
 

 

  

 

 

 

 
 

Herfst, 2018 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
Het is een mooie traditie van College Zuid om rond elke vakantie een oudercontactbrief uit te 
brengen. Wij zijn er trots op om u zo te informeren over veel activiteiten en het is ook goed om vast 
te stellen dat veel ouders dit op prijs stellen. 
 
Voor mij persoonlijk is dit wel een bijzonder moment, omdat dit mijn laatste voorwoord is in onze 
oudercontactbrieven. Zoals bekend, ga ik met ingang van 1 november a.s. van baan veranderen; ik 
word dan Voorzitter College Bestuur van Het Erasmus in Almelo. Met ingang van 1 november zal 
Marjan van Raalten als interim-directeur starten op College Zuid. 
 
Ik kijk met veel tevredenheid terug op de laatste drie jaar op College Zuid. De school heeft veel 
bereikt, waaronder de voldoende van de inspectie. Waar ik zeer tevreden over ben is dat alle 
medewerkers van College Zuid het allerbeste voor hebben met de leerlingen; dit is ook wat ik vaak 
terughoor van onze leerlingen. En waar ik ook tevreden over ben, is dat de school vooruit wil, 
bijvoorbeeld door het creëren van meer ruimte in de lessentabellen, waardoor leerlingen meer 
zelfstandigheid krijgen tijdens hun eigen leren (met andere woorden meer maatwerk leveren aan 
de leerlingen). Ik heb het volste vertrouwen in een mooie toekomst voor onze leerlingen op College 
Zuid. 
 
Tot slot nog een laatste wens. Het gebeurt nogal vaak dat leerlingen door ouders gebeld worden 
tijdens schooltijden. Leerlingen komen dan af en toe in de verleiding om de telefoon tijdens een les 
op te nemen; en dat mag niet bij ons op school! Mijn wens is (en dan ben en blijf ik toch de 
ouderwetse schoolmeester) dat ouders en leerlingen begrip hebben voor deze afspraak en dat er 
het besef is dat buiten de schooltijden om heel veel tijd is om met elkaar te communiceren. 

 
Het gaat u allen goed.  

 

 

          
  
 
 
 
 

Hans Weustenraad 
Directeur College Zuid 
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Mavo/havo onderbouw 
De kop is er af 
Het eerste gedeelte van het schooljaar zit er alweer op. De eerste cijfers druppelen binnen en zijn 
zichtbaar in Magister. Voorzichtig kunnen we een balans opmaken van hoe we samen met de 
leerlingen het jaar gestart zijn. De eersteklassers hebben hun plekje in de klas gevonden en weten 
de weg in school inmiddels prima te vinden. De tweedeklassers hebben moeten wennen aan de 
nieuwe klassenindeling en misschien ook wel aan een aantal 
nieuwe docenten. Ook de docenten hebben weer even 
moeten wennen. Dit schooljaar werken we met een iets 
andere organisatiestructuur, en daarmee is de teamindeling 
ook gewijzigd. We kunnen wel zeggen dat het onderbouwteam 
mavo/havo een nagenoeg nieuw team is. Het was even zoeken 
wat we allemaal aan elkaar hadden en wie welke taken op zich 
zou nemen, maar inmiddels is dat ook goed gelukt allemaal.  
Het mooie van dit team is dat we ons nu nog beter kunnen richten op wat een leerling in de 
onderbouw nodig heeft. We kunnen goede afspraken maken over zaken die we belangrijk vinden in 
de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Bovendien is het mogelijk om de opstroom 
van de mavo naar de havo nog beter vorm te geven en leerlingen daar goed in te begeleiden.  
 
Academy Zuid 
Dit schooljaar zijn we gestart met Academy Zuid. Leerling in de HV-
brugklassen (die dit jaar binnen dit team vallen) en de TTO brugklas hebben 
wekelijks twee blokuren in hun rooster staan waarbij ze werken aan 
vakoverstijgende projecten. Leerlingen leren tijdens deze uren verbanden te 
zien tussen verschillende vakken, maken kennis met en ontwikkelen hun 
onderzoeksvaardigheden en leren hun eigen talenten kennen. In eerste 
instantie zijn de projecten erg voorgestructureerd, maar gedurende de eerste 
twee jaar krijgen de leerlingen steeds meer vrijheid in onderwerpkeuze en de 
manier van onderzoeken. Leerlingen en docenten zijn enthousiast over deze 
vernieuwing in ons onderwijs. 
Juist omdat we hier zo trots op zijn, organiseren we in de loop van het jaar een tentoonstelling 
waarin leerlingen hun werk kunnen laten zien en/of presenteren aan ouders en andere 
belangstellenden. 
 
CITO 
Deze week zijn de CITO toetsen in de eerste klas afgenomen. De resultaten 
daarvan helpen ons om te zien waar eventuele hiaten liggen in de kennis van 
individuele leerlingen, maar ook in klassen als geheel. Het geeft ook inzicht in 
de eventuele mogelijkheden van leerlingen om op te kunnen stromen naar een 
hoger niveau. De CITO is daarin zeker niet leidend, maar het helpt wel mee in 
de besluitvorming. 
 

