
 

 

  

 

 

 

Juli, 2018 

 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
Alle scholen in Enschede hebben nu een verdiende zomervakantie. Eventjes geen lessen, 
activiteiten, toetsen, examens, etc. Op de valreep hebben wij als school nog een aantal belangrijke 
keuzes gemaakt. 
 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt College Zuid een rookvrije school. Voor de medewerkers 
geldt dit al direct vanaf augustus 2018 (goed voorbeeldgedrag laten zien). Voor de leerlingen geldt 
dit vanaf 1 januari 2019; wij willen graag de leerlingen tijdens de lessen hierop gaan voorbereiden. 
 
De pauzetijden zullen vanaf het komende schooljaar aangepast worden. met name onze leerlingen 
hebben aangegeven dat de kantine bomvol zit tijdens de pauzes. Door de pauzes te scheiden voor 
de leerlingen krijgen we daar wat meer lucht en bewegingsruimte voor onze leerlingen. 
 
De missie, de visie en het doel van College Zuid is aan het eind van het schooljaar 2017-2018 
opnieuw geformuleerd. In het kort op het op het volgende neer:  
Missie:   Op College Zuid is elke leerling welkom. 
Visie:   Iedere leerling op CZ mag (van) goed onderwijs genieten. 
Doel:   Iedere leerling is meer (waard) dan een diploma. 

 
Een mooi resultaat zo vlak voor de zomervakantie! 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe en zijn jullie aan het begin van het nieuwe 
schooljaar weer graag van dienst! 
 
Zomerse groet, 
 

 
 
 

          
 Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
  

Lees de nieuwe schoolgids op www.hetstedelijk.nl  

of klik op het plaatje 

http://www.hetstedelijk.nl/
https://www.hetstedelijk.nl/nl/college-zuid/algemene-informatie/schoolgids
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Mavo onderbouw en bovenbouw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugblik laatste periode 
De laatste periode stond voor klas 4 natuurlijk in het teken 
van het examen. Op 5 juli hebben we aan 83 kandidaten het 
welverdiende diploma mogen overhandigen. Voor de overige 
klassen waren het natuurlijk de spreekwoordelijke laatste 
loodjes. Enkele eindsprintjes zijn met een goed gevolg nog 
afgelegd.  

De brugklassen zijn als 
afsluiting van het schooljaar 
op kamp geweest in Uelsen 
of hebben op school gewerkt aan diverse projecten.  
Ook leerjaar 2 en 3 hebben in de laatste week door middel van 
projecten het jaar afgesloten, waarbij het uitje naar het pretpark 
de favoriet was. Ondanks dat niet altijd alles zo gelopen is als we 
wilden, kijken we toch met een tevreden gevoel terug op het 

schooljaar 2017-2018.  
 
Allen een fijne vakantie gewenst en tot volgend jaar! 

 
John Zandbergen 
Hessel Brandsen 

        teamleiders mavo 
Terug  

 
Afscheid Hessel Brandsen 
 
Het afgelopen heb ik met veel plezier als teamleider mavo 
onderbouw gewerkt op College Zuid. Ik laat met een gerust 
hart de afdeling achter bij mijn collega's. Het was een 
enerverend jaar waarbij we hard gewerkt hebben om te zorgen 
dat de leerling goed onderwijs en passende ondersteuning 
krijgen.  
 

Hessel Brandsen 
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TTO/havo en vwo onderbouw 
Afscheid 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat mevrouw W. Smit aan de slag op het Kottenpark. 
Daarmee verliezen we een goede docent en een zeer betrokken mentor. Ik hoop dat ze een fijne 
werkplek krijgt op het Kottenpark. 
 
