
 

 

  

 

 

 

 
 

Oktober, 2017 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor u ligt de eerste oudercontactbrief van het schooljaar 2017-2018. Een 
oudercontactbrief waar veel activiteiten vanuit de afdelingen in beschreven staan. Een 
oudercontactbrief waar ik in ieder geval trots op ben. 
 
Uit de vele contacten, die wij met de ouders hebben, weten we dat deze 
communicatie zeer op prijs wordt gesteld. Ouders hebben ook regelmatig aangegeven 
om vaker geïnformeerd te worden over zaken die de school aangaan. Wij hebben dit 
opgepakt. 
Concreet zijn we dit schooljaar begonnen met ouders vaker per mail te informeren. Als 
het een bericht is dat alle ouders aangaat, dan worden alle ouders geïnformeerd. Als 
het een bericht is dat alleen een afdeling (of bijvoorbeeld een of meerdere specifieke 
klassen) betreft, dan worden deze berichten alleen toegezonden aan de specifieke 
ouders. Dit betekent dus dat u regelmatig van ons berichten per mail ontvangt*. Van 
een aantal ouders heb ik hier al positieve berichten over mogen ontvangen. 
 
  
 
Ik wens u heel veel leesplezier.  
 

 

 

 

Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
 

* Is uw mailadres gewijzigd of bij ons nog niet bekend? Mail dan de juiste gegevens naar 

collegezuid@hetstedelijk.nl.  
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Mavo onderbouw en bovenbouw 
 
Boven- en onderbouw 
Dit jaar is de mavo afdeling gesplitst in 
een onderbouw- en bovenbouw-
afdeling. Dhr. Brandsen is 
verantwoordelijk voor de onderbouw, 
dhr. Zandbergen voor de bovenbouw. 
Uiteraard gaan de beide teams veel met 
elkaar samenwerken om er voor te 
zorgen dat het voor de leerlingen als één 
geheel wordt ervaren. 
 
 
Brugklassen 
Voor de brugklasleerlingen stond de afgelopen   periode in het teken van wennen aan 
de overstap. In de eerste week is onder begeleiding van de mentor een ‘klassedeal’ 
opgesteld. 
Omdat het team van de onderbouw vond dat de eerste klassen onvoldoende aan hun 
trekken zijn gekomen in de afgelopen activiteitenweek, hebben de mentoren van de 
klassen 1M1, 1M2 en 1MH1 op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie een 
activiteitendag georganiseerd. We hopen dat de leerlingen op deze wijze een leuke en 
leerzame afsluiting hebben van de eerste periode voor de herfstvakantie. 
 
Regels in de klas 
Omdat het niet altijd duidelijk is hoe we met elkaar 
omgaan in de klas hebben we 6 regels opgesteld die we 
met de leerlingen gaan bespreken en die na de 
herfstvakantie ingaan.  
 
Onduidelijkheid was er soms over het gebruik van 
telefoons in de klas. De regel is dat mobieltjes niet 
toegestaan zijn, tenzij de docent uitdrukkelijk 
toestemming geeft. Om te zorgen dat deze regel in 
praktijk duidelijk is, hebben we telefoontassen besteld. 
Deze komen in elk lokaal te hangen. Leerlingen bergen 
daar hun telefoon op, behalve als de docent het anders 
aangeeft.  
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De klassenregels 
In de klas gelden de volgende regels: 
 

1. (Smart)phone alleen toegestaan in het klaslokaal met toestemming van de 
docent. De (smart)phone  bevindt zich in het kluisje of in de telefoontas. De 
leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar (smart)phone. De school stelt 
zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de 
(smart)phone. 

2. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine en niet in het leslokaal. 
3. Kledingstukken als jassen, petten, sjaals etc. die bedoeld zijn om buiten te 

dragen worden in het kluisje opgeborgen en niet gedragen of meegenomen 
naar het klaslokaal. 

