
 

 

  

 

 

 

 
 

December, 2017 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Het einde van dit kalenderjaar is weer nabij. Tijdens de laatste week waren er nog veel 
activiteiten. Een aantal activiteiten hebben ook echt in het teken gestaan van Kerstmis, 
bijvoorbeeld het bezoek van kerstmarkten in Duitsland. Je kunt je de vraag stellen 
waarom wij deze markten in Duitsland bezoeken. Een van de antwoorden is dat 
College Zuid het versterkt Duits in de school aan het vormgeven is. Je hebt bij het 
bezoek aan een kerstmarkt de inhoud verbonden met een leuke activiteit.  
 
Ook het traditionele Kerstgala is gehouden op donderdagavond 21 december jl. Dit 
festijn is vrijwel in z’n geheel georganiseerd door een groep leerlingen (van planning 
tot uitvoering, van begroting tot budgetbeheer). Het is mooi om te zien dat leerlingen 
heel veel kunnen en dit gala is zeker een compliment waard.  
 
Een laatste nieuwtje; op donderdag 7 december jl. heeft College Zuid een bezoek 
gehad van vier inspecteurs. Er zijn lessen bezocht en er hebben veel gesprekken 
plaatsgevonden met leerlingen, docenten en schoolleiding. Op het eind van deze dag 
heeft de inspectie geconcludeerd dat de basiskwaliteit voor alle afdelingen op orde is; 
dit is een mooi bericht vlak voor de kerstvakantie!  
 
Ik merk dat leerlingen en medewerkers de afgelopen maanden zeer hard hebben 
gewerkt en dat zij toe zijn aan vakantie. Ik wens dan ook iedereen de komende twee 
weken tijd toe om goed uit te rusten en te genieten van hele fijne feestdagen en een 
goed ‘Oud en Nieuw’. 
 
In deze oudercontactbrief leest u nog veel over de afgelopen 
periode.  
 
Ik wens u heel veel leesplezier.  
 

 

 

 

Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
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Mavo onderbouw en bovenbouw 
 
Ouderklankbordgroep 
Vier keer per jaar vindt er voor alle afdelingen een gesprek plaats met een delegatie 
van ouder(s)/verzorger(s) uit de afdelingen. Voor de mavo-afdeling zijn we nog op zoek 
naar versterking.  
Vindt u het interessant om mee te praten over de gang van zaken op College Zuid en 
dan specifiek de mavo-afdeling, dan kunt u zich aanmelden via: 
oudersmavozuid@hetstedelijklyceum.nl  
Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u onderwerpen wilt aandragen om te 
bespreken tijdens de klankbordmomenten. 
De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 10 januari 2018. De bijeenkomst start 
om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. 
 

Eerste periode 
Tijdens de eerste periode van het schooljaar 
zijn we naast het lesgeven druk bezig 
geweest met een aantal zaken. Zo is er nu 
een vaste collega actief tijdens de 
pauzemomenten. Hij is aanspreekbaar voor 
leerlingen, maar hij spreekt zelf ook 
leerlingen aan op gedrag. De leerlingenraad 
geeft aan dat dit voor een positieve sfeer 
zorgt en dat dit een verbetering is vergeleken met vorig jaar.  
Helaas heb je soms ook met tegenslagen te maken en de laatste weken hebben we te 
maken gehad met veel zieke collega’s wegens de griep. We verwachten dat na de 
kerstvakantie het merendeel van de collega’s weer beter is, zodat we weer met een 
stabiel rooster kunnen werken. 
Naast de lessen hebben de eerste klassen nog een leuke projectdag gehad 
georganiseerd door de mentoren. Het was een leuke dag en tegelijk leerzame dag. 
 

Kerst en Oud en Nieuw 
Namens alle collega’s van het College Zuid wensen wij u goede feestdagen en een 
gezond 2017. 
 

