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Beste leerkracht van groep 8, 

 

Door de coronamaatregelen zijn veel voorlichtingsactiviteiten op de VO-scholen fysiek niet 
meer mogelijk. De gezamenlijke besturen hebben besloten een update te maken van de 
activiteiten. Deze update vindt u in dit document. Het verzoek is aan u dit document met de 
ouders en leerlingen van groep 8 te delen zodat zij zich digitaal goed kunnen laten 
voorlichten door de Zoetermeerse VO-scholen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Zoetermeerse vO-scholen 

 

Wim Deerenberg 

Conrector Onderwijs Alfrink College 

 

ONC Clauslaan 

 

Online informatieavond 8 februari 2021, 19.30 – 20.30 uur 

Wij vertellen u alles over het onderwijs op ONC Clauslaan en u kunt meteen al uw vragen 
stellen via de live-chat. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De livestream is te volgen 
op ons YouTube-kanaal: 

Livestream informatieavond ONC Clauslaan 8 februari 2021, 19.30 - 20.30 uur 

Online Open Huis terugkijken 

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari hebben wij ons online Open Huis gehouden. Door 
middel van interviews, filmpjes en demonstraties hebben bezoekers een beeld gekregen van 
ONC Clauslaan en digitaal de sfeer kunnen proeven. Lukte het niet om live mee te kijken? 
De livestreams van ons Open Huis staan op ons YouTube-kanaal: 

Livestream Open Huis ONC Clauslaan 16 januari 2021 
Livestream Open Huis ONC Clauslaan 15 januari 2021 

U kunt in de beschrijving onder de livestreams zeer eenvoudig doorklikken naar de 
behandelde thema’s 

 
Individuele afspraken 
Wilt u persoonlijk contact? Dat is altijd mogelijk!   

• Bel naar mw. M. Vink of dhr. H. Zwart: 079 316 90 42 

• Of stuur een mail naar: clauslaan@onc.unicoz.nl 

 

ONC Parkdreef 

Online Open Huis 23 januari 2021, 9.30 – 11.00 uur 
Op zaterdag 23 januari organiseren wij het online Open Huis. Via een livestream laten wij 
zien wat er op onze school allemaal te beleven is. Door middel van gesprekken, filmpjes en 
interviews vertellen wij alles over onze school. Zowel docenten als leerlingen komen aan het 
woord en u/je kunt meteen via de live-chat vragen stellen. Tijdens de livestream is er ook 
gelegenheid om via Teams vragen te stellen. Er zitten drie teams klaar: een team voor 

https://www.youtube.com/watch?v=tSs-00KPImo&ab_channel=ONCClauslaanSchooljournaal
https://www.youtube.com/watch?v=EIZQfjRBfrc
https://www.youtube.com/watch?v=9D956rBiJAQ&t=4s
mailto:clauslaan@onc.unicoz.nl
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algemene vragen, een team voor vragen over ondersteuning en zorg en een team met 
mentoren. De livestream is te volgen op ons YouTube-kanaal: 

Livestream Open Huis ONC Parkdreef 23 januari 2021, 9.30 – 12.00 uur 

 

ONC in Contact 

Om een beeld te krijgen van hoe ONC Parkdreef eruitziet, kunt u samen met uw zoon of 

dochter meedoen met ONC in Contact. een digitale rondleiding door het gebouw met de 

mogelijkheid om vragen te stellen.  

Wanneer u op een linkje klikt, komt u in een Teamsvergadering. Een docent loopt met de 

telefoon of laptop door de school, laat het gebouw zien en vertelt wat bij de verschillende 

plekken. Na de rondleiding kunnen u en uw zoon of dochter via de chat vragen stellen. 

Hopelijk tot snel! 

ONC in Contact, woensdag 3 februari, 13.30 – 14.30 uur 

ONC in Contact, woensdag 10 februari, 13.30 – 14.30 uur 

ONC in Contact, woensdag 17 februari, 13.30 – 14.30 uur  

 
Online informatieavond terugkijken 
Op donderdag 14 januari vond onze online informatieavond plaats. Na een algemene 
presentatie over ons onderwijs, konden bezoekers deelnemen aan Teams-gesprekken over 
verschillende onderwerpen. 
U kunt de informatieavond terugkijken op ons YouTube-kanaal: 

Livestream informatieavond ONC Parkdreef 14 januari 2021 

 
Individuele gesprekken  

Wilt u persoonlijk contact? Dat is altijd mogelijk!   

