
 

 

  

 

 

 

Februari, 2018 
Beste ouders en verzorgers, 
 
College Zuid heeft ook in 2017 in het teken gestaan van de kwaliteit van het onderwijs, een 
traject waar twee jaar lang veel energie in gestoken is. In alle onderwijsteams is er veel 
aandacht geweest voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Regelmatig is 
gesproken over het analyseren van de opbrengsten en het verbeteren daarvan. Ook 
verhogen van de leskwaliteit maakte onderdeel uit van het traject.  
In december 2017 heeft er onderzoek van de inspectie plaatsgevonden. Vier inspecteurs 
bezochten lessen en er waren gesprekken met leerlingen, docenten en schoolleiding. Aan 
het einde van het onderzoek oordeelde de inspectie dat de basiskwaliteit voor alle 
afdelingen op orde is. College Zuid voldoet dus geheel aan de gestelde randvoorwaarden 
van het inspectiekader. Goed om te weten! 
 
Op allerlei manieren is College Zuid bezig met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs.  
* Zo is met ingang van het schooljaar 2017-2018 gestart met het invoeren van 
chromebooks in leerjaar 1. De ‘nieuwe’ leerlingen hebben nemen elke dag een eigen 
device mee naar school. De digitale mogelijkheden maken het vak aantrekkelijker en 
eigentijds en geven de mogelijkheid meer zelfstandig te leren. 
 
* Sport en TTO zijn speerpunten op College Zuid en in het schooljaar 2017/2018 zijn er 
twee jubilea. In het najaar was er feest rond 25 jaar een TopsSportTalentschool (voorheen 
LOOT), in april is er feest ter ere van 25 jaar TTO, tweetalig onderwijs. 
 
* Het internationale karakter hoort bij College Zuid. Medio 2017 was op College Zuid de 
slotdag van de ‘Tolle Woche’, een initiatief van de gemeente Enschede, waar veel scholen 
in de Euregio bij betrokken waren.  
* In 2017 heeft College Zuid het programma ‘Versterkt Duits’ ontwikkeld. Dit programma 
wordt uitgevoerd in de mavo-afdeling.  
 
* College Zuid werkt graag samen. In 2017 is College Zuid een 
partnerschool geworden van Pre-U, een onderwijsprogramma voor 
leerlingen in samenwerking met de Universiteit Twente. Dit 
programma bestaat uit masterclasses, workshops academische 
vaardigheden, leerlingenlabs, etc. Hele uitdagend voor de leerlingen! 
 
Hierboven las u een greep uit de vele activiteiten en programma’s 
die plaatsvinden op College Zuid. Wij hopen altijd actief en 
activerend te blijven voor onze leerlingen. 
Ik wens iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie.           Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
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Mavo onderbouw en bovenbouw 
 
Presentatie sectorwerkstukken. 
Dinsdagavond 13 februari hebben de leerlingen van de vierde klas hun sectorwerkstukken 
gepresenteerd in de aula en heeft een deel van de leerlingen een presentatie gegeven over 
het smeden. Er waren veel ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden aanwezig om 
de resultaten van de leerlingen te bekijken. In de aula zaten de leerlingen achter hun tafel 
waarop de resultaten van hun werkstuk kon worden bekeken en waar de belangstellenden 
vragen aan hun konden stellen. 
Ook werden de werkstukken op deze avond door docenten beoordeeld. Veel werkstukken 
werden goedgekeurd en enkele groepjes 
moeten nog een paar kleine aanpassingen doen 
en krijgen daarna ook hun voldoende.  
De leerlingen die als sectorwerkstuk voor het 
smeden hadden gekozen, gaven buiten een 
demonstratie en een aantal enthousiaste 
vaders ging ook spontaan aan het smeden. Een 
erg origineel onderwerp voor een 
sectorwerkstuk en gezien de temperatuur 
buiten kwam de hitte van de smidsvuren goed 
van pas. 
 
