
ondernemerschap’ en 
‘verbinden met de buitenwe-
reld’. Na een analyse van de 
huidige stand van zaken op 
deze gebieden hebben wij 
ook mogen dromen over mo-
gelijkheden die er voor onze 
leerlingen zijn. Het proces en 
de opbrengst waren bijzon-
der. Het voelt als een cadeau 
van alle betrokkenen aan het 
Bataafs Lyceum. Natuurlijk 
blij  het niet bij dromen, wij 
zullen de komende periode 
gebruiken om van dromen 
weer te komen tot realis -
sche ideeën, maar dat gaat 
zeker lukken! In de kerstedi-

e van de nieuwsbrief ver-
wacht ik u hier meer over te 
kunnen vertellen. 
 
Tot slot wil ik u alvast een 
fijne herfstvakan e wensen! 
 
Mark Kwakman, 
 
Directeur Bataafs Lyceum 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Terwijl de buitentempera-
turen anders doen vermoe-
den, staat toch echt de 
herfstvakan e voor de deur. 
 
Net na de zomervakan e 
kregen wij bericht van me-
vrouw Karin de Vries dat wij 
in aanmerking kwamen voor 
een subsidie van de gezonde 
school. Hiervoor hebben wij 
de afgelopen jaren een aantal 
ac es ondernomen, bijvoor-
beeld door sinds vorig school-
jaar roken niet meer toe te 
staan op het schoolterrein en 
het aanbod in de aula te eva-
lueren en ongezond aanbod 
te wijzigen voor gezonde(re) 
alterna even. Wij hebben 
besloten om de subsidie in te 
ze en om het schoolplein 
(nog) aantrekkelijker te ma-
ken voor leerlingen, zodat ze 
in de pauzes lekker naar bui-
ten gaan. Naast de populaire 
pannakooi en de tafeltennis-
tafels hebben wij met de sub-
sidie twee tafelvoetbaltafels 
ter beschikking van onze leer-
lingen kunnen stellen. Het is 
mooi om te zien hoeveel leer-
lingen elke pauze van deze 
faciliteiten gebruik maken.  
Naast een aanpassing van het 
schoolplein zullen wij dit 
schooljaar ook in het gebouw 
aanpassingen gaan doen. 
Zoals u wellicht gezien of ge-
hoord hebt, zijn al veel oude 
smartboards vervangen door 
touchscreens. Waar deze nog 

niet vervangen zijn, worden 
deze binnenkort vernieuwd. 
Daarnaast hee  het gebouw 
op sommige plaatsen gebrui-
kerssporen. Wij hebben een 
schildersbedrijf opdracht ge-
geven om de komende maan-
den deuren, gangen en loka-
len te schilderen. Wij zullen 
het schilderwerk gefaseerd 
laten uitvoeren, zodat leer-
lingen er zo min mogelijk last 
van zullen hebben. Op een 
aantal plaatsen zullen de gla-
zen muurtjes in de gangen 
verdwijnen en daarnaast zul-
len wij de muren op enkele 
plaatsen laten vervangen 
door glazen wanden, zodat er 
meer daglicht in de gangen 
beneden kan komen. Tot slot 
zullen wij in de zomervakan-

e ook de leerling toile en 
compleet renoveren. Wij 
ze en de ingeze e lijn van 
investeren in onderwijs en 
investeren in het schoolge-
bouw dus gestaag door.  
 
Dinsdag 9 oktober hebben wij 
een ‘Wouldn’t it be great 
if…’-avond georganiseerd. 
Met een vertegenwoordiging 
van leerlingen, ouders, do-
centen, het primair onder-
wijs, HBO, de universiteit en 
het bedrijfsleven hebben wij 
een avond lang alle denk-
kracht gebundeld om aan de 
hand van 3 thema’s na te 
denken over de toekomst van 
het Bataafs Lyceum. De the-
ma’s waren ‘innova e’, 
‘s muleren van crea viteit en 
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Goethe Zertificate B1 en B2 

Een oliebol in september?! 
 
Natuurlijk eten we wel eens oliebollen buiten de jaarwisseling om. De lekkere 
lucht op de kermis of tijdens de laatste weken van het jaar is natuurlijk moei-
lijk te verstaan. Maar op de eerste lesdag van het schooljaar?! Wie heeft dit 
nu weer bedacht? Tja daar zijn toch echt een stel docenten enthousiast aan de 
slag gegaan met een Gelukkig Nieuw Schooljaar feestje. Samen met de ou-
dervereniging (OVBL) hebben we voor alle leerlingen de aula omgebouwd 
tot een party-zone met een heuse DJ. Rond 12 uur werd er afgeteld en met een 
knal het nieuwe schooljaar geopend.  
 