• Bel naar dhr. R. van Bochove: 079 341 10 41 
• Of stuur een mail naar: parkdreef@onc.unicoz.nl 

  

https://youtu.be/i6K0qN-ovng
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE2ZWIyNTgtYzI3Ni00YzRmLWIyNWEtZDVjOTdmOWJjNzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6982831-1f28-4cdc-9a74-827f1e9ac0f8%22%2c%22Oid%22%3a%22839bc365-8a6b-481b-8f57-621284723793%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4MDdiYjItMmViMi00MWMyLThiNDctNDIzZjE3NWNlNWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6982831-1f28-4cdc-9a74-827f1e9ac0f8%22%2c%22Oid%22%3a%22839bc365-8a6b-481b-8f57-621284723793%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZkYTdlNDItN2I0My00OTE3LTgxZjgtMGVhMDQxOWFlOGVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6982831-1f28-4cdc-9a74-827f1e9ac0f8%22%2c%22Oid%22%3a%22839bc365-8a6b-481b-8f57-621284723793%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=CA_S2EmYCjQ&t=1326s
mailto:parkdreef@onc.unicoz.nl


3 
 

Wervingsactiviteiten Alfrink College januari en februari 2021 
 
Donderdag 28 januari 2021: online informatieavond ouders groep 8 

• Start 19.30 uur: Online informatieavond over het Alfrink College. Aanmelden via 
www.alfrink.nl. Ouders ontvangen een link voor de online informatieavond. 

• 20.25 uur: Mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan interactieve online 
meetings over specifieke onderwerpen, zoals tweetalig onderwijs, de sportklas, 
mentoraat en begeleiding, digitaal onderwijs, enz. Ouders kunnen zich hiervoor 
inschrijven via www.alfrink.nl. 

 
Zaterdag 30 januari 2021: online open huis en online lesjes voor leerlingen 

• 10.00-12.10 uur: Programma voor ouders. Mogelijkheid om deel te nemen aan 
interactieve online meetings over specifieke onderwerpen zoals tweetalig onderwijs, 
de sportklas, mentoraat en begeleiding, digitaal onderwijs enz. Ouders kunnen zich 
hiervoor inschrijven via www.alfrink.nl door zich aan te melden voor één van de beide 
informatieavonden. 

• 12.30-12.55 uur: Online open huis voor ouders en leerlingen.  
13.00-14.00 uur: Online lesjes en Q&A voor leerlingen.  
Aanmelden voor het online open huis, de lesjes en de Q&A kan via www.alfrink.nl 

 
Maandag 8 februari 2021: online informatieavond tweetalig onderwijs 

• Start 19.30: Online informatieavond voor ouders én leerlingen. Aanmelden via 
www.alfrink.nl. Ouders ontvangen een link voor de online informatieavond. 

• 20.25 uur: Mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan interactieve online 
meetings over specifieke onderwerpen wat betreft tweetalig onderwijs voor leerlingen. 

• 20.55 uur: mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan interactieve online 
meetings voor ouders over specifieke onderwerpen wat betreft tweetalig onderwijs, 
maar ook mentoraat en begeleiding, digitaal onderwijs en leerlingen participatie. 
Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven via www.alfrink.nl 

 
Ouders (en leerlingen) ontvangen per e-mail een dag van tevoren de link voor de online 
meetings of lesjes.  

 
Open Dag App. 
Daarnaast kunnen ouders en leerlingen informatie over het Alfrink College verkrijgen via 
onze Open Dag App. 
 

 
 
 

http://www.alfrink.nl/
http://www.alfrink.nl/
http://www.alfrink.nl/
http://www.alfrink.nl/
http://www.alfrink.nl/
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Alfrink Experience 
Op dit moment organiseren we geen Alfrink Experience middagen op school. We nodigen de 
leerlingen uit zich in te schrijven voor het online open huis en de online lessen op zaterdag 
30 januari en om onze filmpjes te bekijken op ons YouTube kanaal Alfrink College:  

https://tinyurl.com/YoutubeAlfrink. 
 
Daarnaast hebben we een informatieve website www.alfrink.nl en een actieve Instagram 
account: https://tinyurl.com/InstaAlfrink. 
 
Contactpersonen 
Sandra Dekker, afdelingsleider klas 1 en 2(t)havo/vwo: dek@alfrink.nl 
Marcel de Haas, afdelingsleider tvwo: has@alfrink.nl 
Bellen kan natuurlijk ook via 079-3306666. 

 
 
  

https://tinyurl.com/YoutubeAlfrink
http://www.alfrink.nl/
https://tinyurl.com/InstaAlfrink
mailto:dek@alfrink.nl
mailto:has@alfrink.nl
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Overzicht van online voorlichting Picasso Lyceum 

• Het Voorlichtingsboekje van het Picasso Lyceum is ook online beschikbaar. 

 

• 3 februari  

Online kennismakingslessen met een korte presentatie over het Picasso Lyceum 

voor leerlingen van groep 8. Maak kennis met onze docenten , hoe zij hun 

THUISlessen geven én met vakken die je bij ons op school zult gaan krijgen.  

 

• 8 februari   

Online informatieavond voor ouders van leerlingen met een mavo, mavo/havo of 

havoadvies. 

 

• 10 februari   

Online informatieavond voor ouders van leerlingen met een havo/vwo, vwo of 

gymnasiumadvies. 

