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Beste ouder(s), verzorger(s),
Zoals in de vorige nieuwsbrief is toegezegd zou ik u op de hoogte brengen van
de vervolgstappen die wij gezet hebben naar aanleiding van de inspirerende
‘wouldn’t it be great if…’-avond, eerder dit jaar. En er zijn ondertussen al behoorlijk wat stappen gezet. Omdat er al veel in gang gezet is, geef ik u een kort
overzicht van de belangrijkste stappen.
Een belangrijke opbrengst van deze avond was dat havo-leerlingen het gevoel
hebben dat er voor vwo-leerlingen meer keuze en aanbod is dan voor de havist.
Voor ons zijn alle leerlingen even waardevol, of je nu op havo of vwo zit. Echter, een gevoel is altijd waar. Samen met de teamleiders van de havo, Maike
Warrink en Jentina Ardesch, zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Wij zijn ingestapt in een traject van Saxion Hogeschool, waar wij al veel mee saerken. In
het nieuwe traject met Saxion gaan wij, samen met andere scholen in de regio
werk maken om het onderwijs voor de havist ook daadwerkelijk onderscheidend te maken. Daarnaast is Havisten Competent (HaCo) een sterk programma, wat wij al 10 jaar aanbieden, maar leerlingen laten ons weten dat zij onvoldoende weten wat hiervan de bedoeling is. Hier wordt op dit moment een plan
voor ontwikkeld; HaCo is namelijk geen activiteit voor een les per week, het is
erop gericht om de slimme doener veel meer inzicht te geven in wat hij of zij
kan en wil in de toekomst. Tot slot hebben wij het aanbod in buitenschoolse
activiteiten vergeleken. Wij zagen dat er alle leerlingen ongeveer evenveel activiteiten zijn, maar omdat we meer stromen hebben in het vwo (denk aan Masterclass, Gymnasium en atheneum) kan het beeld vertroebelen. Dit gaan wij
dus anders neerzetten.
Een van de kansen die op de ‘wouldn’t it be great if…’-avond meerdere keren
genoemd werd, was om de verbinding met de omgeving te versterken. Deze
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heb ik persoonlijk opgepakt. De afgelopen periode ben ik vele bedrijven in
de omgeving van de school gaan bezoeken, om te kijken op welke manier
wij als school van meerwaarde kunnen zijn voor onze omgeving en omgekeerd. Het zijn inspirerende gesprekken, waarbij vorige week Gerdi Haverkamp (coördinator Bèta), Nancy Lussing (coördinator Masterclass) en ik
gestart zijn om de gelegde relaties om te zetten naar waardevolle projecten
op school, stages bij bedrijven, bedrijfsbezoeken, lezingen, gastdocenten,
etc. voor onze leerlingen. In eerste instantie lag de nadruk op bedrijven in
de Bèta/techniek, maar wij gaan ook de banden met de dienstensector versterken.
Daarnaast zijn wij begonnen om de -reeds goede- banden met de Universiteit Twente te verbreden. Op dit moment doet Leonoor Ellen, student aan
de UT, een deel van haar afstudeeronderzoek op het Bataafs Lyceum. Leonoor doet onderzoek naar de mogelijke opvolger van de smartphone. Een
ontwerpsessie met onze leerlingen is onderdeel van haar onderzoek. Ontzettend leerzaam en boeiend voor onze leerlingen en voor onze als school
de kans om veel vaker aan te sluiten bij actueel onderzoek. Ik hoorde twee
leerlingen die deelnamen aan de ontwerpsessie zich afvragen: “is zij een
onderzoeker?” Een prachtige opmerking, want ook daarvoor is deze verbinding heel erg belangrijk.
In mijn ogen belangrijke stappen, die voor onze leerlingen ook echt van
meerwaarde zullen zijn en mede tot stand zijn gekomen door de denkkracht
van vele betrokkenen bij het Bataafs Lyceum.
Ik wens u hele fijne feestdagen en alvast een gezond en voorspoedig nieuw
jaar.
Mark Kwakman,
Directeur Bataafs Lyceum