Leuk dat ook de krant hier aandacht aan heeft besteed.  https://
www.tubantia.nl/hengelo/bataafs-lyceum-in-hengelo-wenst-iedereen-een-
gelukkig-nieuw-schooljaar~a98e8b2c/ 
 
 
Wij wensen iedereen nogmaals een geweldig schooljaar!  

Sinds drie jaar verzorgt 

de sec e Duits lessen ter 

voorbereiding op het 

Goethe Zer fikat B1 en 

B2. In het eerste jaar 

hadden we 15 leerlingen 

uit V4 voor B1 en het 

jaar daarop waren er al 

zo’n 50 leerlingen uit 3V, 

4H, 4V en 5V die voor B1 

en B2 opgingen. Omdat 

we samenwerkten met 

het MCT (8 leerlingen) 

en het Carmelcollege uit 

Oldenzaal (7 leerlingen) 

kwamen we nog duidelij-

ker boven de norm van 

25 leerlingen, zodat we 

niet meer naar Amster-

dam hoefden te reizen 

en we bezoek kregen van 

de examinatoren van het 

“Goethe Ins tut”. Zij wa-

ren overigens verrast 

door het grote aantal 

kandidaten! Dit jaar za-

ten we met drie scholen 

rond de 65 leerlingen. En 

weer kwam het leeu-

wendeel, ca. 45 leer-

lingen, van onze school. 

Nieuw waren dit jaar de 

kandidaten uit 3 Havo. 

De resultaten van de ver-

schillende onderdelen 

(lezen, spreken, schrijven 

en luisteren) lag 

bij de 28 kandi-

daten B1 tussen 

de 90 en 100%. 

Bij B2 haalden 

alle 14 kandida-

ten het begeer-

de Zer fikat B2. 

Alle geslaagden en na-

tuurlijk ook de kandida-

ten die drie van de vier 

onderdelen hebben ge-

haald van harte proficiat 

met het behalen van dit 

mooie resultaat. Ook dit 

jaar starten we weer met 

de Goethe Zer fikate. 

Voor de sec e Duits 

staat hoog in het vaan-

del: “Englisch ist ein 

Muss, Deutsch ein 

Plus!”.  

N I E U W S B R I E F  
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Sinds het begin van dit 
schooljaar hebben de 
secties Biologie en Frans 
een telefoontas in het 
lokaal hangen. De tas 
heeft dertig vakjes 
waarin de mobiele tele-
foons van de leerlingen 
veilig opgeborgen kun-
nen worden. Waarom 
een telefoontas? De af-
leiding van een mobiel 
is groot en het heeft 
een verslavend effect. 
Leerlingen kunnen de 
lessen beter volgen als 
hun telefoon niet in de 
buurt is. Begrijp het niet 
verkeerd, soms mogen 
leerlingen gebruik ma-
ken van mobieltjes in de 
klas. Educatieve apps 
kunnen lessen aantrek-
kelijker en beter maken. 
Maar het onderwijs 
heeft ook de taak om 
leerlingen te leren 
omgaan met hun tele-
foon. En dat betekent 
soms: wegleggen dat 
ding! Uit steeds meer 
recente onderzoeken 
blijkt dat de afleiding 
van een mobiele tele-
foon in de klas enorm 
schade-
lijk kan 
zijn 
voor de 
leer-

prestaties. De mens is 
niet gemaakt om te 
multitasken. Zo bleek 
uit onderzoek dat leer-
lingen die mobieltjes in 
de les gebruikten 1,5 
punt (op tienpunt-
schaal) lager scoorden 
voor hun toetsen, ten 
opzichte van leerlingen 
die dat niet deden. 
Leerlingen zitten veel 
geconcentreerder in de 
les als ze geen mobiel 
dicht bij zich hebben. Er 
is simpelweg geen aflei-
ding. Er heerst een be-
paalde rust en daardoor 
is er een goed leer- en 
werkklimaat. Het beste 
is als deze lijn doorge-
trokken wordt naar de 
thuissituatie. Advies aan 
ou-

ders is daarom dan ook: 
geen mobiel, laptop of 
tablet in de slaapkamer, 
want dat zorgt er echt 
voor dat sommige leer-
lingen doodmoe in on-
ze lessen verschijnen. 

