
 

 

  

 

 

 

Mei, 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Bij goed onderwijs kijk je altijd wat de beginsituatie is, wat je doel is en hoe je daar wilt komen. Die 
denkrichting gebruiken we op College Zuid ook voor de school als geheel. Geregeld staan we als 
organisatie stil bij de vragen: ‘Waar staan we?’, ‘Waar willen we naar toe?’ en ‘Hoe komen we daar?’  
Het oordeel van de inspectie dit najaar dat het onderwijs op school voldoet aan de eisen, was 
daarom niet alleen goed nieuws, maar is ook vertrekpunt voor verder werken en bezinnen. 
Vanaf januari jl. hebben wij met de deelraad gesproken over onze onderwijsvisie en hebben we een 
aantal scholen bezocht (iets wat altijd zeer leerzaam is). Voor ons is het belangrijk dat we onszelf de 
vraag blijven stellen wat voor een school wij over bijvoorbeeld vijf jaar willen zijn. 
 
Onze bezinning gaat ook over de praktische organisatie van de school in afdelingen. We zijn van 
mening dat een vernieuwde indeling de kans geeft om elke afdeling nog beter tot zijn recht te laten 
komen en de leerlingen van die afdeling het onderwijs te geven dat bij hen past. Vanaf het 
schooljaar 2018- 2019 heeft College Zuid daarom de volgende teams: 

- mavo & havo klas 1 t/m 2 
- mavo klas 3 t/m 4 
- havo klas 3 t/m 5 

- vwo & tto klas 1 t/m 6 
- IST* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke afdeling wordt geleid door een eigen teamleider en heeft een eigen docententeam.  
* Binnen College Zuid is de International School een eigen en geheel zelfstandige afdeling. 

 
We naderen nu in een rap tempo een spannende periode voor veel leerlingen, namelijk de 
examenperiode. De leerlingen hebben hier hard voor gewerkt en ik spreek de hoop uit dat ze dat in 
de komende periode ook nog even blijven doen. Aan de ene kant is de meivakantie een moment om 
op adem te komen, aan de andere kant geeft deze periode ook de rust om nog eens goed voor de 
vakken te gaan zitten of examens te oefenen (en nog eens de laatste puntje op de i zetten). Ik wens 
al onze examenleerlingen heel veel succes voor de komende tijd. 
 
Ik wens u allen weer veel leesplezier toe. Allen een hele fijne meivakantie 
gewenst! 

          
 Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
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Mavo onderbouw en bovenbouw 
 

Project “Clash of the Composers” 

Een creatief en muzikaal project voor de tweede klassen van de Mavo 

Met een presentatie in de aula op de school is 
donderdag 8 maart 2018, een op de school uit te 
voeren, project gestart wat we Clash of the 
Composers” hebben genoemd. 
De presentatie, uitgevoerd door het Valerius 

Ensemble (kamermuziek ensemble) samen met 

Hartkwartier (muziek, dans en kunst), beide 
gevestigd in Enschede, gaf een voorproefje van 
een door de leerlingen zelf vorm te geven én uit te 
voeren presentatie op maandag 4 juni 2018 op het 
podium van het Muziekcentrum Enschede. 
 
Aan dit vormgeven en presenteren wordt 
gedurende de periode van 8 maart tot aan 4 juni, 
twee lesuren per week, door de leerlingen zelf 
gewerkt. Onder begeleiding van zowel het 
Valerius Ensemble als het Hartkwartier. Het 
project is niet vóór de leerlingen maar juist dóór de 
leerlingen. 
De lessen betreffen de onderdelen van de 
einduitvoering namelijk “beats”, “dance” en “rap”. 
Alle elementen uit de HipHop. Een 
muziekstroming die zeker bij de leerlingen niet 
onbekend is. 
De basis voor deze onderdelen en de verdere 
uitwerking wordt gevormd door werken te nemen 
van een drietal bekende klassieke componisten: 
Beethoven, Bach en Mozart. Minder bekend is 
namelijk dat in HipHop vaak klassieke muziek 
wordt gebruikt als basis voor de nummers. 
 
Het project wordt gelijktijdig op drie scholen in Enschede-Haaksbergen uitgevoerd, drie scholen waarvan 
de leerlingen op maandag 4 juni op het podium bij de einduitvoering worden samengebracht voor één 
grote gezamenlijke uitvoering. 
Per school nemen circa 60 leerlingen actief deel, in geval van het Stedelijk Lyceum College Zuid zijn dit 
de klassen 2m1, 2m2 en 2m3. 
 
