderwijs een nieuwe boost gekregen in de vorm 
van LOB: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. 
 
Bij LOB gaat het om het voeren van het juiste gesprek met leerlingen, zodat zij zèlf de regie in 
handen krijgen over hun schoolcarrière en de stap naar het vervolgonderwijs. Als team zijn we 
best tevreden met de eerste opbrengsten van dit schooljaar. We zijn van plan volgend schooljaar 
een enquête uit te zetten onder ouders over wat u thuis ervaart en meekrijgt van onze 
inspanningen op dit gebied. De samenwerking tussen school, leerlingen en ouders is hierbij van 
groot belang! 
 

 
Mevrouw Kloekke in een LOB-gesprek met twee leerlingen uit 5 vwo.  
 

 
Bewegingsonderwijs in 4 vwo 
 
Na een bewogen jaar met onder ander rugby, het verbeteren van fitheid en een heuse 
volleybalcompetitie sloten V4A en V4B het vak bewegingsonderwijs af met Urban Golf in het 
Engelse Werk. Bedankt allemaal, we hebben weer van jullie genoten!  
 
 

 
 
 