4. De leerlingen zijn op tijd aanwezig bij de les. 
5. Leerlingen hebben boeken, schriften, pennen, gymkleding, chromebook e.d. die 

nodig zijn voor de les bij zich. 
6. Leerlingen tonen respect voor elkaar en alle medewerkers van de school. 

 
Graag willen we aan u als ouder/verzorger vragen of u deze basisregels thuis met uw 
zoon/dochter wilt bespreken. Het is belangrijk dat leerlingen weten dat zowel de 
school als de ouders/verzorgers achter deze regels staan, zodat leerlingen merken dat 
we het belangrijk vinden dat iedereen zich aan deze regels houdt. 
 

 
John Zandbergen 
Hessel Brandsen 

Terug        teamleiders mavo  
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TTO/havo en vwo onderbouw 
 
TTO duikt onder de grond  
2HE1 is op bezoek bij onze partnerschool in 
Hattingen. Donderdag gingen de leerlingen 
met het openbaar vervoer naar de Zegge 
Zollverein. Een oude mijn in Essen waar 
steenkool uit de grond werd gehaald. Zowel 
de Duitse als de Nederlandse leerlingen zitten 
op TTO, de voertaal is dus Engels. Alle kans 
om te ontdekken hoe je dat zegt: 'Wat is het 
donker en koud onder de grond'. In juni 
brengen de leerlingen uit Hattingen een 
tegenbezoek aan College Zuid. 
Terwijl 2HE naar Duitsland is, ontvangen de leerlingen uit 2VE1 op dit moment 
leerlingen uit Gladbeck. In juni gaan zij naar Duitsland voor het tegenbezoek.   
 
 
 

Michel Otter, teamleider HV en TTO onderbouw 
Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo/vwo/TTO-bovenbouw 
Werkweek Ierland en Spanje 
Dit jaar zijn we naar Ierland en Barcelona geweest. Het waren twee hele mooie reizen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klankbordgroep ouders  
Op 2 november is de klankbordgroep voor ouders. U bent van harte welkom om te 
komen. De avond begint om 19.00 uur. 
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Die Tolle Woche en Feierzeit (havo en vwo) 
Die Tolle Woche, de samenwerkingsweek tussen Enschede en Duitse steden, is 
afgesloten op College Zuid. Nederlandse en Duitse leerlingen ronden de week af met 
gezamenlijke activiteiten. Vooral het samenwerken was hierbij erg belangrijk. 
"Als je een cirkel om Enschede heen trekt, gaat deze deels door Duitsland", legt 
wethouder Onderwijs van de gemeente Enschede Eelco Eerenberg uit. 
De regio optimaal benutten begint daarom op school. Eerenberg: "Als je wat meer 
begrijpt van de Duitse taal en cultuur, vergroot dat je kansen op werk." 
De Duitse grens is slechts vijf kilometer van Enschede verwijderd. "Nederland en 
Duitsland handelen veel met elkaar. 
Daarom is het, vooral voor de handel, erg 
belangrijk."  
 
Zowel de Regionale televisie, Duitse 
televisie als ook de regionale krant en de 
Duitse krant hebben hier aandacht aan 
besteed. De Tubantia heeft Erik Sweelssen, 
leerling van 6vwo geïnterviewd en gevraagd 
naar zijn ervaringen met het leven op de 
grens.  
 
 

Bezoek 5VWO, College Zuid, aan Body Worlds in 
Amsterdam 
Dinsdag 19 september: Prinsjesdag in Den Haag. 

Maar ook een mooie dag om…. naar een 

tentoonstelling te gaan over geluk! Wat doet geluk 

met je lichaam? En hoe ziet zo’n lichaam er nu 

precies uit wanneer je allerlei omliggende weefsels 

weg haalt? Wat doet bijvoorbeeld roken met je 

lichaam? En wat gebeurt er in je lichaam wanneer 

het niet functioneert zoals het hoort?  