Het project zal na dit schooljaar nog twee jaar worden herhaald zodat meer leerlingen actief aan dit 
muzikale gebeuren kunnen deelnemen. 
Voor de einduitvoering in het Muziekcentrum Enschede zullen ouders, buren, kennissen, vrienden én 
medeleerlingen worden uitgenodigd om de deelnemende leerlingen aan te moedigen. 
Maar voor het zover is zullen de leerlingen aan het werk worden gezet tijdens lessen beats, dance, rap en 
klassieke muziek. 

 
John Zandbergen 
Hessel Brandsen 

        teamleiders mavo 
Terug  
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TTO/havo en vwo onderbouw 
 

25 jaar TTO 
Op 13 mei hebben we met alle TTO leerlingen ons 
25 jarig jubileum van het tweetalig onderwijs 
gevierd. Het was een sportieve dag, waar alle 
leerlingen gemotiveerd en actief aan hebben 
deelgenomen. De wethouder is langs geweest om 
de leerlingen kort toe te spreken over het belang 
en het nut van hun tweetalige opleiding. Dat was 
een mooie opsteker.   
 
CITO toetsen 
De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen in 
de onderbouw afgenomen. Het liep niet helemaal 
vlekkeloos, maar uiteindelijk hebben alle leerlingen de toetsen gemaakt. Het werk wordt 
opgestuurd naar CITO en in juni verwachten we de resultaten te ontvangen. Bij het eindrapport 
ontvangen de leerlingen een overzicht van hun scores. 

 
Engelandreis 3TTO 
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni 
gaat 3TTO op reis naar Engeland. Hierover 
volgt nog een informatieavond waarop vooral 
leerlingen de reis zullen toelichten. 
 
Veldwerk Biologie 
In de week van 25 juni gaan de eerste klassen 
op veldwerk voor Biologie naar het Aamsveen. 
Hier voeren de leerlingen allerlei opdrachten 
uit die meetellen in het cijfer voor Biologie. De 
leerlingen ontvangen hierover via de 

vakdocenten informatie. 
 
Toetsweek onderbouw   
Van 3 tot en met 9 juli vindt de afsluitende 
toetsweek voor de onderbouw plaats. Vrijwel alle 
vakken zullen dan een proefwerk geven. De 
planning wordt nog gemaakt.  
 

 

 

 

Michel Otter 
Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo/vwo/TTO-bovenbouw 
 

Eindexamen 
Na de vakantie is het zo ver, de start van het centraal eindexamen. De gymzaal wordt helemaal 
veranderd, de sportattributen aan de kant, tafels en stoelen erin.  
Vlak voor de vakantie hebben de leerlingen 
een handtekening gezet onder de cijferlijst 
en een rooster meegekregen. Tip is 
misschien nog mijnein dexamen.nl. Op deze 
site vind je je rooster, welke hulpmiddelen 
zijn toegestaan en de slaag/zakregeling.   
Ook zullen een aantal van onze leerlingen 
worden geïnterviewd rondom het 
eindexamen door een bekende Twentenaar.  
We wensen natuurlijk alle leerlingen veel 
succes in de meivakantie met het 
voorbereiden voor het examen.  

 
Leren en activiteiten 
Waar het voor de eindexamenleerlingen ten einde loopt van het schooljaar, gaan onze  
havo 4 en vwo 4&5 leerlingen de laatste periode in. Er zijn nog wat toetsen te gaan. Er staan nog 
wat practica, debat en culturele activiteiten op het programma.  
Ook dit jaar zal de bovenbouw afsluiten met een activiteitenprogramma. De 
teams zijn er druk mee bezig, we proberen er een leuke en leerzame week 
van te maken. In ieder geval een sportdag, afronding van de lob en voor 4h 
en 5v de opst art van het profielwerkstuk. Ook is men bezig met een 
excursie buiten de school. Voor alle activiteiten geldt natuurlijk dat we er 
vanuit gaan dat iedereen meegaat en dat actief meedoet.  

 
Midden in de maatschappij 

 
Als laatste zijn we bezig geweest met contacten leggen met Mediant. 
De school doet mee met een programma om mensen in de wijk Zuid 
meer met elkaar te verbinden. Verbinding en het tegengaan van 
eenzaamheid zijn de beginwaarden van dit project. Samen met Mediant 
zijn wij aan het kijken hoe wij onze leerlingen in hun maatschappelijke 
stage hierbij kunnen inzetten. Ook probeert Mediant mee te denken 
met leerlingen die aangeven de zorgkant op te gaan. Wellicht kan deze 
organisatie helpen bij een eventuele decentrale selectie. Het contact 
met Mediant biedt leerlingen de kans maatschappelijk betrokken te 
zijn, iets wat we graag meegeven. 
 