Terugblik 
Het afgelopen jaar hebben we de eerste stappen gezet richting het nieuwe onderwijsconcept 
Academy Zuid, waar we vanaf het nieuwe schooljaar in de eerste klassen HV mee gaan starten. 
Tijdens de Academy Zuid uren, 4 lessen per week, gaan leerlingen 
uiteindelijk zelfstandig aan de slag met hun eigen leervragen. Op deze 
manier leren ze hun eigen interesses en talenten kennen en leren ze 
belangrijke vaardigheden als samenwerken, onderzoek doen, 
verslaglegging en evaluatie. We gaan er vanuit dat leerlingen hierdoor 
met veel motivatie aan hun eigen ontwikkeling gaan werken.  
Gedurende het schooljaar hebben we besloten om de klassen 2HV1 en 
2HV2 te splitsen in drie afzonderlijke klassen. Volgens mij heeft dat voor de leerlingen goed 
uitgepakt, want hierdoor ontstonden kleinere, beter werkbare klassen.  
Dit jaar zijn er weer verschillende reizen en excursies geweest. De uitwisseling met 
Hattingen/Gladbeck, de reis naar Engeland, het introductiekamp van de sportstroom, het zeilkamp, 
het brugklaskamp in Duitsland en zo zijn er meer mooie momenten te noemen, waar leerlingen 
met veel plezier op terug kijken. Deze momenten zijn belangrijk voor de groepsvorming en om eens 
op een andere manier met elkaar aan het werk te zijn. In alle gevallen hoor ik vrijwel alleen maar 
positieve verhalen. De keerzijde van al deze mooie uitjes, is dat het ook kan zorgen voor de nodige 
lesuitval. Komend schooljaar proberen we dat op te lossen door meer van deze zaken zoveel 
mogelijk in de activiteitenweken te plannen. 
 
Vooruitblik 
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrief, verandert de organisatiestructuur van de school. Dat 

betekent dat ik komend schooljaar teamleider wordt van 1 en 2 mavo/havo. 
Wat mij betreft een mooie uitdaging! Het grootste gedeelte van de onderbouw 
komt nu bij 1 team terecht. Dat is een kans om meer eenheid en structuur in de 
onderbouw te genereren. Uiteraard ga ik het vwo en het tto missen. 

 
Leerjaar 2 havo en vwo 
In de tweede klas hebben we volgend jaar 18 vwo leerlingen en 42 havo leerlingen. In totaal zijn dat 
60 leerlingen, wat neerkomt op twee klassen. Dat betekent dat we komend jaar gaan werken met 
een 2H klas en een 2HV klas. De mentoren hebben zich gebogen over een klassenindeling en die is 
nagenoeg in zijn geheel opgevolgd. De twee klassen zijn iets groter dan dit jaar, en dat komt door 
een instroom vanuit de mavo en de mavo/havo klasssen, alsmede door instroom van leerlingen van 
andere scholen. 
 
TTO leerjaar 3 
Komend schooljaar wordt leerjaar 3 van het TTO samengevoegd. Dat betekent dat 3HE en 3VE 
samen les krijgen, maar dat er wel een aantal lessen op de A3 plaatsvinden, waardoor de docent 
extra ondersteuning krijgt van mevrouw Frye. 
 
Plannen genoeg, maar eerst is het vakantie. U allen een mooie zomer gewenst! 

Michel Otter 
      Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug  
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Havo bovenbouw 
Het afgelopen jaar… 
In 4 en 5H was het een druk jaar, we hebben dit jaar ongelooflijk veel dingen aangepakt. Een aantal 
highlights zijn de voorlichting van oud-leerlingen, een voorstelling over ‘Anders is uniek’ en een 
nieuw programma CKV en Maatschappijwetenschappen. Andere activiteiten die eruit springen: het 
kerstbal, georganiseerd door een grote groep leerlingen (5H en 4H) en leerlingen 4H die als 
begeleider meegingen op kamp. Allemaal voorbeelden van leerlingen die meer gedaan hebben dan 
cijfers halen, en ook iets betekenden voor onze andere leerlingen op College Zuid. 
 
Daarnaast is het denk ik ook goed om een paar ouders te bedanken, die hebben willen meedenken 
tijdens de klankbordgroep. Ook Gerald Keizer hartelijk bedankt! Hij kwam wekelijks op school om 
een paar leerlingen bijles te geven in het vak wiskunde.  
 
Activiteitenweek  4 Havo 
We hebben dit schooljaar afgesloten met een activiteitenweek. Dit 
jaar hebben we als team geprobeerd hier een andere invulling aan 
gegeven met meer en andere activiteiten. We begonnen met het 
profielwerkstuk. Leerlingen die volgend jaar in 5H zitten, moeten een 
profielwerkstuk maken. Elke leerling moet hier 80 uur in eigen tijd 
aan besteden. Voor volgend jaar staan er geen lessen profielwerkstuk 
ingepland - maar het werkstuk moet natuurlijk wel af. Om leerlingen 
op weg te helpen is er in de laatste week gestart met het 
profielwerkstuk. Het maken van groepjes, het zoeken naar de juiste 
hoofd- en deelvraag en het vinden van een begeleider waren de 
belangrijkste opdrachten. Hopelijk hebben we de leerlingen zo op 
weg kunnen helpen dat ze in de zomervakantie eventueel nog wat 
kunnen doen. Eind oktober moet de kladversie worden ingeleverd. In januari is de creatie klaar. 
Tegen die tijd hebben de leerlingen als het goed is een prachtig verslag, toneelstuk, filmpje of iets 
dergelijks gemaakt om u te kunnen laten zien 
op de profielwerkstukavond.  
In de activiteitenweek waren er ook 
inhaalmomenten voor handelingsdelen en 
toetsen. Daarnaast was er de sportdag waarin 
verschillende sporten aan bod kwamen. 
 
