
Donderdag 
28 januari 2021

Online Open Huis



Op zoek naar een Wereldschool?
Op het CCC gaat er een wereld voor je open. Je kiest voor Wereldvakken die passen bij wat jij leuk 
vindt, maakt kennis met de wereld om je heen, verlegt grenzen en leert van andere landen en 
culturen. Er zijn allerlei extra activiteiten die met de wereld om ons heen te maken hebben. Op het 
CCC krijg je dus meer dan een diploma. We leiden je op tot wereldburger.

Je kunt bij ons terecht voor zowel regulier als tweetalig onderwijs. Dit kan op de volgende niveaus:
• vmbo-tl
• havo
• atheneum
• gymnasium Orfeo (alleen tweetalig)

Online Open Huis

Vanwege de coronamaatregelen organiseren we het Open Huis dit jaar online. Op donderdag 28 
januari 2021 nemen we je mee in onze school. Leerlingen en docenten vertellen je over onze school, 
bijvoorbeeld over hoe een schooldag er uit ziet, wat Wereldvakken zijn en hoe je merkt dat het CCC 
een Wereldschool is.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een aantal online proeflesjes te volgen, wordt er voorlichting 
gegeven over passend onderwijs en de zij-instroom (voor havo/vwo 3 naar 4) en kun je al jouw 
vragen via de chat stellen aan onze docenten. 

Het Online Open Huis vindt plaats van 15.30 - 17.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur. 
Bekijk op de volgende pagina het volledige programma en de proeflesjes die je kunt volgen.

Aanmelden
We vragen je om je voor het Online Open Huis aan te melden. Dit kan via hetccc.nl.

Programma Online Open Huis

Het Online Open Huis vindt plaats van 15.30 - 17.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur. 

Open Huis 1 van 15.30 – 17.00 uur

15.30 uur  Live-uitzending waarin docenten en leerlingen je meenemen naar het CCC

16.00 uur  Start online proeflesjes ronde 1
   Voorlichting zij-instroom
   Voorlichting passend onderwijs / route 66
   Stel al jouw vragen aan onze docenten via de chat op hetccc.nl

16.30 uur  Start online proeflesjes ronde 2
   Stel al jouw vragen aan onze docenten via de chat op hetccc.nl

17.00 uur  Einde open huis 1

Open Huis 2 van 18.30 – 20.00 uur

18.30 uur  Live-uitzending waarin docenten en leerlingen je meenemen naar het CCC

19.00 uur  Start online proeflesjes ronde 1
   Voorlichting zij-instroom
   Voorlichting passend onderwijs / route 66
   Stel al jouw vragen aan onze docenten via de chat op hetccc.nl

19.30 uur  Start online proeflesjes
   Stel al jouw vragen aan onze docenten via de chat op hetccc.nl

20.00 uur  Einde open huis 2



Online proeflesjes 

Wil jij weten hoe het is op de middelbare school? Volg dan een aantal online proeflesjes tijdens het 
Online Open Huis. Per ronde kun je één proeflesje volgen. Je kunt je aanmelden via hetccc.nl.  We 
bieden de volgende online proeflesjes aan:

Ontdekkingsreis in een wereldschool
Tijdens deze online les nemen we je mee op ontdekkingsreis! Op het CCC ga je samenwerken met 
buitenlandse leerlingen om de wereld een beetje mooier te maken. We zijn benieuwd wat jij zou 
willen doen om dit te bereiken. Je kunt deelnemen aan de interactieve les met de app Lesson Up. Je 
krijgt van de docenten een code om mee te kunnen doen. Tot dan, we hebben er zin in!

Tweetalig Onderwijs
In deze online les ontdek je hoe het is om Tweetalig Onderwijs te volgen. De les wordt gegeven in het 
Engels. Het maakt niet uit hoe goed jij al Engels kunt om aan deze proefles mee te doen. Iedereen is 
welkom! Juist ook als je twijfelt of TTO iets voor je is. 

Orfeo
Ga jij volgend jaar naar het gymnasium en ben je nieuwsgierig wat Orfeo jou te bieden heeft? In deze 
les nemen wij je mee in de wereld van het gymnasium. 

Wereldvak Sports
Welkom in de wereld van de sport! We gaan een kijkje nemen in de gymzaal en wat hier allemaal 
te beleven valt. Wij, je toekomstige gymdocenten, vinden bewegen natuurlijk ontzettend leuk en 
belangrijk. We helpen je héél graag met het ontdekken van én beter worden in verschillende sporten. 

Wereldvak Media
In de online les van ‘Media’ laten we je foto’s, video’s en ander werk van leerlingen zien en horen die dit 
Wereldvak gevolgd hebben. Daarnaast ga je ook zelf aan de slag. Dat doen we in de vorm van o.a.  een 
quiz, een puzzel en vragen. Het is handig dat je twee devices bij de hand hebt, zodat je met de één 
mee kunt kijken en op de ander antwoorden kunt geven (bijv. een iPad en telefoon). Tot in de online 
les!

Wereldvak World of Art
Bij de online ‘World of Art’ les, krijg je van ons in het kort te horen wat we komend jaar bij dit 
Wereldvak gaan doen. Daarnaast willen we samen met jou natuurlijk ook wat maken. Wat we precies 
gaan maken verklappen we nog niet, maar het is wel handig om een aantal spullen bij de hand te 
hebben; plakband of een nietmachine, papier, (kleur-) potloden en afvalmateriaal. Bij afvalmateriaal 
kun je denken aan van alles! Van flessendopjes tot wc-rolletjes, van een oude sok met gaten tot oud 
speelgoed wat je niet meer gebruikt. Bedenk het maar en houd het bij de hand. Tot in de online les!

Wereldvak TechnoScience
Bij TechnoScience is waarnemen heel erg belangrijk. Om te weten hoe iets werkt, moet je eerst goed 
kijken. Wat zie? Klopt het wat je ziet? Is het geen gezichtsbedrog/illusie? Escher was een tekenaar die 
heel goed illusies kon tekenen. Door goed naar zijn tekeningen te kijken leer je hoe dingen werken, 
maar soms word je op het verkeerde been gezet. In de online les gaan we samen ook zo’n illusie 
maken. Tot in de online les!

Online voorlichtingen

Zij-instroom havo/vwo 3 naar 4
Maak jij volgend jaar de overstap van 3 naar 4 havo of vwo en moet je daarvoor overstappen naar een 
andere middelbare school? Meld je dan aan voor deze voorlichting. Onze docenten vertellen je meer 
over de mogelijkheden die het CCC jou in de bovenbouw biedt. Ook is er de mogelijkheid om al jouw 
vragen te stellen.

Passend onderwijs / route 66
We vinden het belangrijk dat je je op het CCC snel thuis voelt. Elke dag heb je contact met docenten, 
je mentor, conciërges en teamleiders die allemaal op hun manier daarbij willen helpen, bijvoorbeeld 
als het leren niet zo goed gaat, als je niet lekker in je vel zit of als je extra hulp nodig hebt. Tijdens 
deze online voorlichting vertelt de zorgcoördinator je meer over de extra ondersteuning die wij 
bieden, bijvoorbeeld bij dyslexie.