 

 
Rita Piras en Judith Prakken,  

teamleiders bovenbouw vwo/havo/TTO 
Terug  
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Examens op TTO – Cambridge en IB 
 

3TTO Cambridge Checkpoints 
 
Op 10 en 12 april hebben de leerlingen van 3TTO 
hun Cambridge Checkpoint examen gemaakt. Dit 
gebeurde voor de vakken Engels en wiskunde en 
bestond uit twee sessies van elk 60 minuten.  
 
 

 
Het is altijd een spannende tijd omdat de 
leerlingen getest worden op hun vaardigheden 
na drie jaar TTO. Zo moeten ze bij Engels een 
essay en samenvatting kunnen schrijven en 
ook moeten ze teksten analyseren. Het 
examen wordt extern (in Cambridge) 
nagekeken en eind juni wordt de uitslag verwacht.  
 
IB examens 
 
Op 7 en 8 mei maken de leerlingen van 5HEL en 6VEL hun International 
Baccalaureate examen voor het vak English Language en English language and 
Literature. Dit examen wordt altijd in de meivakantie afgenomen omdat het 
een wereldwijd examen is en het tijdpad waarin het moet worden gemaakt erg 
beperkt is. Ook bij dit examen gaat het om tekstbegrip en schrijfvaardigheid 
waarbij leerlingen op een 'near native' niveau werken. De uitslag van dit 
examen wordt in juli verwacht.  

 

     
Terug 
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Hannover Messe 
 

Op maandag 23 april en dinsdag 24 april 

hebben 53 van onze leerlingen bovenbouw 

HAVO/VWO deelgenomen aan de zogenaamde 

Hannover Messe Challenge. De Hannover 

Messe is een gerenommeerde techniek- en 

innovatiebeurs in Duitsland. Hieronder vindt u 

een verslag van dit evenement, het was een 

geweldige ervaring voor zowel de leerlingen als 

de begeleiders! 

 

Hannover Messe Challenge 2018 

Dag 1 
Maandag 23 april was er het Science Festival op 

de campus van de Universiteit Twente. Ben 

Feringa (winnaar Nobelprijs voor Chemie, 2016) 

verzorgde een zeer boeiende keynote lezing 

over nano-wagentjes op nano-weggetjes in het menselijke lichaam die medicijnen vervoeren die aan- 

en uitgezet kunnen worden. Door bij het uitscheiden van de medicijnen deze uit te zetten wordt 

verdere resistentie van bacteriën voorkomen.  

Daarna waren er diverse lezingen, workshops en practica in kleinere 

groepen. Hierop volgde het inkwartieren in de diverse 

slaapgelegenheden en een warme maaltijd voor iedereen. ’s Avonds 

waren er diverse sport-, dans- en gymactiviteiten. Hieruit kon 

iedereen een keuze maken, waarna 

de leerlingen gingen slapen. 

 

Klik hier voor een film over de 

eerste dag (van RTV Oost). 

Klik hier voor foto’s.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ysLDS7CCRs
https://www.youtube.com/watch?v=5ysLDS7CCRs
https://drive.google.com/drive/folders/1qJWo0CfCKEqV_ErX7TtB-zuqvEzTaoy2?usp=sharing
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Dag 2 
Reveille om 5:30 uur met aansluitend knippen, scheren, wassen en  aankleden. Vervolgens koffers 

pakken, brunchpakket halen en in de bus plaatsnemen, op reis naar Hannover!  

Bij aankomst verzamelden we in het Holland Paviljoen, waar we werden toegesproken door Prins 

Constantijn en staatssecretaris Mona Keizer.  

De sprekers wezen op het belang van 

innovatie, technologie en 

ondernemerschap en het belang van 

samenwerken. De techniek is inmiddels 

zo complex dat alleen samenwerken 

nog de vooruitgang bij kan houden.  

Ook was er een advies voor de 

leerlingen: Maak je studie- of 

beroepskeuze vanuit je hart! Alleen dan 

kun je de energie opbrengen die nodig 

is om een en ander tot een goed einde 

te brengen.  