Sneeuwdag 14 februari. 
Op woensdag 14 februari  zijn de tweede klassen van het College Zuid naar Winterberg 
geweest voor een dagje skieën. De eerste bus vertrok om 6.30 uur en de tweede om 7.00 
uur. De tocht verliep voorspoedig en we waren om ongeveer 10.00 bij de piste. De zon 
stond inmiddels hoog aan de hemel en de piste lag er geweldig bij. We hadden het geluk 
dat we als eerste school aankwamen en dus ook als eerste bij de skiverhuur in de rij 
stonden. Het was nog een organisatie om iedereen van skies, helm en schoenen te 
voorzien, maar omdat we de eerste school waren en de skiverhuur alles goed had 
voorbereid ging het redelijk vlot en stonden we een half uur later op de piste. Op dat 
moment stonden er inmiddels nog ongeveer 10 bussen op de parkeerplaats, en een hele 
lange rij met leerlingen van andere scholen bij de skiverhuur. 
Naast docenten waren er ook oudere leerlingen met ski-ervaring mee en alle leerlingen 
waren in groepje bij hen ingedeeld. De leerlingen zijn de hele tijd druk bezig geweest en er 
heerste een goede sfeer op de piste. Om half drie moest iedereen de spullen weer 
inleveren en om drie uur vertrokken de bussen weer richting Enschede, waar we om 
ongeveer 18.00 uur weer op de parkeerplaats voor de school stonden. Gelukkig is alles 
zonder ongelukken verlopen, op een enkele pijnlijke knie of schouder na. We kunnen 
terugkijken op een gezellige en leuke dag. 

John Zandbergen 
Hessel Brandsen 

        teamleiders mavo 
Terug  
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TTO/havo en vwo onderbouw 
Cito LVS toetsen 
Van dinsdag 2 april tot en met maandag 9 april vinden de jaarlijkse CITO voortgangstoetsen 
plaats in alle klassen van de onderbouw. Deze toetsen zijn voor de school een goede 
indicator om te bepalen hoe onze leerlingen presteren ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Alle leerlingen maken in deze periode een tiental toetsen op het gebied van 
Nederlandse leesvaardigheid, Nederlandse woordenschat, Nederlandse taalverzorging, 
Engelse leesvaardigheid, Engelse woordenschat, Rekenen en Wiskunde.  
De uitslag van de toetsen ontvangt u via de mentor. 
 
Eddy Reijers 
Vanaf 1 maart gaat onze collega Eddy Reijers met pensioen. Hij is bijna 37 jaar verbonden 
geweest aan Het Stedelijk Lyceum, en al die tijd heeft hij met hart en ziel zich ingezet voor 
de leerlingen en voor zijn vak. Hij is een vaandeldrager binnen het tweetalig onderwijs. Na 
de voorjaarsvakantie start zijn opvolger, Susan Cobbenhagen. Dat getal 37 komt weer 
terug, want dat is ongeveer het leeftijdsverschil tussen Eddy 
en Susan. Susan is een eerstegraads docent geschiedenis, die 
voorlopig alle uren in de onderbouw over gaat nemen. Ze 
heeft momenteel een baan in Oldenzaal en zal die functie 
combineren met de uren bij ons. Ze werkt op College Zuid op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
 
25 jaar TTO 
Dit jaar vieren we dat College Zuid, als een van de eerste 
scholen in Nederland, 25 jaar een school voor tweetalig 
onderwijs is. Op vrijdag 13 april vieren we dit heugelijke feit. 
Overdag organiseren we leuke activiteiten voor de 
leerlingen, in de namiddag en avond zijn er festiviteiten voor 
ouders, oud-collega’s en oud-leerlingen en voor externe 
partijen die bij de school betrokken zijn. 
 