Informatie printtegoed
Bij alle leerlingen wordt op hun account bij de start van het
schooljaar het prin egoed aangevuld tot € 2,50.
De kosten van printen:
Zwart/wit:
€ 0,01 per kopie/ print
Kleur:
€ 0,04 per kopie / print
Indien het prin egoed op is, kunnen leerlingen in de aula bij Herman een voucher van € 2,50 aanschaﬀen, waarmee het prin egoed opgewaardeerd kan worden. Op de voucher is beschreven
hoe het opwaarderen werkt.
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Kerst– en wenskaarten voor mensen die het nodig
hebben in Zuid-Frankrijk
Leerlingen uit de klassen A1a, M2a, M2b,
H3b, A3a en A3b hebben op woensdag 5 december Franse kersten wenskaarten gemaakt.
Deze kaarten worden
opgestuurd naar ZuidFrankrijk, waar ze vervolgens worden uitgedeeld aan o.a. alleenstaande mensen, daklozen en mensen die
het op dit moment
moeilijk hebben.
Velen van hen krijgen
normaliter geen kaart
gedurende de feestperiode, maar dankzij deze leerlingen krijgen ze
toch een (Kerst)wens!
Uit ervaring blijkt dat
de ontvangers dit erg
waarderen en sommigen nemen zelfs de
moeite om een kaart
terug te sturen!
In samenwerking met
Het Rode Kruis (CroixRouge), de Restos du
coeur (Franse voedselbank) en de Secours
Catholique, is dit al een
aantal jaar een succes.
Leerlingen schrijven
een (Kerst)wens en
schrijven vervolgens
een kort verhaaltje

over onder andere
zichzelf, waarom ze
Frans leren en waar ze
wonen. Uiteraard gebeurt dit allemaal in
het Frans.
Dit is natuurlijk niet
alleen goed voor hun
schrijfvaardigheid
Frans, maar op deze
manier kunnen ze ook
wat betekenen voor de
medemens.

Que le bonheur et la santé soient avec tout le
monde !
JOYEUX NOËL ET BONNE
ANNÉE !
Jimy Wiggers
Docent Frans – Bataafs
Lyceum te Hengelo

h ps://www.bataafslyceum.nl/algemeen/kerst-en-wenskaarten-voormensen-die-het-nodig-hebben-in-zuid-frankrijk-2/
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Stagiare
Van eind januari tot
aan de meivakan e
zal de sec e weer
ondersteund worden door een 3jaars studente van
de Ins tut Supérieur de Pédagogie
Galilée uit Brussel.
Het gaat om een
studente die bijna
klaar is met haar
studie docent Nederlands en Engels

en naar Hengelo
komt om haar Nederlands te verbeteren. Op school spreken we natuurlijk
Frans met haar .
De studente is nog
op zoek naar woonruimte, mocht u
een kamer over
hebben in huis en
die voor 3 maanden
willen verhuren aan
de student (+ €300,

-) terwijl uw kind
gebruik maakt van
een gra s tutor aan
huis, dan kunt u
zich melden bij Inge
Verburgt:
i.verburgt@osgheng
elo.nl of Francisca
de Vries:
f.devries@osgheng
elo.nl.
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Chemday 6 VWO in het leerlingenlab
van de Universiteit Twente
Afgelopen november
bezochten leerlingen
van 6 VWO met scheikunde in hun vakkenpakket de Universiteit
Twente (UT). In drie
groepen van circa 22
leerlingen konden zij
onder begeleiding de
pijnstiller aspirine synthetiseren in het modern ingerichte Pre-U
Leerlingenlab. Het lab
bevat liefst 8 zuurkasten waar de leerlingen
veilig de handelingen
voor de synthese konden verrichten.
Maar eerst kregen ze
een inleidend verhaal
te horen over de historie van aspirine en de
geneeskundige werking ervan.
Vervolgens gingen de
leerlingen aan het
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werk en kwamen ze er achter dat het bereiden van aspirine
best wel veel
geduld vraagt.
Om na te gaan
of daadwerkelijk
aspirine
gemaakt was, gingen de
leerlingen de gemaakte stof analyseren. Dit
deden ze door het
smeltpunt te bepalen,
een chromatogram te
maken en via IR
(infrarood)spectrometrie.
Tussen de bedrijven
door konden de leerlingen vragen stellen
over
verschillen-de
studiemogelijkheden
op de UT.
De leerlingen konden
zo in een andere setting scheikunde beleven en op interactieve