 

 

John Zandbergen 
Hessel Brandsen 

        teamleiders mavo 
 

Terug  

mailto:oudersmavozuid@hetstedelijklyceum.nl
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TTO/havo en vwo onderbouw 
 
Gebruik van de chromebooks 
Sinds dit schooljaar hebben vrijwel alle leerlingen uit de eerste klas een eigen 
Chromebook. De meeste van deze Chromebooks zijn via de Rentcompany besteld. Om 
volledig gebruik te maken van alle functionaliteiten die wij als school aanbieden, is het 
van belang dat leerlingen inloggen met hun account van Het Stedelijk Lyceum. We zien 
nu dat veel leerlingen een eigen Google account hebben aangemaakt. 
 
Phileas Fogg 
De afgelopen periode heeft de Phileas Fogg Theatre Company onze TTO-afdeling weer 
regelmatig bezocht. In de eerste klas hebben leerlingen een stuk geoefend en 
opgevoerd, genaamd Little Victorians. Ouders waren getuige van dit spektakel. De 
tweede klas leerlingen hebben onder lestijd een drama workshop gevolgd en de derde 
klassers volgden een Shakespeare workshop.  
Omdat we zoveel gebruik maken van deze (theater)werkvorm hebben we Phileas Fogg 
ook uitgenodigd om ons op de Open Dag op 18 januari te ondersteunen. 
 
Inzet leerlingen bij activiteiten 
Het is mooi om te zien dat onze 
leerlingen zich extra in willen zetten bij 
activiteiten die de school organiseert. 
Een aantal mooie voorbeelden daarvan 
zijn de Doe Dagen, de Open Dag, de 
nieuwjaarsreceptie voor personeel en 
de TTO ambassadors. Vaak zijn er meer 
leerlingen die willen helpen dan dat we 
nodig hebben. Dat is een goed teken en 
geeft aan dat veel leerlingen trots zijn 
op de school. 
 
Profielkeuzeavond 
Leerlingen in klas 3 van het havo en het vwo moeten een profielkeuze maken. Dat is 
een ingewikkeld proces, waaraan in de mentorlessen volop aandacht wordt besteed. 
Op woensdag 24 januari is er een profielkeuzeavond waarbij leerlingen en ouders 
voorlichting krijgen over de profielkeuze zelf, maar ook over de nieuwe vakken die 
leerlingen in de bovenbouw kunnen kiezen. Een uitnodiging voor deze avond volgt. 
 
Sneeuwdag 
Op woensdag 31 januari vindt de jaarlijkse sneeuwdag voor de tweede klassen plaats. 
Ouders hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.  
 
Namens het hele team wens ik u fijne feestdagen en een mooi 2018. 

Michel Otter 
Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo/vwo/TTO-bovenbouw 
 

Trimester 2 en periode 2 en 3 

Naar aanleiding van een paar vragen van leerlingen leek het ons handig om 
nog even de aankomende periode door te spreken. 

 
Voor klassen 4H, 4V, 5V, 3M 
We zitten nu in trimester 2; dit trimester heeft 2 SE weken. 
Na SE 2 is er alleen een inhaalmoment. 
Na SE 3 is er de gezamenlijke inhaal/herkansingsdag. Je herkansing mag een 
toets zijn uit SE 2 of SE 3. 
 
Het kan zijn dat je in SE 2 van bepaalde 
vakken geen toetsen hebt. 
 

Voor klassen 4M, 5H, 6V 
Na SE 2 is er een  inhaal/herkansingsdag. Je herkansing 
mag een toets zijn uit SE 2. 
Na SE 3  is er een  inhaal/herkansingsdag. Je herkansing 
mag een toets zijn uit SE 3. 

 

Bewaren Centraal Eindexamens 
Van leerlingen en ouders krijgen we soms de vraag: “Hoe lang 
bewaren jullie eindexamens en wat gebeurd er daarna mee?” 
 
Het gemaakte werk wordt bewaard in de kluis. In de laatste week 
van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen het eventueel 
ophalen, of kenbaar maken dat ze het werk graag willen komen 
ophalen. Eind december wordt het weggegooid.  
 

Gemeentehuis 

Deze week stonden de activiteiten op het programma. 4H en 4V 
zijn naar het gemeentehuis geweest. Tijdens deze dag gingen de 
leerlingen met elkaar in discussie over een gemeentelijk onderwerp.  
 