Engeland reis 3 TTO 
De jaarlijkse reis naar Engeland voor 3TTO vindt dit jaar plaats van maandag 11 juni tot en 
met vrijdag 15 juni. De kosten hiervan heeft u als het goed is al betaald via de TTO-bijdrage. 
De leerlingen bereiden tijdens de Engelse lessen een presentatie voor, die op de 
informatieavond met u gedeeld wordt. De leerlingen krijgen voor deze presentatie ook een 
cijfer.  
 
Cambridge Checkpoint Exams 
Het tweetalig onderwijs in de onderbouw wordt afgesloten middels de Cambridge 
Checkpoint Exams. 3 TTO zal op dinsdag 12 en donderdag 14 april getest worden op hun 
Engelstalige en wiskundige vaardigheden. Dat zijn natuurlijk spannende dagen! Ik wens de 
leerlingen nu alvast succes. 

Michel Otter 
Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo/vwo/TTO-bovenbouw 
Argumentenfabriek 
Vrijdag 9 februari was er een training helder denken voor leerlingen 4-havo en 4-vwo. 
Allereerst was er een gastcollege, gegeven door G. van Driesten van de Argumentenfabriek. 
Dit is een organisatie die grote bedrijven en organisaties helpt met het uitzetten van 
strategieën. De leerlingen kregen uitleg waarom het zo belangrijk is om helder te denken 
en wat daar voor nodig is. Ook hebben ze gebruik gemaakt van een format om een 
argument beter op te bouwen. De gastles eindigde met een debat over een stelling die bij 
de Olympische spelen. 

 
 

Profielwerkstukavond 
Vlak voor onze open dag was het de avond van onze 5-havo en 6-vwo leerlingen. Op deze 
avond presenteerden zij het profielwerkstuk dat zij hebben gemaakt.  
Het was een geslaagde avond. De ouders kregen prachtige 
posters en mooie presentaties voorgeschoteld en 
leerlingen lieten zien wat ze kunnen! 
 
Aan het einde van de avond werden een aantal leerlingen 
in het zonnetje gezet vanwege een prachtige poster: 
Uit 6V: Annemare Kraak, Joris Maathuis, Myrthe Schartman 
Uit 5H: Eloy Gutierez Flores, Tom van Zaalen, Luc van 
Oostrum,  Victor van Birgelen, Pleunie Lijftogt en Danique Maassen. 
 
Hannover Messe 
Op 23 en 24 april is de zogenaamde Hannover Messe Challenge. Leerlingen 4/5 HAVO en 
5/6 VWO met het profiel Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek gaan daaraan 
deelnemen. Er zijn workshops en doe- activiteiten. Ook zal Ben Feringa, de 
Nobelprijswinnaar voor Chemie aanwezig zijn voor een lezing. Opdrachten rond de 
Hannover Messe Challenge zijn onderdeel van het lesprogramma. Zo worden leren en 
ervaren gecombineerd.  
 

Rita Piras en Judith Prakken,  
teamleiders bovenbouw vwo/havo/TTO 
Terug  
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Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en ouders 

 
 

In de maanden maart en april worden op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum 

tevredenheidsonderzoeken gedaan bij leerlingen en ouders.  
 

Dit is een jaarlijks terugkerende vragenlijst. Het invullen kost u niet zoveel tijd,  slechts 

10 minuten. De opbrengst is voor iedereen belangrijk. Voor de leerlingen, voor u als 

ouder en voor ons als school. We willen de goede dingen graag behouden en alles 

wat voor verbetering vatbaar is meenemen in onze plannen voor volgend 

schooljaar. 
 

Om het onderzoek goed te kunnen doen, hebben we u heel hard nodig. U 

ontvangt binnenkort een mail met daarin een link en een wachtwoord. Zo kunt u 

meedoen aan de onderzoeken.  

Lukt dit niet, kunt u tijdens de 10-minutengesprekken de vragenlijst op school 

invullen. Er zal dan iemand zijn om u te helpen als dat nodig is.   
 