De leerlingen kregen de opdracht in een 

groepje van ongeveer vijf leerlingen vijf 

bedrijven op de beurs te bezoeken en deze bedrijven drie vragen voor te leggen. Na terugkomst in 

Enschede kon de groep de bevindingen in een rapport neerleggen en inleveren bij de Pre-U 

organisatie. Er is een mooie prijs (drone) te winnen voor het beste verslag. 

Op de terugreis werd door veel leerlingen meegezongen met de ten gehore gebrachte songs en mede 

daardoor en door de inspanningen van deze twee intensieve dagen vielen anderen in slaap . 

 

Tot slot. 
De begeleiders willen graag hun dank uitspreken naar de Pre-U die een geweldig omvangrijk 

evenement tot in de puntjes had verzorgd. En leerlingen: bedankt voor jullie loyaliteit, medewerking 

en enthousiasme. Mede hierdoor is het evenement een groot succes geworden. 

 

Mw. Boers, Mw. van Zomeren, Hr. ten Kampe, Hr. Cleine 

 

 

 

 

Terug 

 

 

Er worden foto’s verzameld op Instagram onder de naam Hannovermesse2018. 

Meer lezen kan via de site van de Hannover Messe Challenge. 

https://www.hannovermessechallenge.nl/
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Leerlingenfeest 25 jaar TTO 

Op 13 april was het feest op College Zuid ter gelegenheid van ruim 25 jaar TweeTalig 
Onderwijs (TTO). Wethouder Eerenberg kwam de afdeling feliciteren en alle leerlingen 
van TTO vierden feest, samen met een groep TTO-leerlingen uit Spanje. 

Ontbijt en start van het feest 
Op de afdeling begon de dag met een gezamenlijk 
ontbijt. Alle leerlingen hadden wat meegenomen, er 
was genoeg lekkers voor iedereen. Aansluitend 
verdeelden de kinderen zich in teams om mee te doen 
aan 'Engelse' spelen als War of the Piggy backs, The 
clothes peg war,  Wheelbarrow race, Mega soccer 
match en British Bulldog.    

 

 

Wethouder onderwijs Enschede 
Rond half 12 kwam de heer Eerenberg, 
wethouder van onderwijs van de 
gemeente Enschede. Hij feliciteerde de 
afdeling TTO, de oudste en volgens 
hem beste TTO van Nederland. In zijn 
speech noemde hij dat het goed is 
contacten aan te gaan in andere landen 
want 'als je dichter bij elkaar komt, ontdek 
je dat verschillen 'not so big' zijn.' Aan 

Annemare Kraak overhandigde hij een Engelstalig boek over Nederlandse gebruiken om 
anderen over ons mooie land te vertellen. 

Spelmiddag 
Na de middagpauze konden alle 
leerlingen deelnemen aan een twaalftal 
spellen, waaronder een vliegend 
tapijt, haakse sjoelbak, fotobooth en 
spinnenwebrace. Gratis ijs en een sfeest 
compleet. 

 
Klik hier voor meer foto's. 

Terug 

  

https://drive.google.com/drive/folders/15EL7MUUWIKS7Xepy5vJ0_y_F02wq1PCe?usp=sharing


 

10 
 

Sporttalentleerlingen 
Talentleerlingen Hockey 

Onze talentleerlingen hockey waren op dinsdag 17 april 

2018 uitgenodigd om de training van de Nederlandse 

mannen en Jong Oranje te komen kijken. Negen 

leerlingen ging naar S.V. Kampong in Utrecht. Ze 

hebben een geweldige dag gehad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentleerlingen Voetbal & Honk-

Softbal 

Op vrijdag 20 april ’18 hebben de 

talentleerlingen voetbal en een 

aantal van honk- en softbal 

geholpen bij de Koningsspelen bij 

CVV Sparta.  Ze hebben het echt 

super gedaan; de leraren waren 

trots op ze! 

Terug 
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Maatschappelijke thema’s zien en bespreken 
 
College Zuid maakt maatschappelijke thema’s beeldend 
 
Met steun van de gemeente en de ouderraad heeft College Zuid dit schooljaar alle leerlingen van 

klas 1 t/m 4 kunnen voorzien van unieke theatervoorstellingen. 
Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:  “voordelen en gevaren 
social media”, “pesten”, “liefde, seksualiteit  en loverboys”, “alcohol, 
drugs en gamen”, “bewust omgaan met geld”. De school werkte 
hiervoor samen met Theatergroep Zwerm en Studio Bock en Baas. De 
laatste twee (van in totaal vier voorstelling) vonden op 16 en 17 april 
plaats. 