 

 

 

De leerlingen uit 5VWO zijn in het 

kader van biologie en CKV naar 

Amsterdam geweest om Body Worlds, 

the Happiness Project te bezoeken en 

een antwoord te vinden op dit soort 

vragen.  
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Door middel van meer dan 200 

anatomische preparaten van echte 

menselijke lichamen konden de leerlingen 

zien hoe ons lichaam in elkaar zit en hoe 

sterk, maar ook hoe kwetsbaar het is.  

 

 
 

 
 

 
Uitreiking IB (havo en vwo)  
Op vrijdag 22 september konden we weer vol trots de IB-diploma’s 
uitreiken aan de leerlingen, die vorig schooljaar in 5 havo en 6 vwo 
zaten. Het was een feestelijke uitreiking, waarbij aan de hand van foto’s 
en een kort praatje de leerlingen in het zonnetje werden gezet.  
 

Inhaalmomenten dinsdagmiddag 8e en 9e uur 
We hebben geconstateerd, dat we de leerlingen al vanaf het begin van het schooljaar 
moeten monitoren. Dat betekent dat we op de dinsdagmiddag het 8e en 9e uur een 
terugkommiddag hebben gecreëerd voor: 
 
1. Leerlingen die een les ongeoorloofd absent zijn geweest. 
2. Leerlingen die hun huiswerk niet hebben gemaakt. 
3. Leerlingen die onvoldoende staan voor bepaalde vakken. Deze leerlingen moeten 
tot aan de toetsperiode werken aan het vak waar ze onvoldoende voor staan. 
 
Toetsen inhalen 
Iedere dinsdagmiddag om 15.00 uur hebben de leerlingen de mogelijkheid om gemiste 
toetsen in te halen. Onze nieuwe collega, Antoinet Heurman, zal hierbij surveilleren. 
Leerlingen zullen tot aan het einde van het lesuur in het lokaal moeten blijven zitten, 
zodat de leerlingen die nog bezig zijn met toetsen niet worden gestoord. Mobieltjes, 
jassen en tassen zijn niet toegestaan in het lokaal en dienen te worden opgeborgen in 
de daarvoor bestemde kluisjes.  

Rita Piras en Judith Prakken, teamleiders bovenbouw vwo/havo/TTO 
Terug  
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Sport- en speluitleen College Zuid open 
Sinds dit schooljaar is het tegelplateau bij College Zuid erg mooi verbouwd.  Er is een 

basketbalveld waar ook gevoetbald kan worden en er zijn kleine veldjes waar verschillende 

groepjes leerlingen tegelijkertijd kunnen voetballen of voetvolley kunnen spelen. Daarnaast 

staan er natuurlijk ook nog twee tafeltennistafels. Om hier gebruik van te maken is natuurlijk 

allerlei spelmateriaal nodig! We willen graag dat er goed materiaal beschikbaar is, zodat 

leerlingen lekker aan de slag kunnen.  

En dat is geregeld. Maandag  30 oktober ’17 opent de sport- en speluitleen op College Zuid 

opent!! De uitleen zal bemenst worden door leerlingen uit klas 3 die hier hun maatschappelijke 

stage gaan doen. Elke leerling moet 30 uur maken en zij vullen deze stage in door in de pauzes 

en in tussenuren in de ruimte aanwezig te zijn en leerlingen (en docenten) te voorzien van 

ballen en spellen. Deze sport- en speluitleen zit in de voormalige rookruimte van het personeel 

met uitkijk op het tegelplateau. 

 

In de uitleen vinden 

leerlingen van alles om te 

doen tijdens pauzes of in 

een tussenuur. Er zijn 

basketballen en 

schaakborden, 

gezelschapspellen en 

springtouwen. Ook vind je 

er volleyballen, 

ringwerpspellen, jeu de 

boules, kaartspellen,  

voetballen, badmintonsets, 

damborden en geheel in 

navolging van de nieuwste 

trend: een spikebalset!  