Zodra het resultaat van de vragenlijst bekend is, zullen we u daarover informeren. 

We willen u hierbij alvast bedanken voor de medewerking! 
 

De docenten van  College Zuid 
Terug  
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Seminar Pre-U 
Op 15 en 16 februari 2018 is een seminar over klimaatveranderingen gehouden. Twee dagen is 

gepraat over de impact van veranderingen in het klimaat. Wat te doen? Welke oplossingen zijn er 

om gevolgen het hoofd te bieden? Lees hieronder het 

verslag. 

EUregio 

scholierenseminar 

Vorige week was het zo ver: 120 Nederlandse en 
Duitse leerlingen deden mee aan een tweedaags 
seminar over klimaat en waterbeheer en wij waren 
er bij!  
 

Op 15 februari ging het seminar van start met het 
welkomswoord van de gastheer. Er was zelfs een videoboodschap voor ons van 
staatssecretaris Raymond Knops, die er helaas niet bij kon zijn op de UT. Vervolgens 
luisterden we naar lezingen over water en het klimaat, waaronder een van Gerard van der 
Steenhoven, de hoofddirecteur van de KNMI. Tussen de lezingen door was er een 
interactieve quiz over het klimaat. Er stond een stelling op het scherm die goed of fout was. 
Bij een foute stelling hield je een rood papiertje omhoog, bij een kloppende stelling juist een 
blauw papiertje.  

Na een ochtend stilzitten stond 
ons voor de middag een actiever 
programma te wachten. We 
kregen allemaal een lunchpakket 
en gingen met de bus naar het 
Kristalbad. Aangekomen bij het 
Kristalbad, kregen we uitleg over 
de opdracht die ons te wachten 
stond. Voor de opdracht kregen 
we een kaart waar 6 punten 
rondom het Kristalbad, op waren 
aangegeven. Bij elk van deze 
punten bevond zich een code 
bestaande uit 4 letters. Na de 
opdracht hadden we dus 6 codes 
verzameld. Bij elk van deze 
codes hoorde een vraag die te 

maken had met het Kristalbad. Ons werd dan gevraagd deze vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Nadat elk groepje zijn antwoorden had gegeven, werd er een winnaar 
bekend gemaakt. Wij schoten helaas naast de prijzen. 
 
Na de excursie, werden we verdeeld in de groepen : natuur, politiek, technologie, bevolking 
en economie. In deze groepen werd ons gevraagd de vraag ‘What effect has climate 
change on nature, policy etc.?‘ te beantwoorden. Om onze antwoorden uit te werken 
moesten we een poster maken met onze groep. Nadat elke groep zijn ideeën had 
uitgewerkt, moest een leerling uit elke groep het presenteren met behulp van de gemaakte 
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poster. Hoewel het erg lang duurde voordat iedereen had gepresenteerd, was het erg 
leerzaam om te horen welke antwoorden elke groep had bedacht! 
 
De tweede dag van het seminar gaf Lara Wöhler een lezing over water en hoe dat 
verbonden is met het milieu. Ze gaf ons voorbeelden van de benodigde hoeveelheid water 
voor allerlei producten, van biefstuk tot T-shirts. Ook vertelde ze over de verschillen in 
watergebruik in de industriële, agrarische en domestische sectoren en de zogenaamde 
watervoetafdruk die wij allemaal hebben.  

 
Na de lezing werden we verdeeld over drie workshops: technologie en water, management 
en water en purificatie en water. Elke workshop was uniek en we leerden dus allemaal 
verschillende dingen. Bij de workshop management en water werd er bijvoorbeeld 
gediscussieerd over de beste manieren om om te gaan met overtollig water of juist droogte. 
In kleine groepjes brainstormden we en uiteindelijk wisselden we de ideeën ook onderling 
uit. 