Er waren ook twee andere activiteiten. Een 
veteraan, die werkzaam is geweest in 
Afghanistan, heeft uitleg gegeven over 
bepaalde zaken die hij heeft meegemaakt. En 
er was een fietstocht, maar die viel letterlijk 
in het water.. 
 
Een groot aantal leerlingen is naar 
Amsterdam geweest om een museum naar keuze te bezoeken en een rondleiding door de eilanden 
te volgen. Op die dag was er gelukkig wel zon en het werd een leuk uitstapje. Een mooie afsluiting 
van dit schooljaar. 
 

Judith Prakken 
Teamleider havo klassen 3, 4, 5 

Terug 
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VWO/TTO bovenbouw 
 

Meneer Cleine 
Na jarenlang op College Zuid als docent natuurkunde werkzaam te zijn 
geweest gaat onze collega Gerard Cleine genieten van zijn welverdiende 
pensioen. Eigenlijk had Gerard dit vorig jaar al willen doen, maar hij besloot 
de leerlingen nog een jaar te blijven begeleiden; hiervoor zijn we hem zeer 
dankbaar. Wij willen Gerard hartelijk danken voor zijn trouwe 
dienstverband, voor de waardevolle bijdrage die hij heeft geleverd aan de 
toekomst van onze leerlingen en aan zijn tomeloze inzet voor alles in en 
rondom College Zuid.  
 
Diploma’s en reizen  
Het afgelopen jaar hebben we veel mooie momenten samen beleefd. We 
hebben tijdens een prachtige diploma-uitreiking onze eindexamen-
leerlingen uitgezwaaid, waarvan er vijf Cum Laude hun diploma hebben 
behaald. De leerlinge n van 4vwo hebben genoten van hun reis naar Ieper 
en Brussel en de leerlingen van 5vwo hebben twee geweldige weken 
doorgebracht tijdens de uitwisselingsweken met de leerlingen uit Spanje.  
 
Ouders klankbordgroep 
Graag wil ik mevrouw Sweelsen, mevrouw Dubois en mevrouw Dubbink be 
danken voor hun waardevolle bijdrage in de ouderklankbordgroep. 
 
Herschikking teams 
Het komende cursusjaar zal er een herschikking plaatsvinden in de teams. 
Dat betekent, dat de huidige teamleider van vwo verantwoordelijk zal worden 
voor de gehele vwo-stroom van 1TTO tot en met 6vwo-TTO. Ik ben ervan 
overtuigd, dat we op deze manier een zeer krachtig team neerzetten, dat door 
een nauwe samenwerking tussen de docenten van de onder- en bovenbouw, de 
doorlopende leerlijn nog beter zal weten te waarborgen en dat de doorstroom 
naar de bovenbouw nog soepeler zal kunnen laten verlopen.  
 

Rita Piras 
Teamleider vwo en TTO 

 

 

     
Terug 
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Nieuwe lestijden en pauzetijden 
 

Vanaf 3 september gelden op school nieuwe lestijden en 

pauzetijden. Door de pauzes voor onderbouw en 

bovenbouw te splitsen, wordt het minder druk in de aula. 

Daar zal iedereen blij mee zijn. 

 

 

 

De eerste twee leerjaren hebben les volgens het ritme: 

2x les – pauze – 2x les – pauze – 3x les – pauze – 2x les 

Voor de klassen 3, 4, 5 en 6 geldt: 

3x les – pauze – 2x les – pauze – 2x les – pauze – 2x les 

Hieronder staat het in een schema uitgewerkt. Tip: knip uit en bewaar (op de koelkast, in de nieuwe 

schoolagenda of… boven je bed . 