 

Zowel leerlingen als docenten kunnen hier gebruik van maken. Leerlingen moeten hun pasje 

inleveren in ruil voor een spel of voor materiaal. We hopen dat onze leerlingen hier heel veel 

gebruik van gaan maken en samen veel plezier beleven.  

 Stef Heurman, Karim Riadi en Marjolein van de Pol 

Terug  
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Consumeren kun je leren! 
Theatervoorstelling voor leerlingen 
College Zuid 

Het vestzaktheater is een kleine en 
intieme zaal waar in de week van 18-22 
september verschillende klassen van 
College Zuid de voorstelling 
'Consumeren kun je leren' bezochten. 
Drie professionele acteurs gaven een 
inkijkje in het leven van 'Mark', een 
jongen die geen nee kan zeggen. Hij 
maakt graag indruk op zijn vrienden, 
maar blijft zitten met een grote schuld. 
Het gegeven is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal en de voorstelling roept 
vragen op: Hoe kon het zo mis gaan? Aan wie lag dat? En: wat zou je moeten doen in 
zo'n situatie?  
Het nagesprek kwam dicht bij de leerlingen, want hoe gaan zij om met hun geld? 
Hebben ze het in de hand? Kijken ouders mee? Of is het verhaal van Mark ook zomaar 
jouw verhaal? 
Theater met een les, want consumeren en consuminderen, dat valt allebei te leren. 

   Meer lezen en kijken? Klik hier voor een filmpje. 

Terug  

https://vimeo.com/131641588
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Graffiti op College Zuid! 
Activiteitenweek = anders leren, dat hebben leerlingen van klas 4H en 4V ervaren in een 

workshop graffiti. Welke boodschap wil je doorgeven aan anderen? En hoe ga je die 

boodschap vormgeven? Welke sfeer roep je op met je kleurgebruik? Dat zijn maar een paar 

vragen waar leerlingen voor stonden. De resultaten van hun werk geven het antwoord op de 

vragen, want één ding is duidelijk: met graffiti kun je prima iets duidelijk maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Terug 
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Werkweek Barcelona 

51 leerlingen en 6 begeleiders hebben een 

fantastische werkweek in Barcelona 

gehad. We zijn met het vliegtuig gegaan en in 

Spanje hadden we elke dag een 

eigen bus tot onze beschikking. Onze 

uitvalsbasis was een luxe 4 sterren camping 

ten zuiden van Barcelona. Daar verbleven we 

van zaterdagochtend tot 

donderdagavond in bungalows. De leerlingen 

kregen elke dag een budget om zelf 

voor ontbijt te zorgen en te koken. Tijdens de 

weekweek zijn we drie dagen naar 

Barcelona gegaan en hebben we: de Sagrada 

Familia bezocht; een rondvaart met de 

boot gemaakt; parc Guell en Nou Camp bezocht; 

samen gegeten op de Rambla en heel 

veel gewandeld. Ook zijn we naar het grootste 

pretpark van Europa gegaan: Port 

Aventura. Dat ligt dicht bij een oude Romeinse 

stad: Tarragona. Daar hebben we 

een 

oud aquaduct bezocht.       
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Terug 
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Pre-University - de uitdaging! 
Pre-U is het Pre-University programma van de Universiteit Twente. Binnen Pre-U biedt 

de universiteit een onderwijsprogramma voor leerlingen van middelbare scholen. 

Sinds 2016 zijn wij partnerschool van de Universiteit Twente, waarmee wij tegen 

gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan activiteiten van de universiteit.  

 

Een voorbeeld hiervan zijn de masterclasses die georganiseerd worden; de ouders van 

de leerlingen uit 2VWO t/m 6VWO hebben hier al een brief over ontvangen.  