Telefoontas 

Kennismaking H4 en V4 
Ook dit jaar weer hebben alle leerlingen in klas 4 havo en 4 
vwo  in de eerste week een kennismakingsdag op het Hulsbeek 
gehad. Vrijdag 7 september zijn we ‘s morgens  met zo’n 190 
leerlingen uit H4 en V4 op de fiets naar het Hulsbeek gere-
den. Doel van deze dag was het op een informele manier ken-
nismaken met klasgenoten en mentor.  Hoewel het weer ’s 

morgens niet echt mee wilde werken 
(tot een uur of 11 hee  het geregend) 
was het humeur van de leerlingen niet 
kapot te krijgen en zat de sfeer er goed 
in! Met ’s middags zelfs een lekker 
zonnetje zijn de mentoren met hun 
mentorgroepen druk geweest met een 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Vervolg op pagina 4 
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kanorace, speleologie in een aanhangwagen, 
steile wand klimmen, mountainbiken, steppen 
en een grote hoeveelheid teambuildingsop-
drachten. Bij terugkomst werden we in de aula 
verwelkomd door de heerlijke geuren van worst-
jes, kipburgers, kipspiesen en hambur-
gers. Mede dankzij de inzet van de leerlingen en 
de leuke spor eve ac viteiten, mogen we dit als 
een bijzonder geslaagde dag beschouwen! 

Na een absen e van twee jaar maken we vanaf dit jaar weer deel uit van 
de selecte groep van scholen in Nederland die met scholen in het buiten-
land gaat samenwerken. De Europese Unie hee  2018 uitgeroepen tot jaar 
van het cultureel erfgoed. Karin de Vries en ondergetekende hebben in het 
kader van dit Europese jaar een project bedacht dat behalve aan dit jaar 
ook aansluit bij het 150 jarig jubileum van Stork in Hengelo. In steden met 
een industrieel verleden is dit verleden vaak nog steeds duidelijk zichtbaar. 
Lang werden de gebouwen uit de 19e eeuw, verlaten of nog in gebruik, ge-
zien als lelijke puisten in een stad. De laatste jaren is er echter sprake van 
een duidelijk verandering in opva ng. De oude fabrieken hebben zo hun 
charme en steeds vaker worden de gebouwen hergebruikt en gelukkig zien 
steeds meer gemeenten, bedrijven en par culieren dat oude gebouwen 
een nieuw leven kunnen krijgen, zeker als van het gebouw niet meer dan 
een voorgevel overgebleven is! In Hengelo dienen de brandweerkazerne, 

N I E U W S B R I E F  

Het Bataafs Lyceum gaat Europa in! 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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het ROC en de “Fabriek” als 
mooie voorbeelden van 
nieuw in oud. In het project 
met de leerlingen willen we 
onderzoeken hoe we oude 
gebouwen een nieuw leven 
kunnen inblazen. Wat is er 
allemaal mogelijk en hoe 
kunnen we dit zo duurzaam 
mogelijk doen? En k kan dit 
nog niet zo oude verleden 
uit de 19e eeuw toeristen 
trekken? Met onze partner-
scholen in Terrassa (Spanje), 
Gliwice (Polen) en Delitzsch 
(Duitsland) laten we via 
websites, foto’s,  een maga-
zine, apps etc. zien dat ons 
verleden nog steeds lee ! 
Moeten onze leerlingen dat 
allemaal alleen doen? Nee, 
natuurlijk niet. De taken 
m.b.t. de producten zijn 
over de verschillende scho-
len verdeeld en onze groep 
van ca. 27 leerlingen uit de 
3e en 4e klas levert bijdragen 
aan de eindproducten. In de 
loop van het project, dat 
twee jaar duurt, komen de 
leerlingen verschillende ke-
ren bij elkaar. We hebben 
enkele collegae bereid ge-
vonden om lessen te verzor-
gen die voor het project van 
belang zijn.  
Bij een interna onaal pro-
gramma hoort natuurlijk ook 
een uitwisseling. In de ko-
mende jaren gaat steeds 
een groepje van leerlingen 
op bezoek in Spanje, Polen 

en Duitsland. Zij zullen ge-
durende vijf dagen in gast-
gezinnen verblijven en op 
school en buiten school een 
programma volgen. En na-
tuurlijk bestaat dat pro-
gramma niet alleen uit wer-
ken! Ook excursies naar o.a. 
grotere steden in de omge-
ving zullen zeker op het pro-
gramma staan. De leerlingen 
gaan overigens niet alleen 
op stap. De collegae die op 
onze school de extra lessen 
verzorgen gaan ook als be-
geleiders mee.  
Al eerder schreef ik over 
Erasmus+. Erasmus+ is het 
subsidieprogramma van de 
Europese Unie voor onder-
wijs, training, jeugd en 
sport. Het biedt mensen van 
alle lee ijden de kans om 
kennis en ervaring op te 
doen of om die te delen bij 
organisa es en instellingen 
in verschillende landen. Het 
programma Erasmus+ biedt 
veel mogelijkheden. Het 
richt zich op individuen: jon-
geren, studenten, docenten 
en professionals. Daarnaast 
ondersteunt Erasmus+ orga-
nisa es die interna onale 
samenwerkingen aangaan in 
projecten. Dergelijke part-
nerschappen kunnen gericht 
zijn op innova e, maar ook 
op het gezamenlijk leren en 
op het delen van ervaringen 
en succesvolle prak jken. 
Ten slo e s muleert Eras-

mus+ dat jongeren worden 
betrokken bij het jeugd- en 
jongerenbeleid op lokaal, 
na onaal en interna onaal 
niveau. Doordat ons project 
compleet door Erasmus+ 
wordt gefinancierd, is de 
bijdrage voor de leerling ni-
hil (alleen het zakgeld voor 
het verblijf in het buitenland 
zit niet in de subsidie).  