 

Michel Otter 
Teamleider onderbouw mavo/havo 

Terug 
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Mavo bovenbouw 
 

Het is het al bijna weer zover: herfstvakantie! De eerste 
weken van het schooljaar 2018-2019 zitten er al weer op en 
ze lijken wel voorbij gevlogen.  
 
Dit schooljaar zijn we in leerjaar 3 gestart met het werken 
in clusterklassen, waarbij de leerlingen het eigen 
vakkenpakket hebben samengesteld. Dus geen stamklas 
meer, maar bij ieder vak een verschillende samenstelling. 
Bijkomstigheid is dat daarbij alle vakken een lesuur meer 
hebben gekregen in de week, wat hopelijk terug te vinden 
zijn zal zijn in de resultaten van de eerste SE-week in 
november. 
 
De derde week van het schooljaar was de projectweek voor klas 3 en de werkweek voor klas 4. Een 
afwisselende week voor alle leerlingen, met voor klas 3 een excursie naar Keulen en voor klas 4 
natuurlijk de werkweek naar de Ardèche.  
 

Tevens zijn in deze eerste weken de PTA boekjes uitgedeeld. PTA 
staat voor planning voor toetsing en afsluiting. In dit boekje staat 
naast de leerstof per vak ook veel uitgelegd over de regelgeving 
rondom de schoolexamens. Na de herfstvakantie is het dan zover 
de eerste SE-week van dit schooljaar. Hoewel er al her en der 
deelschoolexamens zijn gemaakt, is het toch altijd weer een 
spannend moment voor de leerlingen (en docenten) en dan met 
name de leerlingen van leerjaar 3. We wensen dan hierbij ook alle 
leerlingen alvast een goede voorbereiding en veel succes toe! 
 
Namens het mavo bovenbouwteam, 
 

 

John Zandbergen 

Teamleider mavo bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

Terug 
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Havo 3, 4 en 5 
Inspirerende begrippen 
In ons team hebben wij een 10-tal woorden afgesproken waar wij onze leerlingen mee in aanraking 
willen laten komen. In onze vergaderingen besteden we aandacht aan deze woorden. We laten de 
begrippen doorwerken in de lessen die we geven. De woorden helpen ons niet alleen bij de 
vormgeving van de les, maar ook om iedere leerlingen tot zijn recht te laten komen. Zo helpen we 
leerlingen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. 
In deze nieuwsbrief vertellen we over drie inspirerende begrippen. 
   

Een van onze woorden is Motivatie: 
Voor ieder is het belangrijk om eens een mooi 
compliment te krijgen en om te worden 
“gezien”.  In ons team doen wij dit onderling door 
af en toe een kaartje voor elkaar neer te leggen of 
een paar mooie woorden met elkaar te delen. Ook 
voor leerlingen is het soms belangrijk om dit 
tastbaar te maken. Docenten richten zich erop 
prestaties van leerlingen zichtbaar te maken en 
complimenten te geven voor inzet en 
doorzettingsvermogen. 

 
 
 
 
 
 

Doorlopende leerlijn: 
Soms is het lastig om te zien wat de route nu 
precies is. Leerlingen starten in leerjaar 1 en 
dan krijgen ze uiteindelijk hun havo diploma. 
Elk jaar wordt er verder gebouwd aan een 
route die dit mogelijk moet maken. In ons 
team proberen we de routes nog beter in 
elkaar te zetten. De overstap van leerjaar 3 
naar leerjaar 4 moet makkelijker worden.  
Zo is er ook een thema bewustwording 
rondom geld. In leerjaar 3 werd er in de 
activiteitenweek aandacht aangegeven door 
middel van de voorstelling cashflow.  In 

leerjaar 4 is er het project family business. 
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Spel/ werkvormen: 
Natuurlijk moet er kennis opgedaan worden en moeten er vaardigheden geoefend worden, maar 
waarom niet via een spelvorm? Of via een andere manier 
van leren? 
Twee voorbeelden hierbij: 
 
Uit de activiteitenweek: Leerjaar 3 had twee mooie 
activiteiten. Allereerst een bezoek aan Lille. Dit was 
vakoverstijgend en werd ingevuld vanuit de vakken Frans, 
Aardrijkskunde en KUA. En verder werd de week afgesloten 
met een echt spel, de escaperoom. Een mooie 
mentoractiviteit.  
 
Family business: 
In alle leerjaren 4 zijn we bij Maatschappijleer begonnen 
met het project Family business. We willen de leerlingen 
meer bewust maken van het dagelijks leven en de kosten 
die dat met zich meebrengt. Of: de keuzes die gemaakt 
moeten worden.  
Er werden groepjes gevormd en elk groepje had een eigen gezinssamenstelling. Daarnaast kreeg elk 
groepje een baan toegewezen en een huisdier. Of ze hadden de pech dat mensen net werkloos 
waren geworden of allergisch waren voor een huisdier. Met deze basisgegevens moest het groepje 
een huishoudboekje bijhouden voor een meerdere maanden. Ze begonnen met de maand oktober. 
In december moesten zij rekening houden met de dure feestmaand en kregen ze ook nog een 
tegenvallen en een meevaller te verwerken. In maart was daar de studiekeuze en in mei moest er 
worden nagedacht over de vakantie. Elke groep heeft voor het eigen ‘gezin’ de maanden ingevuld 
in het huishoudboekje. 
Leerlingen geven aan toch aardig wat te hebben opgepikt van dit project; van “een pak pasta is niet 
genoeg voor een hele week voor een gezin van vijf personen” tot “je moet wel erg veel betalen aan 
een zorgverzekering”. Het zijn vaak kleine bedragen die je moet betalen aan mensen/ instanties, 
maar alles bij elkaar is het toch een groot bedrag! Als docenten hopen wij in ieder geval dat we de 
leerlingen weer wat bewuster hebben gemaakt met geld en de toekomst. 
 