 

De lestijden voor schooljaar 2018-2019 zijn: 

  Klassen 1 en 2   Klassen 3, 4, 5, 6 

1e uur       8.15 uur - 9.00 uur   1e uur 8.15 uur - 9.00 uur 

2e uur  9.00 uur - 9.45 uur   2e uur 9.00 uur - 9.45 uur 
  Pauze   3e uur 9.45 uur - 10.30 uur 

3e uur  10.05 uur - 10.50 uur   Pauze 

4e uur  10.50 uur - 11.35 uur   4e uur 10.50 uur - 11.35 uur 
  Pauze   5e uur 11.35 uur - 12.20 uur 

5e uur  12.05 uur - 12.50 uur   Pauze 

6e uur  12.50 uur - 13.35 uur   6e uur 12.50 uur - 13.35 uur 

7e uur  13.35 uur - 14.20 uur   7e uur 13.35 uur - 14.20 uur 
  Pauze   Pauze 

8e uur  14.40 uur - 15.25 uur   8e uur 14.40 uur - 15.25 uur 

9e uur  15.25 uur - 16.10 uur   9e uur 15.25 uur - 16.10 uur 

Bij grote uitzondering kan een 10e lesuur ingeroosterd worden. 

 

Terug 
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Geslaagd!  
Feest, voor tientallen leerlingen en hun ouders voor alle geslaagden van 2018!! Hartelijk 

gefeliciteerd met je diploma mavo, havo of vwo!! 

Feest was het in de hele school bij de 

diploma-uitreiking op 4 juli, een 

zonnige avond vol blijde gezichten, 

toespraken, bloemen, handtekeningen, 

hapjes en drankjes. 

 

Nagenieten met de foto’s? Klik hier. 

Cum laude geslaagd! 
Natuurlijk zijn we op alle leerlingen die geslaagd zijn even trots. Maar sommige 

leerlingen hebben een topprestatie neergezet, zij zijn cum laude geslaagd! Het gaat 

om Najma Akbari (4MAVO) en Ruben Liebe, Lars Pahlplatz, Sam 

van der Ploeg, Jon-James Thio en Lisa 

Ruiter (allen 6VWO). Voor cum laude is 

een gemiddelde van een 8 vereist, Lars 

had een gemiddelde van 8.5 te behalen 

en Jon-James zelfs een 9! 

Lees ook het artikel in Tubantia, klik hier 

 

Zoë op Wall of fame 
Een andere topprestatie is neergezet door Zoë 

Strijland. Zij combineerde haar schoolstudie met een 

sportieve carrière en won met het nationaal ijshockey 

elftal het wereldkampioenschap in Mexico. Ze krijgt 

een plekje op de ‘wall of fame’ waar sportieve 

prestaties in het zonnetje gezet worden.  

Terug 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K-actvYflRQi1I0py3HkYxtjKpqz6Sue?usp=sharing
http://intranet.hetstedelijk.nl/fileadmin/user_upload/crop_2018-06-14_Tubantia_-_Enschede_-_14-06-2018_4__1_.pdf
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College Zuid: alle leerlingen TTO geslaagd! 

Op College Zuid hebben leerlingen van het TTO, (TweeTalig Onderwijs) deelgenomen aan 
internationale examens voor het vak Engels.  
De uitslagen zijn binnen en alle leerlingen zijn geslaagd! 

23 derdejaars TTO-leerlingen - Cambridge Checkpoint certificaat*  
18 leerlingen 5 havo-TTO - IB-examen B (International Baccalaureate)* 

24 leerlingen 6 vwo-TTO -  English Language and Literature A (IB)* 
* zie kader 

Een slagingspercentage van 100 % is een 
compliment voor de leerlingen. Ze hebben 
ieder op eigen niveau laten zien dat ze de 
Engelse taal beheersen en veel kunnen 
vertellen over de Engelse cultuur en 
literatuur. De behaalde diploma's 
bewijzen hun Engelstalig niveau, niet 
alleen handig voor alle buitenlandse 
vakanties, maar ook voor toekomstige 
studie hier of elders.  

Niet in de laatste plaats geeft de 
beheersing van de Engelse taal de 
jongeren de mogelijkheid te 
communiceren met leeftijdgenoten over 
de hele wereld. Daarmee laten ze zien 
wereldburgers van de toekomst te zijn. 
Met elkaar kunnen spreken is immers het 
begin van begrip voor elkaar en ook de 
start voor het gezamenlijk aangaan van 
uitdagingen. De diploma's zijn niet alleen 
een mooie bekroning op hard werken, 
maar ook het vertrekpunt voor 'the 
future'.  