 

Karin de Vries en Freddy 

Walhof 
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Worden jullie het nieuwe 

gastgezin van Soazig? 

Sinds 7 september is de Franse Soazig in Nederland, om hier een jaar naar school te gaan en 
bij een Nederlandse familie te wonen. Soazig is 16 jaar en komt uit het westen van Frank-
rijk. Haar moedertaal is Frans, maar zij doet al enorm haar best om Nederlands te leren. 
Soazig hee  een plekje gevonden in 4 VWO op het Bataafs Lyceum in Hengelo. Zij doet 
graag aan  basketbal, maar noemt ook paardrijden, shoppen en toneelspelen haar hobbies. 
Soazig is een vrolijke en rus ge meid, die zich makkelijk aanpast. In het begin kan ze een 
beetje verlegen zijn, maar als ze zich eenmaal op haar gemak voelt, is ze heel gezellig. Ze 
gaat er graag met vrienden op uit en wil heel graag Nederland in al zijn aspecten leren ken-
nen. 
Zij hee  bij een jdelijk gastgezin al een start gekregen voor haar uitwisselingsjaar. Nu is 
AFS op zoek naar een gezin dat haar gedurende langere jd (het liefst de rest van dit 
schooljaar) een thuis kan en wil geven. AFS is een organisa e die interna onale, intercultu-
rele uitwisselingen voor jongeren verzorgt. Tijdens zo’n uitwisseling, begeleiden vrijwilligers 
van AFS Nederland de studenten en hun gas amilies.  
Nieuwsgierig geworden? En wilt u graag kennis maken met Soazig? Kijk eens op www.afs.nl. 
Of bel met onze regiocoördinator Anouk Vunderink: 06 15608020, of neem direct contact 
op met AFS Nederland: 085 0471524 

N I E U W S B R I E F  
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 



P A G I N A  7  J A A R G A N G  6 ,  N R .  1  

Op 16 oktober hebben 16 leerlingen uit H5, V5 en V6 met een technisch profiel een 
bezoek gebracht aan ETC in Almelo en Stork Thermeq in Hengelo. Deze bezoeken 
werden afgelegd in het kader van de Careerday-on-Tour met als doel om onze leer-
lingen vanuit een technologische invalshoek te inspireren voor hun toekomstige stu-
die- en carrièrekeuze. De dag is georganiseerd door Jet-Net & TechNet in samenwer-
king met Techniekpact Twente.  
We gingen eerst naar ETC in Almelo. Daar gelden hoge beveiligingseisen: na ver-
toon van het identiteitsbewijs en het inleveren van mobieltjes mochten we pas echt 
naar binnen. Daar werd kort verteld wat ETC doet en toen gingen we, verdeeld in 
groepjes, bij vijf mensen langs die er werken. Van de productie-afdeling langs trai-
nees en ontwikkelaars tot de directeur. Iedereen had een ander verhaal en een andere 
achtergrond, maar allen waren ze tevreden met hun diverse werkzaamheden en de 
mogelijkheden die ze kregen binnen ETC. 
Bij Stork Thermeq werd uitgelegd wat het bedrijf maakt en vervolgens mochten we, 
met veiligheidsschoenen, bril en gehoorbescherming, in de fabriekshal kijken hoe en 
waarmee de verbrandingssystemen gemaakt worden. Het was een indrukwekkende 
hoop staal met dito machines. Een demonstratie met een “brandertje” liet zien wat 
nodig was om het verbrandingssysteem te starten. Na de rondleiding volgden tenslot-
te nog twee speeddates met mensen van het bedrijf. Doordat de leerlingen ook echt 
in het bedrijf waren en de werkplekken zagen, kregen ze een concreet beeld van het 
werken bij deze regionale techbedrijven. Ze hebben speeddates gehad met verschil-
lende functionarissen binnen het bedrijf om zo een beeld te krijgen van de diversiteit 
aan banen in de techniekbranche. Door de persoonlijke gesprekken kregen ze ook 
een beeld van de studies en loopbanen van deze mensen. 
 
De belangrijkste conclusies van de leerlingen: 
 Als je een technische studie gaat doen, kom je makkelijk aan een baan. Er is 

veel vraag naar technische mensen. De decanen hebben dus gelijk als ze je dat 
zeggen. 

 Je kan heel veel dingen gaan doen na je technische studie. Binnen bedrijven 
zijn er veel ontwikkelmogelijkheden.  