Judith Prakken 
Teamleider havo 3, 4, 5 

 

Terug 
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Vwo / TTO 
Leren voor de toekomst 

Natuurlijk leer je op school altijd voor je ‘toekomst’, maar soms komt dat heel dichtbij. College Zuid 

heeft een samenwerkingsverband met Universiteit Twente en vandaaruit krijgen leerlingen allerlei 

mogelijkheden om in of met de universiteit aan de slag te gaan. Pre-U – staat voor pre-university – 

is een geweldige kans om de wereld en jezelf beter te leren kennen. Hieronder leest u meer. 

  

Masterclasses 

De deadline voor het aanmelden voor het eerste blok masterclasses op de Universiteit Twente is 

inmiddels verstreken. Twaalf enthousiaste leerlingen hebben zich hiervoor aangemeld.  Afgelopen 

week hebben we te horen gekregen dat al deze leerlingen geplaatst zijn! We wensen deze 

leerlingen veel plezier en succes bij hun masterclass. Wanneer er leerlingen zijn die de eerste ronde 

gemist hebben, maar wel graag deelnemen in de tweede ronde: in maart/ april zijn er weer nieuwe 

masterclasses. In januari ontvangt u hierover een mail. Op de volgende website kunt u alvast 

informatie vinden over het aanbod:  

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/masterclasses/ 

 

Honoursprogramma 

Verder is op donderdag 20 september de kick-off 

geweest van het honoursprogramma voor de leerlingen 

die nu in 5VWO zitten (zie foto). Voor College Zuid 

mogen twee leerlingen hieraan deelnemen: Mehar 

Askari en Merel van Heezik. Zij zullen dit jaar drie 

modules academische vorming volgen 

(wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke methodieken 

en academisch schrijven) en deelnemen aan twee 

masterclasses.  

De leerlingen 6VWO uit het honoursprogramma (Eva van Vliet, Tassnim el Badoui en Aïsha 

Scholtens) zijn druk bezig met hun profielwerkstuk dat ze in samenwerking met de universiteit 

maken. Ze hebben inmiddels hun pitch gehad waarin ze hun onderzoeksplan moesten presenteren 

en allemaal een ‘go’ gekregen, een heel mooi begin dus! 

 

Pre-U leerlinglinks 

De universiteit heeft sinds vorig jaar de functie Pre-U leerlinglink geïntroduceerd. De leerlinglinks 

hebben als taak de activiteiten van Pre-U bekend te maken onder de leerlingen van hun school. 

Hiervoor krijgen ze scholing vanuit de universiteit. Vorig jaar heeft Eva van Vliet deze taak naar volle 

tevredenheid volbracht. Zij heeft dit jaar echter besloten te stoppen in verband met haar 

examenjaar en het drukke schema van het honoursprogramma. Mert Dörtkardas (4V) en Berna 

Sacli (5V) nemen het stokje over. Hier zijn wij heel blij mee en we wensen ze heel veel succes! 

Esther Notkamp coördinator Pre-U 

Rita Piras,teamleider vwo/TTO 

Terug  

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/masterclasses/
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Veilig de herfst in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brengt u uw kind met de auto naar school? 

Voor de school mag u niet stoppen  

om uw kind uit te laten stappen!! 

U riskeert niet alleen een boete,  

het is ook  

onveilig voor de leerlingen!! 

 

     
Terug 

  

De herfst kan mooi zijn, maar je 

moet je er wel voorbereiden op 

nat blad op de weg, valpartijen, 

slecht zicht en onoplettendheid 

bij weggebruikers.  

Tijd voor de herfstaanpak! 

Controleer 

en repareer 

het fietslicht 

van uw kind 
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Projectweek onderbouw 
In de projectweek voor de onderbouw hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden. Zo zijn er 
leerlingen naar het legolab geweest, waren er workshops kunst en was er survival op het Rutbeek. 
 
Legolab 
Met een paar aanwijzingen verdiepen de leerlingen 
zich in de wereld van programmeren. 
Al doende krijgen ze de slag te pakken en in korte 
tijd weten de teams een robotauto een parcours te 
laten afleggen. Veel lol en aan het einde heeft elk 
team zijn auto na een rit met bochten op de 
parkeerplaats laten parkeren.  
 
Kunst 
Klas 2 heeft allerlei workshop gedaan. Aan het 
einde volgde een presentatie van alle onderdelen 
voor de ouders, familie en vrienden. Zo was er een 
uitvoering van breakdance en streetdance, de 
songwriters brachten een eigen lied ten gehore en 
er was een mooi verhaal dat verbeeld werd met 
silhouetten op wit doek. In de filmpjes gemaakt in 
stop motion was veel vindingrijkheid te vinden. De 
graffiti spuiters gingen lekker los in de schaduw van 
de bo  men bij de D-vleugel en gaven uitleg tijdens 
de presentatie. Maar de Djembe spelers waren het 
klapstuk van de avond!   
 