 

• De 360° tour ° Bekijk ons kleurrijke gebouw, de filmpjes en de informatieve posters 

met de 10 zekerheden van het Picasso Lyceum. 

 

• Nieuwe online-activiteiten komen op de website te staan  

bij ‘groep7/8-kennismaken groep 8’.  Nieuwe en aangepaste activiteiten met de 

meest recente data verschijnen daar. Aanmelden per activiteit kan daar ook.  

  

https://www.picasso-lyceum.nl/info/download/voorlichtingsboekje/
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden-kennismakingslessen-groep-8/
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden-online-informatie-avond-groep-8/
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden-online-informatie-avond-groep-8/
https://www.picasso-lyceum.nl/2021/01/14/bekijk-het-picasso-lyceum-in-360o/
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/kennismaken-groep-8/
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Informatie scholen Zoetermeer SSVOZ 

PICASSO LYCEUM 

WEBSITE https://www.picasso-lyceum.nl/  

VOORLICHTINGSMOM. 
 

https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/kennismaken-groep-8/  

VIRTUELE TOUR https://kuula.co/share/7jxKQ/collection/7PQjq?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=-1 
  

AANMELDEN https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/inschrijfformulier/  

FOLDER https://www.picasso-lyceum.nl/wp-content/uploads/Picasso-Voorlichtingsboekje.pdf  

KENNISMAKINGSFILMS https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/6-domeinen-in-8-filmpjes/  

 

BEROEPSCOLLEGE ZOETERMEER VMBO 

WEBSITE https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/  

VOORLICHTINGSMOM. https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/aanmelden/open-huis-en-voorlichtingsavonden/  

VIRTUELE TOUR https://kuula.co/share/collection/7PBfR?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=-1  

AANMELDEN https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/aanmelden/  

FOLDER https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/wp-content/uploads/2018/11/11folderVoorlichtingVMBO180x180_3Luik_FCu.pdf   

 

BEROEPSCOLLEGE ZOETERMEER PRO 

WEBSITE https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/  

VOORLICHTINGSMOM. https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/open-huis-en-rondleidingen/  

AANMELDEN https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/aanmelden/  

FOLDER https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/wp-content/uploads/2021/01/12fold3luikzigzagPrO180x180FCu.pdf  

 

  

https://www.picasso-lyceum.nl/
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/kennismaken-groep-8/
https://kuula.co/share/7jxKQ/collection/7PQjq?fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=-1
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/inschrijfformulier/
https://www.picasso-lyceum.nl/wp-content/uploads/Picasso-Voorlichtingsboekje.pdf
https://www.picasso-lyceum.nl/aanmelden/6-domeinen-in-8-filmpjes/
https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/aanmelden/open-huis-en-voorlichtingsavonden/
https://kuula.co/share/collection/7PBfR?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&initload=0&thumbs=1&info=0&logo=-1
https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/aanmelden/
https://beroepscollegezoetermeer-vmbo.nl/wp-content/uploads/2018/11/11folderVoorlichtingVMBO180x180_3Luik_FCu.pdf
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/open-huis-en-rondleidingen/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/aanmelden/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/wp-content/uploads/2021/01/12fold3luikzigzagPrO180x180FCu.pdf
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Overzicht voorlichting Erasmus College  

• De livestream van de voorlichtingsavond 20 januari voor ouders is hier terug te 
zien: https://youtu.be/q56V7tyrDv4 

• Voor het open huis kun je je nog aanmelden via de site van het Erasmus 
College: http://www.erasmuscollege.nl/ 

• We bieden de mogelijkheid om iedere zaterdag in februari en maart, in kleine 
groepjes de school te bezoeken en vragen te stellen. Dit gaat voorlopig digitaal, 
maar zodra dit weer "echt" kan, kan dit ook op school. Opgeven hiervoor kan via de 
site van het Erasmus College.  

• Ook zal op de zaterdagen in februari en maart online thematische informatie gegeven 
worden. We starten deze thema zaterdagen op 13 februari met het 
thema EMC/Gymnasium/atheneum. Andere onderwerpen zullen volgen. Hou 
hiervoor de site in de gaten: http://www.erasmuscollege.nl  

• Het assessment voor EMC van woensdag 17 februari wordt uitgesteld naar 
woensdag 3 maart (online of indien mogelijk op school). Ook hiervoor kun je je 
aanmelden via de site: http://www.erasmuscollege.nl 

• Een individueel gesprek met iemand van het Erasmus College is ook mogelijk. Je, 
leerling met ouder(s), spreekt dan online (via Google Meet) met een mentor of 
teamleider. Afspraak hiervoor maken kan door je telefoonnummer te mailen 
naar info@erasmuscollege.nl. 

• Voor korte vragen kun je even appen naar Erasmus info: 06-29498760 

 

https://youtu.be/q56V7tyrDv4
http://www.erasmuscollege.nl/
http://www.erasmuscollege.nl/
http://www.erasmuscollege.nl/
mailto:info@erasmuscollege.nl