Meer weten: Klik hier voor promotiefilm Pre-U of voor de website Pre-U 

Op woensdag 18 oktober is een workshop academische vaardigheden van studenten 

van de universiteit voor leerlingen 5VWO, TTO. Deze workshop wordt in het Engels 

gegeven en gaat over online samenwerken en documenten structureren. De workshop 

is bedoeld als ‘try-out’, hopelijk volgen meer van dit soort workshops. 

 

Op maandag 18 december zullen de leerlingen uit 6VWO met biologie en/ of 

scheikunde in hun vakkenpakket naar het leerlingenlab op de UT gaan voor een DNA-

practicum. Dit practicum wordt in het Engels gegeven. Een mooie voorbereiding op het 

studeren aan de universiteit, waarin ook veel colleges in het Engels zullen zijn. 

Leerlingen 5 VWO konden zich aanmelden voor de zogenaamde Battle of the 

Partnerscholen. Twee enthousiaste teams hebben deelgenomen (zie foto’s), op vrijdag 

13 oktober hebben zij een Goldbergmachine gebouwd in het Design lab van de UT. 

Zien hoe de Goldbergmachine 

werkt? Klik hier. 

Uiteraard kunt u bij vragen contact 

opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Esther Notkamp (coördinator Pre-U, 

enotkamp@hetstedelijklyceum.nl) 

Terug 

https://www.youtube.com/watch?v=BGQxH0ofE5I
https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/#activiteiten-voor-vwo-leerlingen
https://drive.google.com/file/d/0BwRQRCh7Ci1TVW5fcGt5UVh5c21tTkpOODJBMkZvRmRLZGpv/view?usp=sharing
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Kick-off Honoursprogramma op UT 
Donderdag 21 september was de feestelijke kick off van het honoursprogramma op de 

Universiteit Twente. Dit honoursprogramma is onderdeel van de Pre-University, 

waarbij leerlingen tijdens hun middelbare school periode al kennismaken met het 

studeren op een universiteit. 

Van College Zuid doen drie leerlingen 

mee: Tassnim El Badoui, Aïsha 

Scholtens en Eva van Vliet, allen 5V. 

Deze drie  leerlingen zijn door de 

strenge selectie van de UT gekomen 

op basis van hun goede cijfers, hun 

motivatiebrief, een aanbevelingsbrief 

van de mentor en hun aanstekelijke 

enthousiasme. 

De leerlingen hebben eerst een 

openingswoord gekregen van Pieter 

Boerman (directeur van de Pre-University) en hebben vervolgens kennis gemaakt met 

de docenten van het honoursprogramma. Ook hebben zij de medeleerlingen van 

andere scholen, die ook deelnemen aan het honoursprogramma, leren kennen.  

Het honoursprogramma duurt 1,5 jaar, vindt plaats in 5V en 6V en bestaat uit een 

aantal onderdelen:  de leerlingen kunnen kiezen uit een aantal masterclasses, leren 

academische vaardigheden en krijgen begeleiding bij het PWS (zie schema hieronder). 
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De leerlingen die vorig jaar zijn gestart met het honoursprogramma gaan nu de laatste 

fase in: ze zijn druk bezig met hun profielwerkstuk. Hierbij worden ze (naast de 

begeleiding door school) intensief begeleid door de UT. Op 1 februari is de diploma 

uitreiking van deze lichting. 

Naast het honoursprogramma biedt de UT ook individuele masterclasses aan (voor 2/3 

VWO, 4 VWO en 5/6 VWO) en begeleiding bij het profielwerkstuk. Omdat wij 

partnerschool zijn van de UT, kunnen onze leerlingen tegen gereduceerd tarief 

deelnemen aan het honoursprogramma en de masterclasses. 

Meer informatie is te vinden op de website van Pre-University. 

Mocht u nog vragen hebben over het programma van Pre-University, neemt u dan 

gerust contact op met een van ondergetekenden. 