 
Toen de workshops afgelopen waren, werden de 
groepjes weer gehusseld en kwamen we bij 
andere mensen uit dezelfde workshop terecht. Elk 
groepje schreef een samenvatting over de 
workshop die ze hadden gevolgd. We ontvingen 
ons lunchpakket en een kaart. Toen gingen we de 
campus verkennen met als doel het afleveren van 
onze samenvatting en het vinden en beoordelen 
van andere samenvattingen. Uiteindelijk hadden 
we alle samenvattingen gevonden en gingen we 
terug naar binnen.  

 
In ons groepje bespraken we tijdens de ThinkTank wat we geleerd hadden en hoe we dit in 
de praktijk zouden kunnen toepassen. Na een kwartier mixten we de groepjes en hoorden 
we ook van mensen uit andere workshops wat zij hadden geleerd. We combineerden onze 
nieuwe kennis om advies te bedenken voor de dijkgraaf. Elk groepje bedacht unieke 
manieren om beter met klimaatproblemen om te gaan en om ze uiteindelijk helemaal te 
verhelpen. Onze ideeën schreven we op posters. Die werden samen op een grote muur 
opgehangen. Iedere leerling kreeg een stickervel en mocht zijn of haar favoriete posters 
stickers geven. Na het stickeren was elke poster bedekt met kleurrijke rondjes. Onze 
gastheren gaven nog een speech ter afsluiting, en alle deelnemers ontvingen een 
certificaat.  

 
Beide dagen van het seminar hebben op ons een hele goede indruk gemaakt. Van zowel 
de lezingen als de activiteiten hebben we veel geleerd, en alles was op een passend 
niveau voor ons. Maar misschien hebben we nog wel het meeste geleerd van de andere 
leerlingen. De ThinkTank was een groot succes, het uitwisselen van onze ervaringen 
voegde echt iets toe aan het seminar. Het hele evenement vonden wij sowieso een heel 
goed idee. Klimaatverandering is actueel en relevant, en onze generatie is er sterk mee 
verbonden. Onze toekomst hangt af van de manier waarop wij nu met de aarde omgaan. 
Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk leren over dit onderwerp en proberen kleine en 
grote veranderingen door te voeren. Ten slotte was dit idee ook op de juiste manier 
uitgewerkt en in de praktijk gebracht. De organisatie was uitstekend, van gastsprekers tot 
busvervoer. Als we volgend jaar weer de kans krijgen om dit evenement bij te wonen, 
zouden we geen seconde hoeven nadenken. Natuurlijk willen we dat!      
Terug  
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Prijsuitreiking wedstrijd biologie open dag 
Op 18 januari was de open dag op College 

Zuid. Veel leerlingen uit groep 7 en 8 van de 

basisschool en hun ouders bezochten onze 

school. In het biologielokaal zagen ze iets 

raars, een bal van allemaal bruinige haren. 

Wat zou dat zijn? 

 

 

 

 

Dat was nu precies de wedstrijdvraag waar bezoekers aan 

konden meedoen. Heel wat kinderen hebben een briefje met 

het antwoord ingeleverd. De inzendingen zijn door een jury 

beoordeeld en uiteindelijk waren er twee deelnemers die het 

goede antwoord noteerden. Van hen heeft Robin Keppels de 

prijs gekregen.  

 

Op 6 februari kwamen Robin en haar moeder op school om de 

prijs in ontvangst te nemen: een mooie gids om nog meer te 

ontdekken over de natuur. Op de foto houdt Robin ‘dat harige 

ding’ vast. Het is een haarbal uit de maag van een koe. Hij 

ontstaat als een koe een steentje in de maag heeft. Daar blijven 

haartjes op plakken en gaande weg groeit de haarbal. Bij de 

slacht komt een dergelijke haarbal uit de maag tevoorschijn. De 

koe heeft er tijdens haar leven geen last van gehad. Ruimte 

genoeg in zo’n grote koeienmaag.   

 

 

 

.  