Profielwerkstuk 
9 januari is de deadline voor het profielwerkstuk havo 5 
en vwo 6. Op 16 januari is de profielwerkstukavond. U 
bent van harte uitgenodigd op deze avond om te zien wat 
voor moois onze leerlingen gemaakt hebben. 
 

Namens bovenbouw havo/vwo/TTO fijne feestdagen en 

een gelukkig nieuw jaar gewenst.  

Rita Piras en Judith Prakken,  
teamleiders bovenbouw vwo/havo/TTO 
Terug  
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Medezeggenschap: de deelraad 
 

In de afgelopen periode heeft de deelraad van College Zuid een paar wijzigingen 
ondergaan. Bij de geleding personeel heeft Onno Diekmann de plaats van Sandra 
Hoekstra ingenomen. Hiervoor was geen verkiezing nodig.  
 
Bij de leerlingen was ook een open plaats. Door het behalen van het diploma H.A.V.O. 
heeft Mobin Daftari de school verlaten. Voor deze leerlingplaats waren drie 
kandidaten en er moest een verkiezing gehouden worden.  
 
Alle leerlingen van College Zuid hebben stemrecht. De verkiezing is op een woensdag 
en donderdag gehouden om zo veel mogelijk leerlingen te laten stemmen. Voor de 
meeste klassen liep dit via de mentor. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen 361, 
waarvan slechts 18 ongeldig waren. We zijn heel blij met deze hoge opkomst. Dit laat 
zien dat medezeggenschap leeft onder de leerlingen. 
 
Verkozen is Maaike Brok uit 5V. Van harte gefeliciteerd met deze verkiezing. 
 
E. Reijers 
voorzitter deelraad 
College Zuid 
 
 

 

Terug  
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Projectweek derde klas HV 
 

Vluchtelingen – serious request – respect 

Derde klassen HV zijn in de projectweek bezig geweest met 
een drietal onderwerpen. Op dinsdag kwam de vluchteling 
in beeld. Niet alleen aantallen (65,6 miljoen vluchtelingen in 
2016 wereldwijd), ook persoonlijke verhalen en 
ontmoetingen worden besproken.  

Zie ook de 
film: The 
island of all 
together. 

Woensdag 20 december ontmoetten 
de leerlingen een spreker van Serious 
Request en kon geld verzameld 
worden. Op donderdag hielden ze zich 
bezig met het thema 'respect'.  

Zo gaan in de activiteitenweek leren en jezelf 
verdiepen in culturele onderwerpen hand in hand: 
je wordt er een ander mens van. 

 

  

 

Terug  

Thanksgiving TTO 

http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
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Boomplanting 
 

Op 8 december 2017 zijn naast 

College Zuid een flink aantal jonge 

bomen geplant. De eerste boom 

werd officieel geplant door Caitlin 

R. Het was voor haar de afsluiting 

van een gebeurtenis die gelukkig 

goed afgelopen is. 

Op 13 september was namelijk een 

van de platanen naast school 

omgewaaid en ongelukkigerwijs 

raakte zij bedolven onder takken en 

blad. Ze moest door hulpdiensten 

bevrijd worden. Gelukkig bleken de 

gevolgen mee te vallen. Na 

onderzoek in het ziekenhuis kon ze 

dezelfde dag nog naar 

huis en de volgende dag 

was ze alweer op 

school. Na afloop van 

dit incident besloot de 

schoolleiding preventief 

meerdere bomen te 

rooien.  

Natuurlijk heeft deze 

leerling best wel 

teruggedacht aan deze 

benauwende 

momenten. Voor haar was een 

bijdrage aan herplanting een mooie 

afsluiting van het geheel. 8 

december was het zover. Mooie 

jonge lijsterbessen nemen de plaats in van de oude platanen. Op deze  manier blijft het groen 

rond College Zuid op peil met hopelijk in de herfst mooie oranje bessen.  

 

 

 

 

Terug 
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Debat 
 

College Zuid debatteert over veiligheid 

Annemare Kraak en Jon-James Thio , twee leerlingen uit 6vwo, hebben op de Universiteit 

gedebatteerd over veiligheid op internet. Een actueel onderwerp!  