Rita Piras (rpiras@hetstedelijklyceum.nl) 

Esther Notkamp (enotkamp@hetstedelijklyceum.nl) 

 

 

 

Terug 

  

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/pre-u/#activiteiten-voor-vwo-leerlingen
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Sportstroom 
1e klas sportstroom introductiekamp: 
Voor de 1e keer zijn de leerlingen van de 1e klas 
sportstroom zijn samen 3 dagen op kamp 
geweest met als doel elkaar beter te leren 
kennen. Dit omdat de leerlingen uit 
verschillende klassen komen. Het kamp wordt 
mede begeleid door 5VWO BSM leerlingen. 
Deze leerlingen hebben LO als eindexamenvak. 
Ze hebben de nachten doorgebracht in eigen 
tenten. Ze hebben allerlie sportieve activiteiten 
gedaan, waaronder kanovaren en 's avonds was 
het heerlijk vertoeven bij het kampvuur. Kortom 
ondanks een buitje hier en daar een prachtige 
ervaring! Foto’s zie hieronder. 
 
2e&3e klas sportstroomclinic Tex Town Tigers: 
De 1e clinic voor de 2e&3e klas sportstroom was dit jaar 
gepland bij Tex Town Tigers; honk- en softbalvereniging 
in Enschede. Als afsluiting van een aantal softballessen 
werd er een clinic verzorgd door Tex Town Tigers. De 
gehele middag stond in het teken van softbal. In 
verschillende groepen werden de techniek van het 
pitchen/catchen, het slaan en het veldwerk behandeld. 
Aansluitend werd er een toernooi gespeeld op echte 
velden. Dit geeft natuurlijk een extra dimensie aan het spel. Leerlingen vonden dit een 
leuke activiteit.  
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Terug  
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Informatie van de decaan 
Leerlingen krijgen op allerlei momenten in hun schoolperiode informatie van de 
decaan om goed te kunnen kiezen welk beroep en welke vervolgopleiding bij hen past. 
Hieronder vindt u meer gegevens, geordend per leerjaar en schooltype.  Kijk welke 
informatie voor uw kind van toepassing is. In rood staan enkele vragen aan ouders 
en/of oud-leerlingen. Onder de paarse kopjes staan data voor open dagen e.a. 
 

2 mavo  
20-24 november Twente goes Techno  
In de week van 20-24 november organiseert de gemeente Enschede wederom de Twente 
goes Techno. In deze week bezoeken onze 2 mavo en 3 havo/vwo leerlingen twee technische 
bedrijven. Doel is om leerlingen kennis te laten maken met techniek. We streven er naar de 
klassen zoveel mogelijk tegelijkertijd weg te laten gaan, hiervoor zijn we echter afhankelijk 
van de gemeente Enschede en de deelnemende bedrijven. De bedrijfsbezoeken vinden 
plaats van maandag tot en met donderdag.  
 

3 en 4 mavo  
Ouders gezocht voor Beroepen on Stage op dinsdag 21 november 
Op dinsdagavond 21 november van 19:00 - 20:30 willen we de Beroepen on Stage 
organiseren. Tijdens dit evenement bezoeken onze mavo bovenbouw leerlingen 
voorlichtingen over beroepen door ouders. We zijn daarom opzoek naar ouders of 
familieleden die werkzaam zijn in een functie op het liefst MBO niveau 3, niveau 4 of MBO 
plus, die het leuk vinden om op deze avond één of meerdere voorlichtingen te geven. Meer 
informatie en/of aanmelden kan bij de de decaan Mw. Leferink, 
yleferink@hetstedelijklyceum.nl. Uiteraard zijn ook oudere 
broers/zussen/tantes/ooms die een voorlichting willen geven van harte 
welkom. 