 Je kan je verder ontwikkelen door extra cursussen  of opleidingen te volgen. 
 De mensen die we spraken waren blij met hun baan. 
 
Al met al een geslaagde dag! 
 
G. Haverkamp, bètacoördinator 

BL-Bèta : Careerday-on-tour 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 



 

lingen begrepen de instruc-

e in het Frans direct! 

Vervolgens werden ze per 

groepje van drie wegge-

stuurd, met een animateur. 

Ze kregen een mapje met 

daarin alle benodigdheden 

voor de dag: een routebe-

schrijving van de stad na-

men, een Carnet de voyage 

en een Mission Impossible. 

Tot een uurtje of 3 hadden 

de leerlingen jd om alle 

spreek-en gespreksvaardig-

heidsopdrachten af te ron-

den. Ze moesten bijvoor-

beeld een broodje kopen 

bij de bakker, wat drinken 

bestellen in een café, een 

interview houden met een 

reiziger en informa e ge-

ven/vragen bij het VVV-

kantoor. Na deze ac vitei-

ten hadden ze nog wat 

vrije jd om de stad te ont-

dekken, te chillen in de zon 

of te shoppen. 

 

De terugreis duurde helaas 

wat langer dan verwacht, 

want op de A1 was een 

vrachtwagen gekanteld 

met slachtafval. Dit leverde 

Op vrijdag 12 oktober 

2018 zijn er drie 3e klas-

sen naar Namur ge-

weest om daar deel te 

nemen aan het pro-

gramma van Villan-

gues.  

Om kwart over 6 ston-

den de (meeste) leer-

lingen keurig te wach-

ten op de bus en we zijn 

om kwart voor 7 ver-

trokken rich ng België.  

Na een kleine file zijn we 

uiteindelijk om elf uur 

aangekomen, waar we 

enthousiast werden ont-

vangen door de organi-

sa e van Villangues. 

De leerlingen kregen een 

uitleg van de dag in het 

Frans; de meeste leer-

Excusez-moi, parlez-vous français? 
P A G I N A  8  
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een extra (gezellig en muzi-

kaal) uurtje in de bus op. Ge-

lukkig konden we om negen 

uur nog wel met z’n allen (80 

personen!) naar de McDo-

nalds en een lekkere BigMac 

ging er dan ook wel in! 

 

De leerlingen hebben aange-

geven dat ze het heel leuk, 

maar vooral erg leerzaam 

vonden. Ze stonden versteld 

dat ze zoveel konden verstaan 

en zo goed konden antwoor-

den in het Frans. En als ik zo 

de beoordelingen bekijk, kan 

ik dat ook zeker beamen! 

De animateurs uit België wa-

ren ook zeer aangenaam ver-

rast: ze vonden het een goede 

groep en de leerlingen wa-

ren erg enthousiast!  

Ook de begeleiding is bijzon-

der trots op de leerlingen en 

hebben 

het ook 

als een 

geslaag-

de dag 

erva-

ren! 

Vrijdag 

19 okto-

ber 

gaan de 

overige 3e klassen;  

en espérant que ce e journée 

sera aussi sympa que celle de 

la semaine dernière ! 

 

Jimy Wiggers 

J A A R G A N G  1  N U M M E R  1  
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Vorig schooljaar reisden 
25 leerlingen uit VWO 4 
met Frans in hun pakket 
naar Carcassonne voor 
een uitwisseling met de 
Franse school Lycée Jules 
Fil. 
27 September was het zo 
ver: de Fransen kwamen 
op tegenbezoek in Hen-
gelo. Onze leerlingen, 
inmiddels 5e klassers 
konden niet wachten op 
de aankomst van hun 
correspondenten, die 
om 20.30u arriveerden 
op het sta-

on:”Mevrouw komen 
ze nu, ik heb zo’n hon-
ger!” Wachten met eten 
op je gast was een kleine 
aanpassing die de Neder-
landers deden op de eer-

ste 
avond. 
Geluk-
kig zijn 
de Fran-
sen ge-

durende 
de week 
in het Ne-
derlandse 
ritme ge-
komen!  
De vol-
gende dag 
was een lesdag op het 
BL. Gevuld met spreek-
vaardigheid Frans,  les-
sen in het Engels en een 
ontvangst door de direc-
teur op het BL. Later op 
de middag  werden de 
leerlingen ontvangen 
door wethouder Claudio 
Bruggink bij de gemeen-
te. Daar leerden zij wat 
een gemeente doet voor 
haar inwoners en kregen 
alle leerlingen een setje 
fietslampjes. Dat was 
handig, want de Fransen 
moesten veel op de fiets. 
En dat ging niet al jd zo 
soepel: voor een aantal 
leerlingen werden er kin-
derfietsen gehuurd, zo-
dat ze met 2 voeten bij 