wijze in contact komen
met het hoger onderwijs en onderzoek van
de UT zodat zij zich
succesvol
kunnen
voorbereiden op hun
vervolgstudie.
Op de website van onze school staat een
leuk filmpje van deze
dag;
https://youtu.be/NbpFGIE8Sk
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Studium Generale
Met ingang van vorig
schooljaar zijn we op het
Bataafs Lyceum gestart
met een Studium Generale, met als doel onze
leerlingen de mogelijkheid te bieden op een
verdiepende en verbredende manier kennis te
maken met vakovers jgende onderwerpen. Het
Studium Generale zal
lezingen, discussies, en/
of workshops organiseren op het gebied van
wetenschap, kunst en
cultuur. De ac viteiten
van Studium Generale
zijn in de eerste plaats
bedoeld voor leerlingen
en collega’s van het Bataafs Lyceum, maar ook
andere belangstellenden
zijn van harte welkom.
A ankelijk van de spreker zal een deel van leerlingen verplicht uitgenodigd worden. Donderdagmiddag 13 november
hee Dhr. Mahir Uslu het
spits van dit schooljaar
afgebeten. Meneer Uslu
is anestesioloog, intensivist en pijnbestrijder en
werkt in het Medisch
Spectrum Twente. Als
anesthesioloog houd je
je bezig met pijnbestrijding, verdoving en inten-

sieve zorg. Je beschermt
het lichaam van pa ënten tegen schadelijke gevolgen, zodat de organen
goed blijven func oneren. Anesthesie wordt
toegepast bij pa ënten
die een opera e of een
pijnlijk, belastend onderzoek moeten ondergaan
en bij pa ënten op de
Intensive Care. Meneer
Uslu hee een bijzonder
interessante en boeiende
lezing geven over zijn
loopbaan en de inhoud
van zijn vak en wist de
aandacht van een volle
collegezaal met leerlingen, collega’s bijzonder goed vast te houden.
Het was weer een bijzonder geslaagde Studium
Generale!
Donderdag 31 januari
hebben we Dhr. Ties
Dams uitgenodigd om
over zijn boek “De nieuwe keizer: Xi Jingping, de
mach gste man van China” te vertellen. In zijn
boek probeert Ties Dams
een beeld te schetsen
van één van de mach gste mannen in de wereld.
Een man waar we in het
Westen eigenlijk niks van
weten. Wat voor type is

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina

Xi Jingping, wat is de
iden teit van ‘de nieuwe
keizer’.
Donderdag 14 maart
hebben we Dhr. S. Thijssen, Directeur ABNAMRO Industrie NoordOost Grootzakelijk en
middenbedrijven uitgenodigd. Dhr. Thijssen zal
een lezing geven over de
interna onale economie,
handel, betalingsverkeer,
crypto currency en de
eﬀecten van de Brexit
Meer informa e over het
volgende Studium Generale ontvangt u later van
ons.
Met vriendelijke groet,
Jen na Ardesch
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Excursie Amsterdam
Op dinsdag 13 november zijn we – in het kader van de klassieke cultuur en haar recep e – met
onze vij ig gymnasiumleerlingen uit de bovenbouw naar Amsterdam gegaan. Daar hebben we
het Allard Pierson, het Archeologische Museum van de Universiteit van Amsterdam, bezocht. Onder begeleiding van een gids zijn we langs verschillende bijzondere objecten uit de Klassieke Oudheid geleid. We hebben prach ge objecten gezien en mooie verhalen gehoord. Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan de gipsenzolder, waar we aan de hand van kopieën van beroemde Griekse en Romeinse beelden een beeld kregen van de ontwikkelingen binnen de Klassieke kunstgeschiedenis. Ook hebben we de Hermitage bezocht, waar momenteel de tentoonstelling ‘Classic Beau es’ te zien is. Prach ge neoclassicis sche schilderingen en beelden, van de
Trojaanse Oorlog tot de uitbars ng van de Vesuvius: er kwamen allerlei onderwerpen, gebeurtenissen en personen aan bod. Elke leerling kreeg de opdracht om een object uit het museum te
kiezen dat hem of haar ofwel aansprak ofwel tegenstond, waardoor we op een kri sche manier
keken naar dat wat er tentoongesteld was. Na in Amsterdam een restaurantje of fas oodketen
te hebben gevonden om te eten – het gerucht gaat dat de docenten ook op culinair hoogstaand
niveau gegeten hebben – zijn we met de bus weer teruggegaan naar Hengelo. Wij, zowel de leerlingen als de vijf docenten, vonden het een zeer geslaagde dag! Hieronder zijn nog enkele foto’s
te zien die een beeld geven van de bezochte musea.
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Alliance Française
Op 30 januari is de jaarlijkse opstelwedstrijd van de Alliance Française des
Pays‐Bas. Het onderwerp wordt niet van te voren bekend gemaakt, maar
heeft altijd te maken met een onderwerp dat Europa aangaat. Het schrijven
van een opstel, waarbij een duidelijke structuur, goede argumenten en mooi
verzorgd Frans beoordeeld worden, is een goede oefening voor leerlingen
die graag mee doen aan DELF. Van het Bataafs Lyceum belandt er ieder jaar
wel minstens 1 leerling in de inale (beste 30 inzendingen). De leerlingen die
op de plaatsen 1, 2 en 3 eindigen winnen een week bij de Alliance Française
in Montpellier. Opgave uiterlijk 13 januari a.s. bij mevr. De Vries:
f.devries@osghengelo.nl