Survival 
Klas 1 heeft een ware survivaltrack gevolgd op het 
Rutbeek. 
Het weer deed er nog een schepje bovenop. Met 
wind en regen heeft de ochtendploeg zich staande 
weten te houden. Het kwam neer op 
samenwerken, teambuilding dus. En dat was het zeker. Ieder heeft zijn best gedaan. De vlotten 
konden door de wind niet het open water op. Niks leuker dan van een vlot afspringen weer of geen 
weer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug 
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Academy Zuid van start 

  
 
Donderdag 6 september zijn alle leerlingen uit de eerste klas van havo/vwo gestart met 
Academy Zuid.  
 
De leerlingen startten met het project: Wie ben ik? In dit project gaan leerlingen uitzoeken 
wie ze nou eigenlijk zijn. Wat is hun levenssituatie? Waar liggen hun ambities of 
verlangens? Laat zien wie je bent! 
Leerlingen maken een persoonlijke strip en gaan ook aan het werk op hun Chromebook. 
Het project wordt begeleid door verschillende docenten van diverse vakken.  
 

Academy is een uitdagende en vernieuwende onderwijsaanpak. Verschillende 

schoolvakken worden in combinatie aangeboden vanuit een onderzoeksmatige aanpak. 

Leerlingen doen niet alleen kennis op, maar passen die ook toe in werkstukken en 

projecten. Leidraad is de onderzoeksvraag, de uitvoering is vaak naar eigen keuze.  

En dan is er veel mogelijk. Misschien vind je het leuk om een film te maken over…, of een 

presentatieposter te ontwerpen met drie medeleerlingen over…? Of maak je liever een 

maquette om uit te leggen wat het antwoord is op je onderzoeksvraag? 

Leren en doen, ontwikkelen en samenwerken, kiezen en uitwerken: Dat zijn trefwoorden 

voor Academy Zuid  

Maar Academy Zuid is vooral leuk leren!  

 

Terug 

  

Wie ben ik? 
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It’s up to you! – Zeg nee tegen pesten! 

Op meerdere manieren kwam het thema ‘Pesten’ of ‘Hoe 
maak je goede keuzes?’ aan bod in de projectweek. 

Theater dat aan het denken zet 
Voorstellingen die blijven hangen 

Verschillende theatergezelschappen bezochten in de 
projectweek College Zuid. De thema's? Pesten, 
cyberverslaving, drank en drugs, relaties.. Geen kleine 
thema's! 

Hoe zo'n workshop eruit ziet? Leerlingen worden 
ontvangen in een groot lokaal waar ze in een kring 
om een lege ruimte gaan zitten. Het gezelschap zet 
de toon met een flinke binnenkomer en allengs raken 
leerlingen geboeid. Waarom wordt Anne zo gepest? 
En waarom doet Stefan, haar jeugdvriend, ineens 
mee met die nieuwe Wouter die zich zo nodig moet 
afreageren? 

Of: Waarom blijft Luuk hangen achter zijn 
beeldscherm en laat hij zijn twee klasgenoten aan 

hun lot over? Was het wel slim van Denise om toch op die scooter te stappen 
toen ze al wat drankjes op had? Maar ze moest toch wel? 

De voorstellingen tonen levensechte verhalen, soms heel herkenbaar voor 
leerlingen, soms ook niet. Maar als ze het niet zelf meemaken, dan horen ze er 
wel over. Dit soort theatervoorstellingen is niet alleen bedoeld als leuke 
kijkervaring. Na afloop wordt er stevig doorgepraat met de leerlingen. Hadden 
er andere keuzes gemaakt kunnen worden? Waren er meerdere schuldigen? 
Hoe los je het zo op dat er een andere uitkomst volgt? 

Kick me?, In control en andere voorstellingen? Een belevenis voor je leven. 

Aula College Zuid vol ‘monumenten’  

Alle tweede klassen van College Zuid zijn aan het werk geweest met het It's up to you. Allereerst 

bekeken ze een interactieve film, zie de trailer. Twee keer is de film individueeel bekeken en 

leerlingen konden zelf kiezen welke rol ze namen. Een andere rol kiezen - dat leidt ook tot andere 

uitkomsten! 

Vervolgens kregen leerlingen de startvlog te horen van 'Isa',  te vinden op alteregoisa.nl. In deze 
vlog wordt verteld over de gevolgen van cyberpesten.Tenslotte maakten leerlingen posters tegen 
pesten. Deze posters hangen in de aula als 'monument', want we zeggen met elkaar 'nee' tegen 
pesten! 

Wil jij doorpraten over pesten? Ga naar je mentor, een medewerker van LOG of praat met een 

andere docent. Terug 

https://www.itsuptoyou.nu/
https://alteregoisa.nl/
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Projectweek TTO: de wereld in huis 

Op College Zuid komen verre landen dichtbij 

Projectweek op TTO is iets bijzonders - de afdeling 
tweetalig onderwijs is tenslotte een beetje speciaal, niet 
alleen omdat Engels voertaal is op de afdeling, maar ook 
omdat de leerlingen een speciale band hebben met 
elkaar. 