 
  

Terug 
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Pre-U  

Het is weer een jaar geweest vol activiteiten rondom Pre-U. In totaal 

hebben bijvoorbeeld 38 leerlingen deelgenomen aan de verschillende 

masterclasses en hiervoor een oorkonde ontvangen. Vaak krijgen wij 

hierover enthousiaste reacties terug. Wij hopen ook volgend jaar veel 

leerlingen te kunnen plaatsen bij de aangeboden masterclasses. Mocht u 

al nieuwsgierig zijn, op de site van Pre-U is meer informatie te vinden 

over het aanbod (https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-

university/pre-u/masterclasses/). 

De leerlingen in 5VWO hebben op donderdag 5 juli deelgenomen aan twee workshops als opstart 

voor het profielwerkstuk dat ze volgend jaar moeten inleveren en waarin ze kunnen laten zien wat 

ze in de afgelopen jaren geleerd hebben. In deze workshops, wetenschappelijk onderzoek doen en 

academisch schrijven, hebben de leerlingen kunnen ervaren wat er komt kijken bij het doen van 

wetenschappelijk onderzoek, welke valkuilen er zijn en hoe 

je deze kunt voorkomen en hoe je gedurende je onderzoek 

je waarnemingen op een wetenschappelijke manier kunt 

vastleggen. Aangezien de TTO leerlingen hun 

profielwerkstuk in het Engels moeten schrijven, zijn voor 

deze leerlingen de workshops in het Engels aangeboden. Na 

de workshops volgde een rondleiding over de campus van 

de UT, met als hoogtepunt een rondleiding door het 

studentenhuis van de student die de rondleiding verzorgde. De reacties varieerden van ‘Ik kan niet 

wachten, tijd om uit huis te gaan’ tot ‘Mooi dat ik niet in zo’n bende ga wonen!’.  

Tot slot willen wij graag melden 

dat we er trots op zijn dat twee 

leerlingen uit 4VWO 

geselecteerd zijn voor het 

honoursprogramma van de UT: 

Mehar Askari en Merel van 

Heezik. Bij deze willen we deze 

leerlingen nogmaals van harte 

feliciteren met dit prachtige 

resultaat! Hoe zwaar het is om 

door de selectie te komen blijkt 

al uit het feit dat drie andere 

leerlingen die zich hadden aangemeld, ook stuk voor stuk toppers, helaas niet door de selectie zijn 

gekomen. Voor leerlingen (en ook alle anderen!) hopen wij op een andere manier een uitdaging te 

kunnen vinden naast en binnen het reguliere onderwijsprogramma. Wij houden ons hierbij graag 

aanbevolen voor input vanuit de leerlingen zelf en vanuit u als ouder. 

Rest ons u een fijne vakantie te wensen! 

Rita Piras, teamleider VWO en TTO, rpiras@hetstedelijklyceum.nl 

Esther Notkamp, coördinator talentmaximalisatie, enotkamp@hetstedelijklyceum.nl 

Terug 

  

Honoursprogramma 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/masterclasses/
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/masterclasses/
mailto:rpiras@hetstedelijklyceum.nl
mailto:enotkamp@hetstedelijklyceum.nl
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College Zuid  naar Brussel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het twitterbericht hiernaast ontvingen scholieren die 
afgereisd waren naar Brussel. Leerlingen van College Zuid 
bezochten daar het Europees Parlement. Oud-leerling 
Luuk Blom is daar adjunct secretaris-generaal. Samen 
met collega's heeft hij de leerlingen laten kennismaken 
met de gebouwen èn de onderwerpen die een rol 
spelen.  

Het bezoek aan Brussel was het sluitstuk van een reis die eerst naar Ieper voerde. Daar 
bezochten de jongeren de gebieden waar de Eerste Wereldoorlog gewoed heeft. Elke 
avond wordt om 20.00 uur de Last Post geblazen ter herinnering aan allen die daar vielen. 
Een indrukwekkend moment!  

 

Eindexamen en ramadan 
Niet vaak vallen het eindexamen van 

de middelbare school en de ramadan 

samen, maar dit jaar wel. Hoe pak je 

dat aan als leerling? Hoe kun je met je 

familie de ramadan vieren en tegelijk je 

examen goed afleggen? Dagblad 

Tubantia heeft die vraag gesteld aan 

leerlingen van College Zuid. Wat blijkt? 

De leerlingen zien zelf geen grote 

problemen. Sommigen zien zelfs iets 

moois in de combi, anderen handelen 

naar bevind van zaken, ieder komen ze 

er op eigen manier wel uit.  

Lees het hele artikel in Tubantia via deze link. 