 

 

 

 

Terug 

  



 

10 
 

Sportclinic brugklas 
 Sooooo 

 

Sportstroomleerlingen kiezen voor extra 

sport op College Zuid. Dat betekent niet 

alleen meer uren per week sportief bezig 

zijn in de zaal. Het betekent ook dat deze 

leerlingen kennismaken met andere sporten 

en per trimester een extra clinic krijgen.  

De brugklas ging januari 2018 naar de 

Performance Factory. Daar hebben ze 

deelgenomen aan een clinic 

freerunnen bij Training Center Twente en 

een clinic trampolinespringen bij Bounz. Zowel 

freerunnen als trampolinespringen zijn geen 

dagelijkse kost in de lessen l.o. Een mooie kans 

om heel anders bezig te zijn. 

 

 

 

Terug 
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Open dag 2018 
Er woei een harde storm op 18 januari, maar gelukkig was de wind voor het grootste deel 

gaan liggen toen College Zuid de deuren opende voor toekomstige leerlingen, hun ouders 

en andere belangstellenden. 

Hier een korte impressie van wat er zoal te doen was. 

- Leuk: proefjes doen in het natuurscheikunde lab: voeg twee doorzichte vloeistoffen 

bij elkaar en het kleurt blauw (?!) 

- Interessant: Hoe ziet een vlieg eruit onder de microscoop? 

- Sportief: Durf jij de klimwand op? 

- Kunstzinnig: bekijk de tentoonstelling en maak je eigen letter onder onze paraplu 

- Lekker: de hapjes, gemaakt en geserveerd door leerlingen 

- Uitdagend: vernieuwend leren op havo/vwo in een proefles met spaghetti en 

spekjes 

- Internationaal: versterkt Duits op de mavo, want we wonen aan de grens! 

- Praktisch: informatie over BYOD en chromebooks, nu met kahoot! 

- Concreet: diverse proeflessen en een dag uit het leven van een mavoleerling 

Dit is slechts een greep uit wat er gedaan kon worden. Wil je meer zien? Bekijk dan de film: 

Klik hier voor film de LINK FILM OPENDAG 2018.  

 

 

 

 

        

 

Terug 

  

https://youtu.be/7A4yzamEKVw
https://youtu.be/7A4yzamEKVw
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Diplomauitreiking honoursprogramma 
Omgaan met stress. Je realiseren dat dingen soms 

moeilijker en groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn 

(als je maar een keer bezig bent). Je begeven buiten 

je comfortzone en dit (uiteindelijk) fijn vinden. 

Anders leren denken. 

Wat is de waarheid? 

Kritisch zijn, zelf een 

mening vormen en goed formuleren. Weten dat je eigenlijk 

niets weet. Je zekerheden loslaten en de onzekerheid 

omarmen. Je realiseren dat vragen veel belangrijker zijn dan 

antwoorden. En dat je door moet blijven vragen. Maar ook: 

nieuwe sociale contacten. Starbucks sessies met goede 

gesprekken.  

Zomaar een aantal dingen die onze de elnemers aan het honoursprogramma 2016-2017 

van de Universiteit Twente noemden terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar. Op 

donderdag 1 februari was het zover: Eva Hartman, Annemare Kraak, Mara Peddemors en 

Jon-James Thio mochten hun diploma in ontvangst nemen. Het was een waar voorproefje 

op het universitaire leven dat ze te wachten staat: allereerst je eigen profielwerkstuk 

presenteren ten overstaan van een kritisch publiek. En daarna de officiële uitreiking, met 

academische baret, pedel met staf, het ‘Gaudeamus igitur’ en een hele zaal die voor je 

opstaat en stil is bij je binnenkomst.  

Wat zijn we trots op ze!! Eva, Annemare, Mara en Jon-James, van harte gefeliciteerd met 

dit prachtige resultaat!  

Namens alle collega’s van College Zuid,  

Esther Notkamp 

 Terug 
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Zoë Strijland wint goud! 
 