Dat bleek in de workshops die in 
september plaats vonden. De 
lokalen waren omgedoopt in 
'houses' en de leerlingen van de 
brugklas tot en met de 
eindexamenklassen waren 
gemixt. Wat je dan ziet?  

 

Ouderejaars die spontaan het lokaal verbouwen, een 
kring vormen en beginnen met een rondje voorstellen. 
Nieuwe leerlingen worden op hun gemak gesteld en 
samen wordt besproken hoe de opdracht uit te voeren. 
Hoe maak je met elkaar van dit lokaal een 'house' met internationale allure? In het ene 
lokaal prijkt een bijna levensgrote Big Ben, in een ander lokaal zie je skyline van New York. 
Canada is nadrukkelijk aanwezig in lokaal A34 en op de afdeling springt tussen de 
leerlingen een kangaroo op de wand.  

Gezellig is het zeker ook: de leerlingen nemen eten en drinken mee, koken speciaal voor 
hun klasgenoten en hebben het samen supergezellig. Wie zegt dat leren saai is? 

 

 

 

 

 

 

 

Terug  
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Vierde klas havo en vwo en TTO naar Ierland 

Elkaar en het land leren kennen 

 

Leerlingen van klas 4 havo/vwo/TTO reisden najaar 
2018 af naar de Aran Islands. Deze eilandengroep ten 
westen van Ierland staat bekend om zijn ruige en 
schitterende natuur. Dat alleen is de moeite van een 
reis waard, maar er was meer. 

Het programma van de werkweek bevatte niet alleen 
wandelen, fietsen, Cliffs, ruïnes en zeehonden, maar ook veel contacten met de lokale middelbare 
school. Leerlingen van de Ierse middelbare school ontvingen hun 26 Enschedese gasten met posters 
waarop beide landen afgebeeld waren, een teken 
van de verbondenheid die ook verder vorm kreeg. Zo 
was er een Iers - Nederlands uitwisselings-talen-
programma, waarbij de leerlingen elkaar hun eigen 
taal leren en het geleerde aan elkaar presenteren 
gevolgd door een gezamenlijke lunch in het hostel.   

 

 

Sportieve interactie was er toen de Ierse leerlingen aan de 
26 Nederlanders Hurling en Iers handbal leerden. 

Op hun beurt hebben de leerlingen van College Zuid de 
Ierse jongeren meegenomen op een fietstocht naar Dun 
Aonghasa, stenen bouwsels uit de late Bronstijd, die 
behoren tot het werelderfgoed.  

Na alle cultuur en natuur en het vele Engels spreken 
onderling, was er ontspanning bij het aanleren van Ierse 
volksdansen door Michael, de oud-directeur van de Aran-
islands middelbare school. 

De leerlingen hadden een reis om nooit te vergeten en 
brachten in praktijk waar TTO-onderwijs voor staat: elkaar 
ontmoeten, elkaars cultuur leren kennen en leren van 
elkaar: United in Diversity. 

 

Terug 
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Werkweek Ardèche mavo 4 
 
 
De examenleerlingen uit onze mavo-afdeling hebben de mogelijkheid om op werkweek te gaan 
naar de Ardèche in Zuid-Frankrijk. 
Op zondagavond 16 september 
gingen zij met een bus naar Zuid-
Frankrijk voor een 5-daagse reis. 
Leerlingen en begeleiders verbleven 
op een luxe 5-sterren camping in 
mobile-homes.  
 
Natuurlijk met er ook gegeten 
worden tijdens zo’n buitenlands 
verblijf. Een aantal keren gebeurde 
dat met de hele groep, maar ook een 
aantal keren gingen de leerlingen 
zelf koken. 
 
Elke dag trok de groep er op uit. Een 
greep uit de activiteiten: kano varen, een grot bezoeken en een canyoning-tocht maken. Tijdens de 
canyoningtocht volg je de rivier waarbij je af en toe moet springen, glijden en zwemmen. Bepaalde 
stukken moeten met een zipline overbrugd worden. Al met al een hele onderneming waarbij 

leerlingen elkaar kunnen en moeten helpen om 
samen de eindstreep te halen. 
 
De week was een groot succes. Samen is genoten 
van het mooie weer, de vele uitdagingen en de 
onderlinge gezelligheid! 
 
 

    

 

oTerug 
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Sportclinics - kamp en golf 
 
Introductiekamp 1e klas sportstroom. 
Leerlingen die kiezen voor de sportstroom krijgen niet alleen 
extra uren sport, maar volgen ook clinics. Deze leerlingen 
komen uit verschillende klassen samen bij sportstroomlessen. 
Om er één groep van te maken gaan we in de 4e week van het 
schooljaar op kamp.  
Op de fiets gingen we in kleine groepjes via een puzzeltocht 
naar Weerselo, onder begeleiding van bovenbouw leerlingen. 
Eenmaal daar aangekomen moeten de leerlingen eerst hun 
tentje opzetten. Voor veel leerlingen is dit de 1e keer! Dan is het 
tijd voor verschillende activiteiten. 's Avonds sluiten we af met 