 
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 rocvantwente.nl. 
en het Kies!-magazine dat leerlingen begin november ontvangen.  
AOC Oost 
Locatie Doetinchem 19 januari 14:00 - 21:00 
Locatie Almelo en Lonneker* 26 januari 14:00 - 20:30 
*In Lonneker is alleen de praktijklocatie van de opleiding paardenhouderij gevestigd.  
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 29 november 17:00 - 21:00 en 27 januari  10:00 - 
15:00  

mailto:yleferink@hetstedelijklyceum.nl
http://www.rocvantwente.nl/
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Onderwijsbeurs Zwolle 
Op deze beurs in de IJsselhallen presenteren een aantal MBO, HBO en WO instellingen 
zich.  8 en 9 november 14:00 - 21:00, vooraf inschrijven noodzakelijk (gratis); 
onderwijsbeurs.nl. 
Buitenlandbeurs  
24 en 25 november in de Jaarbeurs Utrecht, meer informatie op buitenlandbeurs.nl.  
Intergrip  
Begin oktober heeft u per post een brief ontvangen over het verlenen van toestemming voor 
het uitwisselen van gegevens van uw zoon/dochter met Intergrip. Wilt u (indien dit nog niet 
is gedaan) ervoor zorgen dat de invulstrook alsnog wordt ingeleverd? 
 

3 havo/vwo/TTO 

20-24  november Twente goes Techno 
In de week van 20-24 november organiseert de gemeente Enschede de Twente goes Techno. 
In deze week bezoeken onze 2 mavo en 3 havo/vwo leerlingen twee technische bedrijven. 
Doel is om leerlingen kennis te laten maken met techniek. We streven er naar de klassen 
zoveel mogelijk tegelijkertijd weg te laten gaan, hiervoor zijn we echter afhankelijk van de 
gemeente Enschede en de deelnemende bedrijven. De bedrijfsbezoeken vinden plaats van 
maandag tot en met donderdag.  
24 november Fun Park Challenge 
Op vrijdag 24 november zal in de ochtend de Fun Park Challenge (FPC) 
weer plaatsvinden voor 3 havo/vwo. Tijdens de FPC gaan leerlingen aan 
de slag met het ontwerpen van een pretpark onder leiding van Saxion 
studenten. Tijdens het ontwerpen krijgen zij een aantal opdrachten 
voorgeschoteld. De winnaars uit iedere klas mogen op de finaledag 
strijden tegen andere scholen.  
 

Havo/vwo bovenbouw 
Oud-leerlingen voorlichting 
Op vrijdag 1 december organiseert College Zuid de oud-leerling (onder 
voorbehoud dat voldoende oud-leerlingen deelnemen).  Tijdens dit 
evenement kunnen alle bovenbouwleerlingen havo en vwo  in een 
informele setting met studenten van HBO en WO opleidingen spreken. De oud-leerlingen 
voorlichting duurt van 16.00 - 17:30. 
Kent u oud-leerlingen of heeft u kinderen die in 2015 of 2016 examen havo of vwo hebben 
gedaan? Wilt u hen dan attenderen op de brief die twee weken geleden per post naar de 
huisadressen is gestuurd.  
Voorlichting sporten en studeren in Amerika voor LOOT leerlingen  
Op dinsdag 31 oktober om 12:50 komt Dennis Mertens van Overboarder op school om een 
voorlichting te geven over sporten en studeren in Amerika. Ouders en leerlingen zijn hiervoor 
uitgenodigd. Opgeven kan bij Mw. Leferink, yleferink@hetstedelijklyceum.nl 
 
Open dagen van HBO en WO instellingen in de regio 
Onderwijsbeurs Zwolle 
Op deze beurs in de IJsselhallen presenteren een aantal MBO, HBO en WO instellingen zich.  8 
en 9 november 14:00 - 21:00, vooraf inschrijven noodzakelijk (gratis); onderwijsbeurs.nl. 
Saxion 
Locaties Enschede 18 oktober 2017, 17 november 2017, 3 februari 2018, 14 maart 2018 
Locatie Deventer 11 oktober 2017, 24 november 2017, 27 januari 2018, 28 maart 2018 
Locatie Apeldoorn 4 oktober 2017, 1 december 2017, 20 januari 2018, 21 maart 2018 