de grond konden. Het 
tempo lag ook bedui-
dend lager dan dat van 
onze eigen leerlingen… 
In het weekend was er 
de citywalk door Henge-
lo en daarna voor de één 
bowlen en voor een an-
der een nachtje Vios… 
Op zondag hebben de 
gastgezinnen allen iets 
leuks ondernomen met 
de Fransen om ze onze 
regio in volle glorie te 
laten zien. 
Na het weekend in de 
gastgezinnen te hebben 
doorgebracht, bezochten 
de Fransen maandag  
Den Haag. Dinsdag ging 
de hele groep fietsend 
naar Enschede voor een 
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Uitwisseling tussen   
 
 
en   
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rondleiding in het stadion van FC Twen-
te, een tour over de campus van de UT 
en een middag op de ijsbaan. Woens-
dag volgde een bezoek aan Amsterdam 
met o.a. een rondleiding in het Van 
Goghmuseum. 
Onze leerlingen en hun ouders hebben 
de Fransen een onvergetelijke week bezorgd. We hoorden van de colle-
ga’s uit Carcassonne, dat hun leerlingen liefst morgen weer terugkomen 
naar Hengelo! 
Aangezien er geen buitenlandse reis gepland is in VWO 4, zal er ook dit 

jaar weer een uitwisseling met Lycée Jules Fil georganiseerd worden voor 

de leerlingen in dat leerjaar met Frans in hun pakket. 

“La relation 
élève-prof est 
différente aux 

Pays-Bas” 

“Ici tout est pro-
pre, organisé et 

moderne” 

“Au lycée ils ont 
des tableaux tac-

tiles, les cours 
sont ludiques!” 



Maandag 17 tot en met woensdag 19 september zijn we voor een drietal veldwerkda-
gen met bijna alle uit 5 vwo uit logeren geweest in groepsaccommodatie/ kampeer-
boerderij “De Langenberg” in Rijssen. De weergoden waren ons zeer gunstig gezind 
en we hebben drie fantastische e dagen gehad! 
De leerlingen zijn maandagochtend 17 september om 08.30 uur op de fiets gestapt om 
middels een fotopuzzelroute naar Rijssen te fietsen. Ondanks de beschreven tocht ble-
ken leerlingen via google maps liever een kortere route te fietsen waardoor (op 3 leer-
lingen na) iedereen de tussenstop met wat te drinken en wat lekkers heeft gemist 
(waar zouden we zijn zonder een mobiele telefoon), maar dat mocht de pret helemaal 
niet drukken drinken en lekkers is later ingehaald!   
Genietend van het prachtige weer was er maandag middag en woensdag ochtend een 
keuze programma met zijn er verschillende activiteiten (presentaties, rondleidingen, 
workshops, zie onderstaand programma) en zijn alle leerlingen op dinsdag de hele dag 
aan het werk geweest met het maken van een praktische opdracht voor een van de 
vakken in hun eigen pakket (aardrijkskunde, biologie, economie, natuurkunde en 
scheikunde). 
 
Maandag middag is er een gevarieerd programma van: 
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Veldwerkdagen 

Workshop Cosmo Programmeren van robots 

Een rondleiding op het Kruiden-
huis 

Biologische kwekerij van oude plantenrassen en 
bijenhouderij 

Presentatie op ‘n Witten Infocentrum over de Borkeld met een schaapskooi 

Presentatie Natuurgids Uilen, eetbare en medicinale planten 

Reanimatie training Reanimatie 
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Dinsdag de hele dag: 
 

 
Woensdag ochtend: 
 

 

Bedrijfsbezoek Stempher Plastic verpakkingsmidde-
len, cradle tot cradle 

Veldwerk op de Borkeld Onderzoek naar de kwaliteit 
van het oppervlaktewater 

Veldwerk Holterberg Geomorfologie, grondborin-
gen, landsxhap e.d. 

Bedrijfsbezoek Nijhof Wassink Maatschappelijk verant-
woord ondernemen 

Bezoek sterrenwacht Holten (‘s 
avonds) 

Rondleiding Planetarium en 
ruimte telescoop 

Scheikunde 

Biologie 

Aardrijkskunde 

Economie 

Natuurkunde 

Verhalenverteller (‘s avonds) Oude sagen uit de omgeving  In dialect 

Workshop redactie Filmen en fotografie 

Rondleiding ICB Canadese begraafplaats 

Rondleiding Peltmolen Molen die oliehoudende zaden perst 

Rondleiding op de Biesterije Landgoed met een geschiedenis in de tweede we-
reldoorlog 

Hardlopen met Johan  

Afsluitend om14:00 uur een roofvo-
gelshow voor alle leerlingen  

Daarna weer terug op de fiets naar Hengelo! 
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ICT-rijk onderwijs 

Dit schooljaar wordt er 
in 1 atheneum (A1a) en 
1 gymnasium (G1a) een 
pilot “ICT-rijk onder-
wijs” uitgevoerd. Het 
pilo eam bestaat uit 
de lesgevende docen-
ten van deze klassen, 
aangevuld met interne 
en exerne experts.  
 