Het debat ging over de veiligheid van het internet en alle digitale mogelijkheden die er zijn, 

met daarbij vragen over privacy, ethiek, zakelijke en wetenschappelijke aspecten. Hoe klaar is 

de gemeenschap voor alle mogelijkheden die er zijn?  

Het debat was in het Engels en werd geleid door professor Peter-Paul Verbeek. Het idee was 

om aan de jeugd te vragen hoe zij over dit onderwerp denken. Annemare en Jon-James nemen 

deel aan het honoursprogramma van de UT en daarom waren zij uitgenodigd deel te nemen 

aan het symposium. Ze hebben prima laten zien goede gesprekspartners en debaters te zijn! 

Meer informatie over het symposium https://www.utwente.nl/ctit/symposium2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug 

 

 

 

 

 

 

https://www.utwente.nl/ctit/symposium2017/
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Discussie in gemeentehuis 4HV 
Leerlingen discussiëren over gemeentezaken in officiële setting. 

Op maandag 18 

december bezochten 

leerlingen 4havo en 

4vwo van College Zuid 

het gemeentehuis. In de 

prachtige 

stadhuisomgeving 

hebben zij 

gediscussieerd over 

gemeentezaken. Vanuit 

verschillende 

(partijpolitieke) kanten 

werden zaken bekeken 

en bepleit. En, het voelt 

echt anders als je je 

mening vanachter een 

katheder verkondigd! 

Een mooie kennismaking 

met het bestuur van de 

stad.   

        

 

Terug 
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Lintje voor leerlingen College Zuid 
 

Tassnim, Jade en Eva zijn jeugdheld van 

2017. Zij kregen een medaille, een oorkonde 

en bloemen van de burgemeester.  

Ieder jaar reikt burgemeester Van Veldhuizen 

jeugdlintjes uit aan jongeren die zich inzetten 

voor de maatschappij. Drie leerlingen van 

College Zuid, Tassnim el Badoui (16), Jade 

Bruinsma (15) en Eva van Vliet (16), 

bedachten hoe ze de komst van vluchtelingen 

naar Nederland positief konden 

communiceren. Ze kwamen met de slogan 'Hi 

053 refugee, our door is open: welcome'. 

Banners met deze tekst zijn nu te vinden in 

de hal van alle middelbare scholen in 

Enschede. Echt een geslaagde 

communicatiecampagne. 

"We zijn trots en dankbaar dat we de 

medaille gekregen hebben”, zegt Eva. De 

boodschap is blijven hangen en daar gaat het 

om bij het winnen van het lintje. Ook de 

Danny (13) kreeg een lintje. Hij helpt via Alifa kinderen in een moeilijke situatie positief aan 

de slag te gaan. 

Het lintje voor deze vier jongeren is een waardering voor wat ze gedaan hebben. Tegelijk is 

het een stimulans voor anderen, want de maatschappij, dat zijn we samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug 
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Philias Fogg - geschiedenis dichtbij 

De Eerste Wereldoorlog - dat 
is voor leerlingen lang geleden. 
Wat speelde er en hoe 
verwerkten mensen dat? Er is 
allerlei literatuur over die 
periode, waarin je dat kunt 
zien, maar hoe breng je dat 
dicht bij jongeren van deze 
tijd? 

De acteergroep Philias Fogg maakt toneel, samen met 
leerlingen, over verschillende thema's. Op 28 november 
hebben leerlingen met de beroepsacteurs een stuk over de 
Eerste Wereldoorlog ingestudeerd. Niet alleen de 
geschiedenis, maar ook poëzie over die periode kwamen 
aan bod. 's Avonds was er een opvoering waarvoor ook 
ouders uitgenodigd waren.  

De voertaal in het stuk was 
Engels en en passant hebben 
de leerlingen hun 
taalvaardigheid dus ook 
vergroot. Veel leren dus, maar 
vooral een geslaagde 
opvoering waar iedereen van 
genoten heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

Terug 
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25 jaar Topsport TalentSchool – College Zuid 
 

Feestavond voor sporters, sportvrienden en 

de school! 