Terug 

 

https://www.tubantia.nl/enschede/enschedese-examenkandidaten-god-helpt-beter-dan-broodje-pindakaas~a22ac4a5/
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Grote opvoering ‘Clash of the composers’ 
Een creatief en muzikaal project voor de tweede klassen van de Mavo 

 

Op 4 juni was de grote uitvoering van een project dat startte op 8 maart. Het project heet 
“Clash of the Composers” en alleen de naam al trekt de aandacht. Wat is het? 

De startpresentatie werd verzorgd door het Valerius Ensemble (kamermuziek ensemble), 
samen met Hartkwartier (muziek, dans en kunst), beide gevestigd in Enschede. Dit begin 
gaf een voorproefje van wat leerlingen zelf 
gingen doen: een presentatie, door de 
leerlingen zelf vorm te geven én uit te 
voeren op maandag 4 juni 2018. Leerlingen 
lieten toen hun muziek en vormgeving zien 
op het podium van het Muziekcentrum 
Enschede. 

In de tijd tussen start en uitvoering is door 
de leerlingen twee lesuren per week aan 
het project gewerkt. Onder begeleiding van 
zowel het Valerius Ensemble als het 
Hartkwartier werkten de klassen aan 
vormgeven en presenteren. In dit project hadden de leerlingen zelf de hoofdrol. 

De lessen betroffen de onderdelen van de einduitvoering namelijk “beats”, “dance” en 
“rap”, elementen uit de HipHop. Deze muziekstroming kennen de leerlingen! Minder 
bekend is dat in HipHop vaak klassieke muziek wordt gebruikt als basis voor de nummers. 
Daarom vormden werken van Beethoven, Bach en Mozart de basis voor de verdere 
uitwerking. 
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Het project werd gelijktijdig op drie scholen in Enschede-Haaksbergen uitgevoerd. 
Leerlingen van de drie scholen hebben op maandag 4 juni samen de einduitvoering 
verzorgd. Per school namen circa 60 leerlingen actief deel, van Stedelijk Lyceum College 
Zuid waren dit de klassen 2m1, 2m2 en 2m3. 
 
Voor de einduitvoering in het Muziekcentrum Enschede werden ouders, buren, kennissen, 
vrienden én medeleerlingen uitgenodigd om de deelnemende leerlingen aan te moedigen. 
Het was een geslaagde avond. De leerlingen hebben het heel goed gedaan. 

   

 

 

  

Terug 
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Excursie Lille 
Op donderdag 26 april  vroeg in de ochtend ging een groep van 40 leerlingen naar Lille in Frankrijk.  
Leerlingen gingen op ontdekkingstocht door de stad, aan de hand van een opdracht: Zij moesten op 
zoek gaan naar mooie mozaïeken, een moderne kathedraal, bijzondere winkelpanden en brede 
boulevards ... in een prachtige stad ! Lille wordt niet voor niets ‘Het Parijs van het Noorden’ 
genoemd. 
Net over de Belgische grens konden onze leerlingen een beetje van de Franse sfeer proeven: lopen 
in de straten van “Vieux Lille “ (Het oude Lille), winkelen in het moderne winkelcentrum Euralille en 
een Frans broodje eten… 
Wij konden genieten van prachtig weer met een gezellige, leuke groep leerlingen en begeleiders! 

S. Lefeuvre,  
docent Frans, namens de begeleiders. 

 

I love London & we love mr. Wierema Kosters! 
Of: wat liefde voor Londen en de opa van Myrle met elkaar te maken 

hebben. Op College Zuid is een leslokaal dat geregeld door leerlingen 

en docent Millar gebruikt wordt voor het vak Engels: lokaal B14.  

Dat lokaal is onlangs flink gepimpt. Meneer Millar wilde graag dat de 
ruimte inspirerend zou zijn voor leerlingen die er les krijgen – en dan 
natuurlijk het liefst met een Engelse twist. Aan leerlingen is geregeld 
gevraagd hoe of wat er mogelijk zou zijn. Alles kwam in een 

stroomversnelling 
toen de opa van 
Myrle bereid bleek een 
wandschildering te maken. 
Drie dagen was meneer Wierema 
Kosters aan de slag – toen was de klus geklaard.  
 
De voltooiing is gevierd met de klas van Myrle. Zij 
overhandigde namens school een bon, leerlingen 
kregen uitleg over de gebouwen en het schilderen 
en tenslotte zijn allen samen op de foto gegaan. 
Bedankt meneer Wierema Kosters!     

Terug 
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Leerlingen op bezoek 

Leerlingen van College Zuid zijn op bezoek geweest bij 
oudere mensen. Daarmee laten ze zien dat ook scholieren 
mee kunnen doen in de strijd tegen eenzaamheid. 