De pilot hee  twee 
hoofddoelstellingen: 
het ontwikkelen van 
een aanpak die diffe-
ren a e op tenminste 
3 niveaus (waarvan mi-
nimaal 2 en bijvoorkeur 
3 binnen het klaslokaal) 
mogelijk maakt; 
het komen tot een op-
zet voor door ICT on-
dersteund onderwijs 
binnen de financiële 
kaders (leermiddelen). 
 
Een nevendoelstelling 
van de pilot is het aan-
brengen en borgen van 
een stevige kennisbasis 
met betrekking tot het 
op maal en didac sch 
verantwoord inze en 
van digitale leermidde-
len in de les binnen het 
docententeam, waarop 
bij verdere digitalise-
ring van het onderwijs 

kan worden verder ge-
bouwd. Voor de deel-
nemende docenten 
worden er gedurende 
dit schooljaar verschil-
lende cursussen en bij-
scholingsbijeenkomste
n georganiseerd om zo 
goed les te kunnen ge-
ven met behulp van 
ICT. Na de kerstvakan-

e zal de pilotgroep 
een studiedag voor het 
hele docententeam 
verzorgen.  
 
Start en uitrol laptops 
Op vrijdag 28 septem-
ber ontvingen de leer-
lingen en docenten die 
deelnemen aan de pilot 
hun laptop. Week 40 
was de eerste week dat 
de leerlingen met de 
laptops konden werken 
in de klas. Op dit mo-
ment werken we bijna 
twee weken met de 
laptops en de eerste 
ervaringen zijn posi ef.  
 
Ouderklankbordgroep 
Voor de ouders van de 
leerlingen die deelne-
men aan ICT-rijk onder-
wijs is er een ouder-
klankbordgroep opge-
richt. De ouderklank-

bordgroep hebben wij 
in het leven geroepen 
om van ouders/
verzorgers te horen op 
welke punten wij ons in 
het belang van de leer-
lingen kunnen verbete-
ren. De ouderklank-
bordgroep komt een 
aantal keren per jaar bij 
elkaar. Wij hopen de 
volgende doelen te be-
reiken: 
 
de ouders/verzorgers 
betrekken bij de ont-
wikkelingen in de klas 
specifiek gericht op het 
gebruik van ICT-rijk on-
derwijs; 
het vormen van een 
signaalfunc e voor za-
ken die niet goed lopen 
met betrekking tot ICT-
rijk onderwijs en verbe-
terpunten inventarise-
ren; 
 
We zijn van plan u ge-
durende dit schooljaar 
regelma g op de hoog-
te te houden via de 
nieuwsbrief. 
 
Inge Verburgt en Eva 
Gemser 
Projectleiding ICT-rijk 
onderwijs 
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Gradua Huiswerkbegeleiding is een samenwerkingspartner van verschillende scholen in 
Nederland, waaronder het Bataafs Lyceum. Doordat Gradua binnen de school ac ef is, 
kan Gradua gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding voor vriendelijke prijzen aanbieden 
aan alle leerlingen van de school. 
Op het Bataafs Lyceum bieden we verschillende diensten aan. Wij helpen bij een scala 
aan leerproblemen: achterblijvende schoolpresta es, zoekgeraakte mo va e, faalangst 
etc. Maar ook begeleiden wij leerlingen die jdelijk extra aandacht en controle nodig heb-
ben. Ons team bestaat uit ervaren docenten en studenten van de Universiteit Twente die 
gespecialiseerd zijn om te helpen bij ( jdelijke) leerproblemen. 
Huiswerkbegeleiding: 
Elke middag is er, nadat je lessen zijn afgelopen, op school de mogelijkheid om huiswerk-
begeleiding te volgen. Onze huiswerkbegeleiding is gericht op het aanleren van studie-
vaardigheden en het krijgen van structuur in het maak- en leerwerk. We werken in de 
huiswerkbegeleiding 1 op 4. Dus één begeleider op vier leerlingen. Het overhoren van de 
leerstof komt dagelijks aan bod. 
Bijles: 
Als uw kind moeite hee  met een schoolvak of achterloopt met de lesstof, kan bijles 
daarbij helpen. Vakinhoudelijk gaat uw kind samen met een bijlesdocent één op één aan 
de slag met de lesstof. Persoonlijke aandacht vinden wij hierbij belangrijk, zodat het zelf-
vertrouwen verbetert en uw kind beter presteert. 
Examentrainingen: 
In de meivakan e worden er verschillende examentrainingen aangeboden. Via de volgen-
de site kunt u uw kind aanmelden voor een van deze examentrainingen: h ps://
www.gradua.nl/examentraining/  
Het Gradua Examenjaar: 
Een pakket op maat dat kan bestaan uit verschillende diensten. Zoals huiswerkbegelei-
ding, bijles en examentrainingen. In een persoonlijk gesprek bekijken we wat aansluit bij 
de behoe e van uw kind. 
Meer informa e? 
Voor meer informa e over huiswerkbegeleiding, bijles of andere diensten, kunt u contact 
opnemen met Peter Blikmans, ves gingscoördinator van Gradua op het Bataafs Lyceum. 
Mail: p.blikmmans@gradua.nl  
Tel: 06-48623652 
Op h ps://www.bataafslyceum.nl/ouders/
huiswerkbegeleiding/ vindt u uiteraard ook meer 
informa e, of ga direct naar www.gradua.nl voor 
alles wat u weten wilt over de begeleiding en het 
aanmelden. 
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Gradua : huiswerkbegeleiding, bijles en examen-
trainingen op het Bataafs Lyceum 
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22 t/m 26 oktober 
 