Toneel
Op maandag 4 februari aanstaande gaan alle bovenbouwleerlingen met Frans in
hun pakket naar Schouwburg
Hengelo voor een voorstelling van Monsieur Ibrahim et
Les Fleurs du Coran naar het
boek van Éric Emmanuel
Schmi . Het is een boeiend
verhaal over de rela e tussen
een vader en zijn zoon, waarin het geloof een verbindende rol speelt. Door samen-

werking van 5 Twentse scho- worden betaald uit de CKVlen is het mogelijk om dit
pot.
stuk in Hengelo te laten opvoeren. We ontmoeten in de
schouwburg leerlingen uit
Enschede, Almelo en Hengelo. De kosten voor het stuk
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Carcasonne
Na de geslaagde uitwis- april zullen de enthousiseling met Lycée Jules Fil astelingen in Carcassonvorig schooljaar, zijn de ne zijn en eind mei kovoorbereidingen voor
een uitwisseling met de
nieuwe V4-leerlingen in
volle gang. Tijdens de
week van de buitenlandse reizen, van 9 tot 14

men de Fransen op tegenbezoek bij ons.

DELF
Speciﬁeke informa e volgt
via de mail. Als u al vragen hee , kunt u terecht bij de docent Frans van uw zoon of
dochter. De data voor de DELF examens in 2019 zijn:
B1/B2: 13 (schri elijk) en 16 maart (mondeling)
A1/A2: 5 (schri elijk) en 15 juni (mondeling

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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23 december t/m
4 januari

Kerstvakantie

ma 7 januari

Studiedag docenten
Lesvrij leerlingen (m.u.v. examenkandidaten die
ingeschreven zijn voor het rekenexamen)

ma 7 t/m vr 11 janu- Afname rekenexamen periode 1
ari
Di 8 januari

Informatieavond profiel klas 3V

Wo 9 januari

Beroepskeuzetest klas 3

Di 15 januari

Vergadering oudervereniging

Wo 16 januari

Informatieavond profiel klas 3H
Cabarestafette klas 4

Do 17 januari

NIO capaciteitstest 2e klassen

Ma 21 t/m ma 23
januari

Toetsweek blok 2 BB + klas 3 (t/m vr 25)

ma 28 januari

Open Huis

Wo 30 januari

Klassieke middag
HaCo middag

Vr 1 februari

Gala

Ma 4 februari

Theaterbezoek Les fleurs du Coran H5/V6
Frans

Vr 8 t/m di 12 februari

BSM skireis H4/V4

ma 18 t/m vr 22
februari

Voorjaarsvakantie

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is op papier
beschikbaar voor de leerlingen. De ouders ontvangen een mailtje met daarin een link naar de
website. 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.
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week van 11 februari 2019
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