College Zuid is al 25 jaar een Topsport 
Talentschool (voorheen LOOT-school). Voor 
leerlingen een unieke kans om als 
getalenteerd sporter te trainen en 
wedstrijden te spelen, terwijl tegelijk gewerkt 
wordt aan het diploma voor de middelbare 

school. Zo wordt je op twee fronten een 
ster! De combinatie van sporten en leren is 
mogelijk door een hechte samenwerking 
tussen sport en school. Roosters worden 
aangepast, waar nodig worden toetsen 
verschoven en leerlingen krijgen hulp bij het 
organiseren van hun sport- en 
schoolactiviteiten.  

Het is zelfs voorgekomen dat een sporter die eindexamen 
deed op de ambassade in het buitenland zijn examenwerk 
maakte, tussen de trainingen en wedstrijden in.  

Al 25 jaar een 
fijne 
samenwerking, dat vraagt om een feest en 
dat is gevierd op 27 november.  

 

Toespraken, een wall of fame, 
cadeautjes, beroemde sporters en een 
sportieve pubquiz, het was echt feest! 

Bekijk het interview met Jelle van der 
Heyden, oud-leerling en sporter of bekijk  
meer foto’s van de feestavond. 

 

Terug 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=mW72S86KfBA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=mW72S86KfBA
https://drive.google.com/open?id=1IumWvEXSsXiaJorVwsNrRiLoEDngrC_u
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Smeden als PWS 
  

Op 19 december was er een tijdelijke 

smederij op het plein van College Zuid. 

Eindexamenleerlingen gingen daar als 

smid aan de slag voor hun 

profielwerkstuk. De hele ochtend klonk 

in school het geluid van hamers op 

aambeelden en op gloeiend ijzer. Hoe 

cool kan het zijn om zo je 

eindexamenwerkstuk te maken! De 

foto's laten zien dat het leuk is om te 

doen - en dat je niet schoon blijft :). 

Bekijk meer foto’s via deze link. 

 

 

  

 

 

Terug 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1D8TfLCzkEdihB53TqpPSMEYC61JCWlbI?usp=sharing
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Kindpakket gemeente Enschede 
 

Onderwijs- en kindkosten 
In Nederland is het onderwijs gratis! Dat is iets om blij mee te zijn. In veel landen moeten 

kinderen onderwijs missen omdat er geen geld is voor de school. Integendeel, kinderen 

moeten soms hard werken om mee te helpen voldoende inkomen voor het gezin te 

verwerven. In Nederland is onderwijs een recht voor elk kind. 

Toch kan het voorkomen dat ouders aanlopen tegen kosten die problematisch zijn, denk aan 

kosten voor excursies, een laptop, een fiets om naar te school te kunnen gaan en dergelijke.  

De gemeente Enschede heeft de hulp aan ouders en kinderen gebundeld in het zogenoemde 

kindpakket. Wanneer het gezinsinkomen maximaal 120 

% van het bijstandsniveau is, kan er soms van alles 

geregeld worden.  

Omdat College Zuid het belangrijk vindt dat ieder kind 

mee kan doen, geven we graag de informatie over het 

kindpakket door. 

Het Kindpakket in Enschede bestaat uit verschillende 

onderdelen. Deze onderdelen worden uitgevoerd door 

verschillende organisaties. De organisatie die veruit de 

meeste onderdelen uitvoert is de Stichting Leergeld 

Enschede (samen met het Jeugdsportfonds Enschede 

en het Jeugdcultuurfonds Enschede). Op de website 

van de gemeente kun je alle onderdelen van het 

Kindpakket zien en ook wat je moet doen om hiervoor 

in aanmerking te komen.  

 

Meer weten? Klik voor 

- de flyer over het kindpakket of  

- voor het nieuwsbericht over het kindpakket. 