 
Naast het begeleiden in de studie, vindt College Zuid het belangrijk om haar leerlingen bewust te 
maken hoe zij op een respectvolle en veilige manier met zichzelf en met anderen kunnen gaan. 
Jongeren krijgen in hun leven te maken met  allerlei maatschappelijke onderwerpen. 
 
Karin Oude Engberink, docent College Zuid: “Soms zijn leerlingen sterk genoeg om  op een redelijk 
volwassen manier met dergelijke onderwerpen om te gaan en soms kunnen en moeten we hen 
beschermen en helpen bij het weerbaar maken op bepaalde gebieden die hen in vervelende of zelfs 
gevaarlijke situaties kan brengen. 
We hebben gekozen voor theater omdat deze vorm, net als 
andere vormen van kunst, een manier is die je direct van 
binnen raakt. Naast hilarische herkenbare situaties uit de 
dagelijkse praktijk van de leerling, is het soms ook 
confronterend. Het zet aan tot nadenken en je merkt 
leerlingen na de voorstelling nog flink napraten over het 
onderwerp.” 
Zij vervolgt:  “Het concept theatervoorstelling en 
aansluitend dat  
een nabespreking met de acteurs, maakt dat de jongeren 
door middel van stellingen zich bewust worden van hun eigen handelen. Ze gaan nadenken over 
hun eigen waarden en normen en op welke manier zij zichzelf kunnen beschermen door hun eigen 
grenzen te bewaken.”  
 
Doel van de voorstellingen is niet alleen bewustwording, maar ook om jongeren, die in de knel zijn 
geraakt door bovengenoemde onderwerpen, te ondersteunen in het vinden van een oplossing. 
 

Opmerkingen van leerlingen: “Ik wist niet dat Facebook en WhatsApp 
zomaar gebruik mogen maken van mijn gegevens. Ik let nu wel beter op 
welke foto’s ik erop zet.” 
“Ik wist niet dat zoveel jongeren schulden hebben. Als ik nu iets wil kopen 
dan probeer ik eerst te sparen.” “Als je geen seks met een meisje wil, dan 

ben je toch een homo? ” Met daarop een snelle reactie:  “Nou, misschien vindt die jongen het wel 
eng of is hij onzeker, dat kan toch ook?” Er valt heel wat door te praten! 
Terug 
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Winnaar Speaking Contest 

 

 

 

Simon van Gelder, leerling uit klas 3 
TTO (TweeTalig Onderwijs) op College 
Zuid heeft de Junior Speaking Contest 
gewonnen! Een flinke prestatie, 
waarvoor hij was afgereisd naar 
Amersfoort en waar hij zich moest 
meten met leerlingen TTO uit heel 
Nederland. 

Leerlingen uit de tweede en derde klas 
van havo en vwo schreven een speech 
in het Engels. Het thema dit jaar was 
‘Living my fantasy’. De leerlingen 
hielden hun toespraak en gaven 
antwoord op vragen van de jury en het 
publiek. Een interactieve wedstrijd, 
waarbij de jury de deelnemers 
beoordeelde op inhoud, originaliteit en 
overtuigingskracht van hun speech. 

De wedstrijd werd georganiseerd door Nuffic, een Nederlandse organisatie voor 
internationalisering in het onderwijs. Nuffic organiseert de jaarlijkse Junior Speaking 
Contest sinds 2004. 

Simon van Gelder deed deze week niet alleen mee aan deze wedstrijd, hij nam ook 
deel aan de Cambridge Checkpoint examens English, die in dezelfde week werden 
afgenomen op de afdeling TTO van College Zuid. Een dubbele uitdaging dus! 

Meer info? Klik hier. 

 
ooooo 

 

 

Terug 

 

https://www.nuffic.nl/nieuws/nuffic-news/winnaars-junior-speaking-contest-2018-bekend
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Joy Beune krijgt plek op ‘Wall of fame’ 

 

Joy Beune heeft dit jaar furore gemaakt door op 
verschillende afstanden te winnen met hààr sport: 
schaatsen. College Zuid maakt het sporttalent van deze 
leerling zichtbaar door haar een plek op de ‘Wall of fame’ te 
geven. 
 