een 
gezellig kampvuur. Het w  eer speelde dit jaar 
geweldig mee, het was erg gezellig. Op de 
terugweg naar school hebben we 
geklommen bij Avatarz. We kijken terug op 
een geslaagd kamp! Heel sportief en we 
hebben elkaar goe   leren kennen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2e&3e klas sportstroomclinic "golf" 
In de activiteitenweek hebben leerlingen van klas 2 en 3 op vrijdag een clinic 
golf gevolgd bij Spielehof in Boekelo. Allereerst hadden we wel pech met het 
weer. Het waaide behoorlijk en het regende behoorlijk gestaag en lang. 
Gelukkig konden we beginnen met "afslaan". Leerlingen kregen uitleg over de 
techniek. Hoe hou je de club vast, etc. Uiteindelijk kreeg iedereen de bal wel 
weggeslagen. Daarna was het "putten" aan de beurt. Ook daarbij waren toch 
ook enkele technische aanwijzingen noodzakelijk. Helaas konden we nog 
altijd niet de baan op. Waarop we een pauze hebben ingelast 
en ons iets te drinken werd aangeboden. Gelukkig werd het na 
een halfuurtje droog en kon alsnog het echte werk beginnen!! 
Ondanks het weer hebben we een gezellige en leuke clinic 
gehad.  
oTerug 
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Enkele organisatiepunten: 
1. Contact met ouders 

Zoals u weet communiceert de school met u via e-mail. Op deze manier 

krijgt u niet alleen deze oudercontactbrief, maar ook informatie over 

spreekavonden, informatierondes en nog veel meer.  

Wilt u het alstublieft direct aan ons laten weten als uw e-mailadres wijzigt of 

als u onverhoopt e-mails niet ontvangt? We zoeken dan z o spoedig mogelijk 

met u naar een oplossing. 

 

2. Vrijwillige ouderbijdrage 

In het schooljaar 2018-2019 worden de vrijwillige ouderbijdrage en andere kosten (zoals 

een werkweek) aan u gefactureerd via het systeem 'W IS-collect'. 

Betaling gaat via Ideal en wijst zich vanzelf, maar mocht u uitleg willen, dan kunt u via deze 

link een video met uitleg bekijken. 

https://www.wis.nl/ouders 

Mocht betalen voor u een probleem zijn, laat het ons 

dan weten. Er zijn oplossingen mogelijk via de 

gemeenten en via Stichting Leergeld. Graag geven 

we u desgewenst informatie, zodat uw kind mee kan 

doen met de andere leerlingen. 

 

3. Pauzetijden 

Les- en pauzetijden blijven ongewijzigd.  
 

Na de herfstvakantie zouden we starten met gescheiden pauzetijden voor onder- en 

bovenbouw. 

Dit verzoek van de leerlingenraad is serieus opgepakt. Bij de start van het schooljaar was 

het om technische redenen niet zo snel te realiseren, toen is de herfstvakantie als nieuwe 

ingangsdatum genoemd. 

De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding. Opnieuw blijkt dat er 

(on)voorziene zaken zijn die het onmogelijk maken om het nu op een goede 

manier in te voeren. 

Daarom hebben wij moeten besluiten om de les- en pauze tijden te 

handhaven zoals ze nu zijn. 

We blijven zoeken naar goede oplossingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Hans Weustenraad 

oTerug 
 

https://www.wis.nl/ouders
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Informatie van de decaan 
Hieronder vindt u een overzicht van open dagen en informatiebijeenkomsten. Bekijk met uw kind 

waar hij/zij of u samen heen gaat. Leuk om vast een kijkje in de (mogelijke) toekomst te nemen! 

Eerst de informatie voor bovenbouw havo/vwo, daarna voor mavo. 

Bovenbouw havo/vwo  

Onderwijsbeurs Noordoost 7 & 8 november  
Op 7 & 8 november 2018 wordt in de IJsselhallen in Zwolle wederom de 
onderwijsbeurs georganiseerd.  Op deze beurs zijn ruim 80 (onderwijs)instellingen 
aanwezig op mbo, hbo en universitair niveau. Leerlingen kunnen inspiratie opdoen en 
studenten van vele studierichtingen ontmoeten. Tevens zijn er informatiestands voor 
leerlingen die overwegen om een studie, tussenjaar of taalcursus in het buitenland te 
volgen.  
De beurs is gratis te bezoeken (wel vooraf aanmelden via www.onderwijsbeurs.nl) 
De beurs is beide dagen geopend van 14:00 - 21:00.  
 
Buitenlandbeurs 23 & 24 november 
De buitenlandbeurs wordt op 23 & 24 november georganiseerd in de jaarbeurs Utrecht. Op de 

beurs zijn 120 exposanten te vinden die je van alles kunnen vertellen over de mogelijkheden in het 

buitenland. Voorbeelden van mogelijkheden zijn een stage, tussenjaar, complet studie, 

vrijwilligerswerk, taalcursus, zomerbaantje etc. Meer informatie kun je vinden op 

www.buitenlandbeurs.nl. 

 

TussenjaarBeurs zaterdag 1 december 2018  

Op 1 december organiseert het TussenjaarKenniscentrum weer een Tussenjaarbeurs in het gebouw 

van onderwijsinstituut Boswell-Bèta (vlak naast Utrecht centraal station) van 11.00 tot 15.00 uur. 