 

 

Terug  

https://drive.google.com/file/d/0BwRQRCh7Ci1TRGNoend4SzRPQW1vQlM0SGhsWkE0cFYxUmk4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwRQRCh7Ci1TOF9uNzBjem5jbWc2SUZhWEd4VUFhUUpSTERZ/view?usp=sharing
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Informatie van de decaan 
Mavo 
2 mavo 
In maart 2018 maken alle 2 mavo leerlingen een keuze voor de keuzevakken die zij willen 
volgen in 3 mavo.  Na de kerstvakantie geeft de decaan voorlichtingen in alle klassen. 
De leerling ontvangt tevens een informatieboekje dat ook voor u als ouder(s)/verzorger(s) van 
belang is. Op dinsdag 23 januari om 19.00 is er een informatieavond over de keuzevakken. 
 
3 mavo  
In maart 2018 maken alle 3 mavo leerlingen hun profielkeuze. Begin december heeft de 
decaan voorlichting gegeven in alle derde klassen en daarbij is de profielkeuze gids uitgedeeld. 
Het is fijn als ook ouder(s)/verzorger(s) deze gids willen doorlezen om zo te kunnen 
ondersteunen bij het maken van de profielkeuze. Op dinsdag 23 januari om 20.00 is er een 
informatieavond over de profielkeuze. 
 
4 mavo 
Begin december is naar u een brief verstuurd over de wet “vroegtijdige aanmelddatum en 
toelating MBO”. Voor leerlingen die doorstromen naar een MBO opleiding is van groot belang 
zich tijdig, maar uiterlijk 1 april aan te melden bij de vervolgopleiding.  
Hieronder het overzicht van niveau-4 opleidingen met een instroombeperking: 
 

·         Mediaredactiemedewerker, max. 26 studenten 
·         Gamedeveloper, max. 30 studenten 
·         Fotograaf, max. 26 studenten 
·         Doktersassistent, max. 48 studenten 
·         Juridisch administratief dienstverlener (samen 

met medewerker HRM 112 plekken) 
·         Medewerker Human Resource Management 

(samen met JAD 112 plekken).  
 
De complete lijst met opleidingen (niveau 2 t/m 
4)  met instroombeperking is 14 december naar de 
schoolmail van uw zoon/dochter gestuurd. 
 

Overzicht open dagen MBO instellingen in de regio 
ROC van Twente 
Locaties Enschede 29 januari 2018 15:00 - 21:00 
Locaties Hengelo 30 januari 2018 15:00 - 21:00 
Locaties Almelo en Vroomshoop 31 januari 2018 15:00 - 21:00 
Locaties Rijssen en Holten 1 februari 2018 15:00 - 21:00 
De locatie(s) van de opleiding verschilt per opleiding. De locatie is  te vinden op de website 
(www.rocvantwente.nl) en het Kies! magazine dat leerlingen begin november hebben 
ontvangen.  
 
 

  

http://www.rocvan/
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AOC Oost 
Locatie Doetinchem 19 januari 14:00 - 21:00 
Locatie Almelo en Lonneker* 26 januari 14:00 - 20:30 
Locatie Twello 26 januari 15:30 - 20:30 en 27 januari 10:00 - 12:30  

Graafschapcollege  
Locatie Doetinchem 2 februari 16:00 - 
20:00 en 3 februari 10:00 - 13:00 
Locatie Groenlo 6 februari 16:00 - 20:00 
 
Deltion College  
Locatie Zwolle 19 januari 14:00 - 20:30 en 
20 januari 10:00 - 14:00 

Aventus 
Locaties Deventer, Zutphen en Apeldoorn 
27 januari  10:00 - 15:00  
 
*In Lonneker is alleen de praktijklocatie van de opleiding paardenhouderij gevestigd.  

Havo/vwo 
3 havo/vwo 
In maart 2018 maken alle 3 havo/vwo leerlingen hun profielkeuze. In de week na de 
kerstvakantie geeft de decaan hierover uitleg in de klassen. Op woensdag 24 januari 19.00 is 
er een informatieavond voor ouder(s) en leerlingen en worden er voorlichtingsrondes 
verzorgt door docenten van ‘nieuwe’ bovenbouw vakken.  