Na al meerdere wedstrijden op haar naam te schrijven heeft 
Joy in Salt Lake City het schaatsseizoen overtuigend 
afgesloten. Zij won op vrijdag de 1500 meter en een dag later 
oogstte ze opnieuw goud, zowel op de 1000 als op de 3000 
meter. Op deze laatste afstand zette Joy een 
nieuw wereldrecord neer met de tijd van 3.59,47.  
Maar ook de 10 00 meter reed ze in een nieuw 
wereld record door binnen te komen op een tijd 
van 1.14,12. 
 
Zoveel sportieve prestaties naast een reguliere  
schoolloopbaan, dat verdient een huldiging. 
Verschillende leraren waren aanwezig toen Joy 
haar foto op mocht hangen bij de ‘Wall of fame’.  
Het leverde applaus, felicitaties, bewondering en een dikke bos 
bloemen op.  
 

 

 

 

        

 

Terug 
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Informatie van de decaan 
4 mavo 
Extra infoavond ROC van Twente  
Nog geen keuze gemaakt voor een vervolgopleiding? Uitgeloot en nog geen (tweede) 
opleiding kunnen vinden? Of twijfel je nog? 
ROC van Twente organiseert op  dinsdag 19 juni 2018 van 19.00 - 21.00 uur een extra 
infoavond op de locatie aan de Gieterij 200 in Hengelo. 
 

Studiekosten 
Gaat u kind volgend jaar naar het MBO maar beschikt u over 
onvoldoende financiële middelen om de bijkomende kosten zoals 
studieboeken en een laptop aan te schaffen? Het ROC van Twente 
beschikt over een studiefonds die minimagezinnen hierin kan 
ondersteunen.  
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
studiefonds@rocvantwente.nl  
 

Havo/vwo bovenbouw 
4 havo bezoek Saxion 
Op 10 april hebben leerlingen  4H 
een bezoek gebracht aan Saxion. 
Tijdens deze ochtend werd gestart 
met een inleiding over studeren in 
het HBO. Hierin werden vragen 
beantwoord als: Hoeveel uur is er 
gemiddeld per week les? kun je in 
het HBO blijven zitten? wat is een 
studiepunt? na deze uitleg volgden 
de leerlingen een proefles naar 
keuze.  
 

www.studiekeuzekind.nl 
Hermien Miltenburg, werkzaam als oudervoorlichter bij de University of Wageningen 
schrijft regelmatig blog artikelen voor ouders over studiekeuze, studeren, studiekosten en 
een tussenjaar. haar blogs zijn te lezen op: www.studiekeuzekind.nl  
 

E-zine studiekeuze 
http://uitgeverij-aan-de-slag.instantmagazine.com/aan-de-slag/studiekeuze-ezine-april-

2018-9/ 
 

 

Terug 

 

mailto:studiefonds@rocvantwente.nl
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://destudiekeuzekrant.us6.list-manage.com/track/click?u=c82e007dd63cfa667d0ecce5b&id=a0e12bc174&e=b2cd2f357f
https://destudiekeuzekrant.us6.list-manage.com/track/click?u=c82e007dd63cfa667d0ecce5b&id=a0e12bc174&e=b2cd2f357f
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Belangrijke data 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk bij twijfel op de website voor de actuele agenda. 

27 apr-13 mei meivakantie  

14 – 29 mei Centraal schriftelijk examen eerste periode  

21 mei Pinkstermaandag – leerlingen vrij  

25 mei HSL-breed voetbaltoernooi tweede klassen 13.20-15.30 

29 mei-1 juni TTO vierde klas naar Brussel  

7-8 juni Rekentoets inhalen / verbeteren  

11 – 15 juni TTO-reis Engeland  

12 juni Sportstroomclinic brugklas  

13 juni Uitslag eerste examenperiode  

13 – 15 juni Uitwisseling Hattingen/Gladbeck  

18 – 21 juni Centraal schriftelijk examen tweede periode  

19 juni Sportstroomclinic tweede klassen  

20 juni Klankbordvergaderingen 19.00 uur 

26, 28 juni  Veldwerk Aamsveen biologie eerste klassen  

27 juni-4 juli SE-week 4 voorexamenklassen  

28 juni Infoavond werkweek 4HV in september  

29 juni Uitslag tweede examenperiode  

3 -  9 juli Toetsweek onderbouw  

4 juli Diplomauitreiking   

9 juli Herkansing SE 4 aanvragen  

10 – 13 juli Activiteitenweek  

17 juli Boeken inleveren, fotograaf  

18 juli Uitreiking TTO-certificaten  

19 juli Rapport ophalen  

20 juli  Leerlingen vrij  

21 juli-3 sept Zomervakantie  

Terug 
 