Leerling College Zuid valt in de prijzen met haar team. 

Sporten en leren blijft een mooie combinatie! Je kunt 

er heel wat mee winnen. 

Eind januari was er een lege plek in de klas, Zoë 

Strijland ontbrak, omdat ze in Mexico was. Zoë is 

namelijk een fervent ijshockeyster. Ze speelt bij de 

Enschedese Lions en deze club levert maar liefst drie 

deelnemers voor het nationale ijshockeyteam onder 

de 18. 

Het Nederlandse team speelde in de C-poule en won in 

de finale overtuigend van gastland Mexico met 4-0. 

Met deze uitslag promoveert het team naar de B-

team. Een felicitatie waard! 

Een interview met Zoë is hier te lezen. 

Terug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.huisaanhuisenschede.nl/nieuws/sport/357840/zoe-strijland-krijgt-rillingen-bij-het-horen-van-t-wilhelmus-
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GEN-awards – Public speaking 
 

Op 20 februari vonden op College Zuid de 

voorrondes plaats van de public 

speaking wedstrijd. De leerlingen streden om een 

plaats in de halve finale voor de  

GNE-Awards. Het was een wedstrijd spreken in 

het Engels voor leerlingen van 

16 jaar en ouder. Naast leerlingen van College 

Zuid deden ook leerlingen van scholen uit de regio mee.  

Het was de eerste keer dat College Zuid met bovenbouw 

leerlingen deelnam aan een dergelijke wedstrijd. De 

leerlingen hadden een toespraak voorbereid over een 

maatschappelijk of politiek onderwerp en de jury 

bestond uit vier native speakers. Helaas heeft College Zuid 

het niet tot de halve finale gehaald, maar het was een 

boeiende en leerzame wedstrijd!  

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Nuffic, een 

Nederlandse organisatie voor internationalisering in het 

onderwijs. De halve finale vindt plaats op 18 april 

2018 op het Deltion College in Zwolle.  

Drie leerlingen van College Zuid doen mee aan de writing competition, de schrijfwedstrijd. 

De winnaar van deze wedstrijd wordt ook op 18 april bekend gemaakt.  

 

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

24 feb -4 mrt voorjaarsvakantie  

12-14 mrt Rekentoets 4M/5H/6V en inh/cijfer verbeteren 
3M/4H/5V 

 

12 mrt Profielkeuze M/H/V inleveren + vakkeuze 2M  

13, 14 mrt Aanmelden nieuwe leerlingen  17.00-20.00 u 

16 mrt Badminton toernooi  12.30-16.00 u 

17 mrt St-Patricksday  

22-29 mrt SE-week 3  

30 mrt – 2 apr Goede Vrijdag en Pasen, lln vrij  

4 april Aanvragen herkansing SE 2/3  

4-8 apr Cito leerjaar 1, 2, 3  

10 april Inhalen/herkansen SE 2, 3 4M/5V/5H/6V  

10 april Leerlingen 4H naar Saxion; 9.00-13.00 MBO-voorlichting  

10,12  apr Cambridge examen 3 TTO  

11-18 apr Uitwisseling Spanje, lln TTO uit Spanje bezoeken NL  

12 april Inhalen/herkansen SE3 3M/4H/4V  

13 april  Einde trimester 2, cijfers inleveren  

13 april  FEEST 25 jaar TTO  

16 april   Voorstelling alcohol/drugs/gameverslaving 4e klassen  

16 april Deze week rapportbespreking  

17 april Voorstelling sexualiteit en loverboys 3e klassen  

19 april Public Speaking 3TTO en 5TTO in Bardel  

19 april Lyceumbreed voetbaltoernooi  

23 april Vakkeuze 2M en profielkeuze 3H definitief  

24, 25 apr Oudergesprekken  

27 apr-13 mei  Meivakantie   
Terug 