Ma 29 oktober 
 
Do 1 november 
 
Vr 2 november 
 
Ma 5 november 
 
 
 
Ma 12 november 
 
 
 
 
 
Di 13 november 
 
 
 
 
 
 
Wo 14 november 
 
 
 
19 t/m vr 23 novem 
ber 
 
ma 19 november 
 
 
 
 
Di 20 november 
 
 
Do 22 november 
 
Vr 23 november 
 
 
 
 
 
ma 26 november 
 
 
 
26 t/m 30 november 
 
 

Herfstvakantie 
 
Proefwerkvrij 
 
Start SET1 voor V6 
 
Start toetsweek blok 1 en SET1 voor H5 
 
Vervolg toetsweek/SET blok 1 
 
Start toetsweek klas 3 
 
Einde gewenningsperiode klas 1 
 
Start blok 2 
 
Bezoek groep 8 minilesjes (13:00—15:00 uur) 
 
Do-it H4/V4 
 
Chemday V6 
 
Vergadering Oudervereniging (19:30—21:00 
uur) 
 
Bezoek groep 8 minilesjes (13:00—15:00 uur) 
 
Voorlichting ouders groep 8 (19:30—20:00) 
 
Klas 3 Twente Goes Techno 
 
 
Opgave via magister herkansing/inhalen H5/
V6 
 
Bezoek groep 8 minilesjes (13:00—15:00 uur) 
 
Voorlichting ouders groep 8 (19:00—20:00 
uur) 
 
Verkort rooster i.v.m. rapportvergaderingen 
 
Sluiting herkansingen (12:00 uur) 
 
Voorlichting oud-leerlingen (klas 3 t/m 6) ver-
plicht voor H3/H4/V3/V4 en V5 (20:00—21:00 
uur) 
 
Workshop bb vakken H3 en V3 
 
Verkort rooster i.v.m. rapportvergaderingen 
 
HaCo stageweek H4 
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In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De ouders 
ontvangen een mailtje met daarin een link naar de website en de nieuwsbrief 
als bijlage. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een berichtje aan 
m.haverkate@osghengelo.nl. Op de website (www.bataafslyceum.nl) is de 
nieuwsbrief te vinden onder Ouders -> nieuwsbrief 2018-2019.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week 51 

Di 27 november 
 
 
 
 
Do 29 november 
 
 
ma 3 december 
 
 
3 t/m 4 december 
 
Do 6 december 
 
 
 
6 t/m 19 december 
 
Vr 7 december 
 
ma 10 december 
 
Di 10 december 
 
Vr 14 december 
 
ma 17 december 
 
Wo 19 december 
 
Do 20 december 
 
Vr 21 december 

Lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen 
 
Infoavond ouders klas 1 Diatekst/Rekenen 
(19:00—21:00 uur) 
 
Sinterklaas klas 1 (14:00—17:00 uur) 
 
 
Interactieve informatieavond ouders/leerlingen 
groep 8 (19:30—21:00 uur) 
 
Keuzevakken voorlichting H3/V3 
 
Inhaal/herkansing blok 1 H5/V6 
 
Proefwerkvrij OB 
 
Bezoeken Kerstmarkt 3e klassers 
 
Uitloop inhaal/herkansing blok 1 H5/V6 
 
10 minutengesprekken (18:00—21:30 uur) 
 
10 minutengesprekken (18:00—21:30 uur) 
 
Klas 3 basketbaltoernooi 
 
Klas 2 basketbaltoernooi 
 
Bovenbouw basketbaltoernooi 
 
Klas 1 basketbaltoernooi 
 
Kerstontbijt + activiteit (08:00—11:00 uur) 
 
Deadline versie 1 ProfielWerkStuk 
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