http://www.onderwijsbeurs.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/
mailto:yleferink@hetstedelijklyceum.nl
http://www.onderwijsbeurs.nl/
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Windesheim  
Locatie Zwolle 10 november 2017  
Iselinge Hogeschool 
Locatie Doetinchem  11 november 2017, 3 februari 2018, 29 maart 2018 
Universiteit Twente 
Locatie Enschede 17 en 18 november 2017, 16 en 17 maart 2018 
Onderwijsbeurs Zwolle 
Op deze beurs in de IJsselhallen presenteren een aantal MBO, HBO en WO instellingen 
zich.  8 en 9 november 14:00 - 21:00, vooraf inschrijven noodzakelijk (gratis); 
onderwijsbeurs.nl. 
Buitenlandbeurs  
24 en 25 november in de Jaarbeurs Utrecht, meer informatie op buitenlandbeurs.nl.  
Meer open dagen 
Voor een uitgebreider overzicht van open dagen en voorlichtingsactiviteiten van alle 
hogescholen en universiteiten in Nederland kunt u kijken op studiekeuze123.nl. 
Studiekeuzespecial 
De Vereniging van Schooldecanen en loopbaanbegeleiders heeft een 
handig studiekeuze magazine uitgebracht. Bekijk via deze link is het 
magazine.  
 

Andere informatie 
Brief eindexamenkandidaten van Ministerie van OCW 
In oktober ontvangen alle eindexamenkandidaten havo en vwo een brief 
van het ministerie van OCW. Klik hier om de brief online te lezen. Via 
onderstaande link is de brief te lezen: 
DUO 
Begin december 2017 wordt de lijst met fixusopleidingen bekend 
gemaakt. Dit zijn opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Indien meer 
leerlingen zich aanmelden voor deze opleiding dan het aantal plekken 
dan vindt er een selectie plaats.  Klik voor meer informatie over fixusopleidingen.  
Balie 
Per 4 oktober is iedere woensdag DUO aanwezig in het gemeentehuis van Enschede. Voor een 
afspraak online, klik hier. 
Webinar studiefinanciering 
Op 5 oktober hield DUO een webinar over studiefinanciering. Een webinar is een voorlichting 
die u thuis achter de computer kunt bekijken. Terugkijken kan hier. 

 
 
 
 
 

 
 
Terug 
  

http://www.onderwijsbeurs.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2017/
https://www.nvs-nvl.nl/nieuws/26-nieuws/2121-brief-aan-eindexamenkandidaten
https://www.duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/afschaffing-loting.jsp
https://duo.nl/particulier/footer/contact/bezoeken/enschede.jsp
https://duo.nl/particulier/footer/service/webinar.jsp
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Belangrijke data 
Wijzigingen voorbehouden. Kijk bij twijfel op de website voor de actuele agenda. 

 

2 nov 
 

klankbord bijeenkomst ouders 19.00 

6 nov 
 

Little victorians Evening Showcase 19.00 

13-17 nov SE 1 week 
 

 

13-17 nov Doe dagen basisonderwijs 
 

 

20 nov 
 

Informatieavond ouders van nieuwe 
leerlingen 

19.30 

21 nov 
 

Studiemiddag HSL; leerlingen vrij  

24 nov 
 

Aanvraag herkansing SE 1  

29 nov 
 

Inhalen/herkansen SE1  

30 nov  
 

Einde 1e trimester; cijfers inleveren  

4 dec 
 

Eindversie profielwerkstuk inleveren  

4-8 dec 
 

Deze week rapportbesprekingen  

12 dec 
 

Profielwerkstukavond (onder voorbehoud)  

12 dec 
 

Informatieavond TTO  

13, 14 dec Oudergesprekken 
 

 

18-22 dec 
 

Activiteitenweek   

23 dec – 7 jan 
 

Kerstvakantie  

 

Terug 