Op 9 juli deed prinses Laurentien in het tv-programma 'de 
eindredactie' een indringende oproep: Zie de ander staan, ga 
eens naast hem of haar zitten op dat bankje en luister.’ Dat is 
precies wat Yente en Luca, Dalila en Desiree, samen met 
anderen deden tijdens een bezoek aan bewoners van Mediant. Ze hoorden de verhalen van 
bewoners en zorgden voor een fijne ochtend. 

De bezoeken waren georganiseerd door de 'tafel van Marcelis',  een organisatie die vecht tegen 
eenzaamheid. Zij laten het niet bij dit ene contact, maar zijn van plan om een 'terugkomdag' te 
regelen. Met aan ons allemaal de oproep: Ga het gesprek aan, en laat het niet bij die ene keer. 

Van het bezoek van de leerlingen staat een uitgebreid verslag in Tubantia te lezen via deze link.  

 

Veldwerk in het Aamsveen 
Op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni zijn de brugklassen 1HV en 1TTO 

naar het Aamsveen geweest om daar veldwerk te doen voor het vak 

biologie.  

Het Aamsveen was even zoeken, maar uiteindelijk is iedereen goed 

aangekomen bij de verzamelplek. Met prachtig weer hebben de leerlingen 

van alles geleerd. Want, welke waterdiertjes leven er allemaal in een 

poel? En wat zegt de aan- of afwezigheid van die diertjes over de 

waterkwaliteit? 

Het Aamsveen vormt een bijzonder landschap, maar wat is hoogveen 

eigenlijk en hoe is het ontstaan? De leerlingen bekeken en 

inventariseerden wat er allemaal groeit en bloeit in het hoogveen en 

leerden wat een kluunplaats is.  

Daarnaast hebben de 

leerlingen 

bodemonderzoek 

gedaan, onder andere 

naar de zuurtegraad, 

en hebben ze 

geprobeerd zo veel 

mogelijk verschillende vogelgeluiden te 

herkennen. Dit allemaal onder de vakkundige 

begeleiding van een groot aantal gidsen van de 

IVN (Instituut voor Natuureducatie en 

duurzaamheid). Terug 

https://www.tubantia.nl/enschede/met-stuk-gebak-en-goed-gesprek-eenzaamheid-in-enschede-te-lijf-gaan~a18bc617/
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Activiteitenweek 
De activiteitenweek stond bol van… de activiteiten. Een paar highlights. 

Insectenhotel 
Natuurbehoud was een van de thema's 
van de activiteitenweek. Maar wat heb je 
aan kleine kriebelende, vliegende en/of 
kruipende beestjes? Soms ben je er bang 
voor, soms irriteren ze. Maar insecten zijn 
ook supernuttig. Ze zorgen voor 
bestuiving, voor verteren, voor een losse 
bodem, voor... Insecten zijn belangrijk en 
leuk! Jammer dat hun aantal mindert, bijvoorbeeld 
vanwege stadse bebouwing. 

Brugklasleerlingen van college Zuid zijn praktisch 
met dit probleem bezig gegaan. In de ochtend 
hebben de leerlingen uitleg gekregen over 

insecten en heeft een imker zijn verhaal gedaan. 

Daarna hebben leerlingen van klas 1 verschillende insectenhotels gemaakt – van vijf-
sterren niveau!! 

Zelf een muziekvideo maken – tweede  klas doet workshop van Tetem 

 
Natuurlijk kun je vol bewondering je favouriete muziek op je 
telefoon luisteren, maar hoe cool is het als je zelf muziek kunt 
maken! Moeilijk? In de workshop die medewerkers van Tetem 
gaven aan tweede klassen, bleek het hele leven vol muziek te 
zitten. 

Gewapend met een videocamera namen de leerlingen 
geluiden op, zoals het geluid van de kraan, een scheurend 
papier, de ribbels van de verwarming of een leerling die voor 
schaap speelt. 

Nadat deze geluiden op een laptop gezet waren, gingen 
leerlingen knippen, plakken en combineren om hun eigen muziek maken. Je hoort niet alleen de 
nieuwe muziek, de beelden laten ook zien waar dat geluid vandaan komt. 

Muziek is gewoon in je eigen leven te horen en maken. Gewoon even creatief luisteren :). 

Klik hier om voorbeelden van leerlingproducties te zien/horen. 