Deze beurs geeft jongeren en ouders  ideeën voor het invullen van een tussenjaar in binnen- en 

buitenland. Toegang is gratis, inschrijven verplicht. Meer informatie en aanmelden kan via: 

https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/ 

 
24 november Duits-Nederlandse Hoger onderwijsdag in Nordhorn 
Op zaterdag 24 november zullen verschillende hogescholen en universiteiten hun aanbod aan 
mogelijke studies presenteren. Er worden presentaties gegeven over verschillende vakgebieden 
waaronder ook het studeren van geneeskunde en psychologie.  Meer informatie kunt u vinden op: 
www.hochschultag-grafschaft-bentheim.de 
 
 
Aankomende open dagen 
Saxion 
Locatie Enschede, vrijdag 19 oktober 17:00 - 21:00 uur 
Locatie Enschede, vrijdag 16 november 16:00 - 21:00 uur 
Locatie Deventer, vrijdag 23 november 16:00 - 17:00 uur 
Locatie Apeldoorn, vrijdag 30 november 16:00 - 21:00 uur  
 
  

http://www.onderwijsbeurs.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/
http://www.hochschultag-grafschaft-bentheim.de/
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Aankomende open dagen vervolg 
Windesheim, vrijdag 9 november 13:00 - 21:00 uur  
Hogeschool  van Arnhem en Nijmegen Locatie Nijmegen, zaterdag 10 november 

Locatie Arnhem, zaterdag 17 november  
Universiteit Twente, vrijdag 16 en zaterdag 17 november  
Radboud Universiteit Nijmegen, vrijdag 2 en zaterdag 3 november  
Voor een compleet overzicht van alle open dagen is te vinden op www.studiekeuze123.nl  
 
www.studiekeuzekind.nl  
www.studiekeuzekind.nl is de blog van Hermien van Miltenburg (werkzaam als oudervoorlichter op 
de WUR). Hermien schrijft interessante artikelen over studiekeuze en studeren.  
 
5H/6V: Studiefinanciering, hoe werkt het?  
Op 4 oktober 2018 gaf Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar over studiefinanciering in 
het HBO en WO. Een webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. Het 
webinar is terug te kijken via https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp 
 
5H/6V Deadlines aanmelden bij het HBO en WO 
15 januari 2019: opleidingen met een selectie (de lijst met selectiestudies wordt op 1 december 
2018 door DUO bekend gemaakt).  
1 mei 2019: opleidingen zonder selectie 
 
Als een leerling zich tijdig aanmeldt en aan alle intake 
activiteiten voldoet dan heeft een leerling toelatingsrecht.  
Bij sommige opleidingen gelden aanvullende eisen zoals een 
sport test of auditie.  
Aanmelden bij een HBO en WO studie gaat altijd via 
www.studielink.nl  
(met uitzondering van opleidingen bij een particuliere 
instelling).  
 
Verlof voor het bezoeken van open dagen, meeloopdag of 
andere studiekeuzeactiviteiten 
Een leerling kan tot maximaal 3 keer per jaar verlof krijgen 
voor het bezoeken van studiekeuzeactiviteiten.  Verlof voor 
studiekeuzeactiviteiten moet minimaal 1 week van te voren 
worden aangevraagd bij de decaan Mw. Paf - Leferink 
(ypaf@hetstedelijklyceum.nl).  
 

Jet net Careerday 16 en 17 oktober 

Afgelopen dinsdag en woensdag hebben een aantal 
leerlingen uit 5H en 5V met een NG/NT profiel deelgenomen 
aan de Jet net Careerday. De leerlingen uit 5H brachten een 
bezoek aan het MST in Enschede  en Voortman Steelgroup in 
Rijssen. De leerlingen uit 5V brachten een bezoek aan 
Demcon in Enschede en Benchmark in Almelo. De leerlingen 
hebben op beide dagen een beter beeld gekregen van de 
mogelijkheden en functies die er binnen technische 
bedrijven zijn. Beide dagen waren erg geslaagd! 
 
 

Speeddaten met medewerkers van Voortman 
Steelgroup 

Aan de slag in de oefenruimte bij MST 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.studiekeuzekind.nil/
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp
http://www.studielink.nl/
mailto:ypaf@hetstedelijklyceum.nl
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Bovenbouw mavo  
Onderwijsbeurs Noordoost 7 & 8 november  
Op 7 & 8 november 2018 wordt in de IJsselhallen in Zwolle wederom de onderwijsbeurs 
georganiseerd.  Op deze beurs zijn ruim 80 (onderwijs)instellingen aanwezig op mbo, hbo en 
universitair niveau. Leerlingen kunnen inspiratie opdoen en studenten van vele studierichtingen 
ontmoeten. Tevens zijn er informatiestands voor leerlingen die overwegen om een studie, 
tussenjaar of taalcursus in het buitenland te volgen.  
De beurs is gratis te bezoeken (wel vooraf aanmelden via www.onderwijsbeurs.nl) 
De beurs is beide dagen geopend van 14:00 - 21:00.  
 