Havo/vwo bovenbouw  
HBO voorlichting 21 februari 2018 
Op 21 februari 2018 vindt de HBO voorlichting plaats op de Grundel in Hengelo. Leerlingen uit 
4 en 5 havo kunnen op deze informatieavond meerdere voorlichtingen van studies bezoeken, 
gegeven door studenten of medewerkers van de opleiding. Het aanbod tijdens deze HBO 
voorlichting is heel divers, er worden voorlichtingen van studies door heel Nederland 
aangeboden. De inschrijving is geopend vanaf 9 januari.  Leerlingen ontvangen hier informatie 
over op hun schoolmail.  

WO voorlichting 22 februari 2018  
Op donderdag 22 februari is van 13:00 - 16:10 de WO voorlichting op de Universiteit Twente. 
De voorlichting is bedoeld voor 4 vwo en 5 vwo leerlingen en zij kunnen zich inschrijven voor 
maximaal 5 voorlichtingsrondes. De eerste twee rondes worden alleen voorlichtingen gegeven 
van studies van de Universiteit Twente. In ronde 3 tot en met 5 worden er voorlichtingen 
aangeboden van andere universiteiten waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 
Leiden, Radboud universiteit en Universiteit Utrecht.  
Omdat we het belangrijk vinden dat alle leerlingen al vroegtijdig starten met de oriëntatie op 
een vervolgopleiding, willen we deze middag met alle 4 vwo en 5 vwo leerlingen naar deze 
voorlichting.  
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Aankomende open dagen van hogescholen en 
universiteiten: 
 
Saxion 
Locaties Enschede  3 februari 2018 en 14 maart 2018 
Locatie Deventer     27 januari 2018 en 28 maart 2018 
Locatie Apeldoorn   20 januari 2018 en 21 maart 2018 
 
Windesheim  
Locatie Zwolle  26 januari 2018 
 
 
Iselinge Hogeschool 
Locatie Doetinchem  3 februari 2018 en 29 maart 2018 
 
Universiteit Twente 
Locatie Enschede  16 en 17 maart 2018 
 
ROC van Twente (MBO instelling, biedt ook versnelde 
opleidingen voor havisten en vwo’ers) 
Locaties Enschede 29 januari 2018 
Locaties Hengelo  30 januari 2018 
Locaties Almelo 31 januari 2018   
 

 
 
 
 
 

 
 
Terug 
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Belangrijke data 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk bij twijfel op de website voor de actuele agenda. 

9 jan 5H/ 6V profielwerkstuk inleveren  voor 12:00 uur 

10 jan Klankbordbijeenkomst ouders 19.00 uur 

16 jan Profielwerkstuk avond 19.00 uur 

16-18 jan Rekentoets 4M,5H,6V inhalen/cijfer verbeteren/doublanten  

19 jan Voorronde basketbaltoernooi klassen 1 & 3 loc zuid 14.00 uur 

19-26 jan SE 2 week  

22 jan Kijk en luistertoetsen havo - Frans 

Kijk en luistertoetsen vwo - Duits 

 

23 jan Kijk en luistertoetsen havo- Duits 

Kijk en luistertoetsen vwo - Engels 

 

23 jan Informatieavond keuzevakken 2 MAVO 19.00 uur 

23 jan Informatieavond keuzevakken 3MAVO 20.00 uur 

24 jan Kijk en luistertoetsen havo- Engels 

Kijk en luistertoetsen mavo- Duits 

Kijk en luistertoetsen vwo - Frans 

 

24 jan Kijk en luistertoetsen mavo - Engels  

24 jan Sportstroomclinic 2 klassen 2  

30 jan Leerlingbespreking vanaf 14.00 uur  

31 jan Sneeuwdag 2e klas (optioneel)  

1 feb Leerlingbespreking vanaf 14.00 uur  

2 feb Aanvragen herkansing SE2  

6 feb Studiemiddag HSL, vanaf 13.00 leerlingen vrij  

7 feb Herkansing/inhalen SE 2  

7 feb Extra informatieavond sport 19.00 uur 

14-21 feb Uitwisseling Spanje 5VE, leerlingen naar Spanje  

15, 16 feb EUregio scholierenseminar. Thema Water, technologie & 
beheer 

 

22 feb WO voorlichting UT; 4,5 vwo 12.30 - 17.00 uur 12.30 uur 

24 feb-
4mrt  

voorjaarsvakantie  

Terug 