Of kijk een voorbeeld van Andrew Sham. Klik hier voor ‘The house(hold) beat challenge’. 

oooo 

Terug 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/17UaQVzBcmftBi1c5ItwvPObJVrF-hYDS?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YKi45Mad6rM
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Afscheid mevrouw Zomer 
Mevrouw P. Zomer vertrekt in de zomer bij College Zuid. Dan 
heeft ze 30 jaar gewerkt in het onderwijs als docent 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, keuzebegeleiding, 
decaan, mentor.. 
Ter ere van haar vertrek hield de oudercontactbrief een klein 
interview met haar. 
 

 Waarom is lesgeven leuk? 
Omdat kinderen (meestal) leuk zijn. En mijn vak is natuurlijk leuk. Het is leuk te vertellen over de 
Egyptenaren en de farao’s, Over de Tweede Wereldoorlog en de Eerste, en over de dolle mina’s.  
 

 Welke leuke herinnering neem je mee? 
Het is leuk dat er 10 jaar na de vuurwerkramp nog een leerling bij me kwam om te bedanken en dat 
ik nog steeds contact heb met die leerling. En dat ik een andere leerling goed heb kunnen helpen bij 
problemen.  
Iemand helpen is eigenlijk het leukste, het lesgeven komt soms op de tweede plek. Soms hebben 
kinderen het maar moeilijk, ze hebben het niet altijd gemakkelijk. Dat vergeten we wel eens.  
 

 Wat kun jij voor de leerling betekenen? 
Een luisterend oor en soms kan ik helpen met praktische dingen. 
 
 Wat wens je de school toe?  
Een duidelijke koers, zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 
Leerlingen hebben duidelijkheid nodig. Dan gaat het goed met ze en 
weten ze waar ze aan moeten werken.  
 
 Hoe motiveer je leerlingen? 
Door aan te spreken, door enthousiasme, door kinderen serieus te nemen 
en door humor. 
 

 Kun je een voorbeeld geven van humor in de les? 
Dat is lastig, er was zoveel. O ja, ik heb wel eens leerlingen die wat druk waren met een briefje naar 
de conciërge gestuurd. Daar stond op dat ze de map ‘verborgen stukken’ moesten halen. Die map 
bleef natuurlijk verborgen… :).  
Of soms zwaaide ik naar een denkbeeldig persoon in de gang. Iedereen kijkt dan, naar… niemand. 
 
Tijdens het interview komen er al verschillende collega’s langs, om te bedanken voor gezelligheid, 
collegialiteit en vriendschap. Niet alleen leerlingen, ook collega’s gaan Pauline 
Zomer missen! 
 
Pauline gaat met pre-pensioen, want ‘ik ben nu nog jong en kan nog van 
alles doen’. Ze gaat na 30 jaar onderwijs genieten van de 
vrijheid en de natuur. Ze gaat ons vast wel missen, maar nu 
voelt het nog even als vakantie. ‘Straks, in september, ben ik 
pas echt ‘vrij’ en met pensioen’. 
 
Pauline, bedankt voor alles namens al je collega’s! 
Terug 
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Belangrijke data 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk bij twijfel op de website voor de actuele agenda. 

 4 sept Eerste lesdag – inhaalmoment fotograaf  

11 sept Ouderavond 3 havo/vwo/tto 19.00 uur 

12 sept Ouderavond 3 mavo / 4 mavo 20.00 uur 

13 sept Ouderavond 4 havo/vwo 19.00 uur 

17 sept Ouderavond 5 havo/6 vwo 19.00 uur 

 Ouderavond 5 vwo 20.00 uur 

17-21 sept Werkweek 4H/4V Ierland, 6V Rome, 4M Ardesch  

18 sept Ouderavond 1 mavo / 1 mh 19.00 uur 

 Ouderavond 2 mavo 20.00 uur 

19-21 sept Introductie outdoorkamp sportstroom 1e klassen  

24 sept Ouderavond 1TTO/HV 19.00 uur 

 Ouderavond 2 TTO/HV 20.00 uur 

27 sept Inhaalmoment schoolfotograaf  

9 okt Studiedag HSL, leerlingen ’s middags vrij  

10 okt Ouderbijeenkomst sporttalentleerlingen 19.00 uur 

11 okt Klankbordbijeenkomst 19.00 uur 

15-19 okt Cito-0 toetsen eerste klassen  

16, 17 okt Kennismakingsgesprekken ouders eerste klassen Op afspraak 

18 okt Schooldisco klassen 1 en 2  

22-26 okt Herfstvakantie  

   

   

Terug 
 