Aankomende open dagen  
ROC van Twente (en Johan Cruyff College) 
donderdag 22 november 18:00 - 21:00 uur kleinschalige open dag op 6 locaties  
Enschede: Grolsch Veste, de Maere en Wethouder Beversstraat 
Hengelo: de Gieterij 
 

Vrijdag 25 januari 15:00 - 20:00 uur alle locaties m.u.v. Thorbeckelaan Almelo  
Zaterdag 26 januari 10:00 - 14:00 uur alle locaties m.u.v. Thorbeckelaan Almelo 
 

Zone College (voorheen het AOC Oost) 
Vrijdag 23 november 15:00 - 21:00 in locatie Almelo  
 

Deltion College (Zwolle) 
Vrijdag 30 november van 14:00 - 20:30 uur 
Zaterdag 1 december van 10:00 - 14:00 uur 
 

Uw zoon/dochter ontvangt van de decaan een boekje met daarin een overzicht van alle MBO 
opleidingen van het ROC van Twente en het Zone College waarbij staat vermeld op welke locaties 
deze opleiding wordt aangeboden.  
 

4M: Deadline aanmelden MBO 
De deadline voor het aanmelden bij een MBO opleiding is 1 april 2019.  Leerlingen die zich voor 1 
april aanmelden en voldoen aan alle verplichte intake activiteiten hebben toelatingsrecht.  
Een uitzondering hierop zijn opleidingen met een instroombeperking.  
 

Opleidingen met een instroombeperking 
Halverwege december wordt de lijst bekend met opleidingen met een instroombeperking.  
Dit zijn opleidingen waarvan wordt verwacht dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare 
plekken. Vlak na 1 april 2019 vindt een willekeurige loting plaats om de beschikbare plekken uit de 
aanmeldingen. Leerlingen die worden uitgeloot zullen zich dan moeten bij een andere opleiding.  
 
4M: MBO voorlichting 
Op woensdag 28 november vindt van 19:00 - 20:45 uur de MBO voorlichting plaats voor leerlingen 
in 4 mavo. Leerlingen en ouders hebben hierover per post een brief ontvangen en konden zich voor 
de voorlichting opgeven tot maandag 15 oktober. Op deze avond worden er twee 
voorlichtingsrondes gehouden van opleidingen van het ROC van Twente en het Zone College.  
 

  

http://www.onderwijsbeurs.nl/
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KOM dagen 
Het ROC van Twente en het Zone College organiseren dit schooljaar wederom de KOM dagen. 
KOM dagen zijn activiteiten die leerlingen helpen bij het maken van de opleidingskeuze. 
Voorbeelden van KOM activiteiten zijn: meeloopdagen bij de MBO opleiding, workshops, of 
proeflessen.  
 

Inschrijven voor de KOM dagen verloopt via www.kijkenophetmbo.nl. Een leerling kan zich alleen 
aanmelden indien toestemming is gegeven voor het delen van leerling gegevens met Intergrip. 
Leerlingen uit 3 mavo die willen deelnemen aan de KOM dagen kunnen bij de decaan een 
toestemmingsbrief ophalen.  
Leerlingen uit 4 mavo hebben de toestemmingsbrief eerder dit schooljaar al ingevuld en ingeleverd.  
 

Verlof voor het bezoeken van open dagen, meeloopdag of andere studiekeuzeactiviteiten 
Een leerling kan tot maximaal 3 keer per jaar verlof krijgen voor het bezoeken van opleidingskeuze 
activiteiten zoals open dagen, KOM dagen, ANM tests en intakegesprekken.  
Verlof voor opleidingskeuze activiteiten moet minimaal 1 week van te voren worden aangevraagd 
bij de decaan Mw. Paf-Leferink (ypaf@hetstedelijklyceum.nl).  Verlof kan niet gegeven worden 
tijdens toetsen, practica, activiteiten weken of andere verplichte activiteiten op school.  
 

Jet net Careerday donderdag 18 oktober 
 

Op donderdag 18 oktober hebben leerlingen uit 4 mavo met wiskunde en natuurkunde en/of 
scheikunde deelgenomen aan de Jet Net careerday. Op deze dag gingen ze op bezoek bij twee 
technische bedrijven in de regio namelijk de SES in Enschede en Machinefabriek Boessenkool in 
Almelo. Dit was een mooie kans om kennis te maken met beroepen in de technische sector. 
 

   

 
 

 

Terug 

  

http://www.kijkenophetmbo.nl/
mailto:ypaf@hetstedelijklyceum.nl
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Belangrijke data 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk bij twijfel op de website voor de actuele agenda. 

2-9 nov SE-week 1 examen en voor-examenklassen  

6-10 nov Uitwisseling 2TTO met Hattingen en Gladbeck  

12, 13, 15 nov Doedagen basisonderwijs, groep 8 bezoekt College Zuid  

15 nov Workshop Shakespeare 3e klas havo, vwo en TTO  

16 nov Wiskunde olympiade 5V en 6V  

18-23 nov Romereis  

19 nov Informatieavond ouders groep 8 19.30 u 

20 nov HSL-brede studiemiddag, leerlingen na 5e uur vrij  

26 nov  Deadline opgave herkansing SE-week 1  

30 nov Little Victorians Evening showcase klas 1 TTO  

3 dec Herkansing SE-week 1  

4 dec Informatieavond TTO ouders en leerlingen groep 8 19.00 u 

4 dec Vergadering rapporten, leerlingen na 5e uur vrij  

12 dec Kerstgala   

13 dec Leerlingen 1e en 2e uur vrij  

19-21 dec Projectweek  

22dec-6jan Kerstvakantie  

7 jan Leerlingen 1e lesuur vrij  

   

   

   

Terug 
 


