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Nieuwsbrief 

Beste ouders, verzor-
gers,  
 
 De kop is eraf, de eerste 
schoolweken van school-
jaar 2019-2020 liggen 
achter ons en de eerste 
schoolvakantie van het 
schooljaar staat voor de 
deur. Hierbij een update 
van een aantal ontwik-
kelingen.  
  
Medewerkers  
 
Sinds de zomervakantie 
is er gezinsuitbreiding 
geweest bij twee van 
onze docenten. Beytul-
lah Saritas is trotse va-
der van zijn tweede 
zoon Mus’ab en sinds 
enkele weken is Eva 
Gemser de trotse moe-
der van haar zoon Dean. 
Prachtig nieuws natuur-
lijk!  
  
Vorige week hebben wij 
Lennart Bouma aange-
steld vanuit het PAL-
programma (PAL > Per-
soonlijk Assistent Leraar) 
van de Universiteit 
Twente. Lennart is be-
gonnen aan zijn Master 

civiele techniek en komt 
bij het Bataafs Lyceum 
om de leerlingen van 
vwo 5 extra ondersteu-
ning te bieden bij werk-
college-uren voor na-
tuurkunde. Lennart is 
net voor de herfstvakan-
tie met zijn werkzaam-
heden bij het Bataafs 
gestart.  
 
Vernieuwingen in het 
gebouw  
 
Wij blijven bouwen aan 
de school, na de zonne-
panelen in de zomerva-
kantie gaan wij in de 
herfstvakantie de ver-
lichting op de eerste ver-
dieping aanpassen. Daar 
komt net als op de bega-
ne grond Ledverlichting. 
Behalve energiezuiniger 
zorgt de nieuwe verlich-
ting ook voor mooiere 
verlichting van de ruim-
tes. Daarnaast worden 
op dit moment alle vak-
lokalen van het hoofdge-
bouw geschilderd. Vorig 
jaar heeft de oudervere-
niging ons prachtige 
nieuwe studieplekken 
voor leerlingen geschon-

ken. De studieplekken 
worden vrijwel de hele 
dag goed gebruikt door 
leerlingen. Omdat leer-
lingen enthousiast zijn 
over de studieplekken 
hebben wij besloten om 
ook bij het techniek- en 
natuurkundelokaal een 
studieplek te realiseren. 
De bestelling is geplaatst 
en de studieplek wordt 
binnenkort geleverd. Op 
die manier hebben wij 
overal in de school een 
mooi en uniform aanbod 
van studie-/werkplekken 
voor leerlingen.   
 
Ik wens u allemaal een 
goede vakantie toe!  
 
  
Mark Kwakman,  
 
Directeur  
Bataafs Lyceum  
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Loesje workshop 
Lerarentekort…. Ik vind ze anders erg lang van stof.  

Het vak Nederlands heeft enorm veel te bieden. Buiten de specifieke vakkennis, spreek
- en schrijfvaardigheid, literatuur en kennis van de Nederlandse taal, is vrij schrijven, 
poëzie en affiniteit ontwikkelen voor onze moedertaal heel belangrijk. Taal is essentieel 
voor iedereen; het is immers onontbeerlijk om onze gevoelens uit te drukken, op een 
juiste manier met elkaar te communiceren.   

De posters van Loesje uit Arnhem zetten ons al decennia aan het denken over wat er 
gebeurt om ons heen. Wat ooit begon met kritische teksten over de atoombom, is uit-
gegroeid tot een bekend fenomeen. Iedereen kent de posters, elk jaar vliegen de 
schoolagenda’s van Loesje over de toonbank. Leerlingen kunnen haar subtiele humor 
waarderen. Loesje-posters vind je overal. Op straat, bij de buren, op een kaartje aan 
het prikbord… De posters geven frisse gedachten, ontlokken ideeën of geven je inspira-
tie om de wereld een stukje mooier te maken.  

Met dit het achterhoofd hebben twee docenten Nederlands, Nancy Lussing en Anne-
marie Vavier, eind september in samenwerking met bibliotheek Hengelo in het kader 
van “de week van de eenzaamheid” een inspirerende workshop van Loesje georgani-
seerd voor creatieve leerlingen uit leerjaar 3 tot en met 6. Eén van de medewerkers 
van de redactie van Loesje heeft ons op een andere manier aan het denken gezet.   

De doelen die Loesje voor ogen heeft van de workshop zijn: De eigen creativiteit ont-
dekken en aanwakkeren. Het lijkt misschien moeilijk, maar echt iedereen kan creatief 
denken en schrijven. Leren op een positieve manier naar onderwerpen te kijken. Ook 
Loesjes visie staat centraal bij de workshops. Door op haar positieve manier naar de 
wereld te kijken, kom je op die ene Loesje-poster. Schrijven over belangrijke onderwer-
pen voor de organisatie. De onderwerpen waarover je wilt schrijven, kun je van tevo-
ren aangeven. Ons onderwerp was eenzaamheid onder jongeren. Het groepsgevoel te 
versterken. Loesje-workshops zijn groepsprocessen. Samen met de groep kom je tot 
een aantal posters. Vooral veel lol hebben. Want dat vindt Loesje belangrijk, en wees 
nou eerlijk, een saaie workshop vindt niemand leuk.  

Door deze andere benadering van taal, kwamen onze leerlingen tot verrassende, origi-
nele teksten in de Loesje-traditie. Deze prachtige en vaak ontroerende teksten zijn naar 
de redactie gestuurd. Zij besluit uiteindelijk welke teksten geschikt zijn voor een echte 
Loesje-poster. Meestal zijn dat er twee tot vier. De teksten worden tot poster gelay-out 
en teruggestuurd. We kunnen bijna niet wachten, maar binnenkort krijgen we er een 
aantal... Deze posters komen te hangen in de bibliotheek Hengelo en natuurlijk ook op 
een prominente plek binnen onze school.  

Annemarie Vavier, docent Nederlands  

 

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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Bericht van Magister 
Voor het accountgebruik 

door leerlingen willen we 

u adviseren hen nog eens 

te attenderen op de ge-

bruiksvoorwaarden van 

Magister, waarmee u de 

privacy en beveiliging op-

timaal houdt. Het belang-

rijkste is natuurlijk het 

strikt persoonlijk en ge-

heim houden van de 

gebruikersnaam en 

wachtwoord. Deze mo-

gen nóóit met derden 

worden gedeeld, zoals 

bijvoorbeeld een vriend, 

een vriendin of een bege-

leider bij een huiswerkin-

stituut. 

Ons advies aan leerlingen 

is om bij het leren plan-

nen samen met een be-

geleider dit te doen op 

basis van screenshots 

van het opgegeven huis-

werk. De volledige ge-

bruiksvoorwaarden kunt u 

hier nalezen en eventueel 

kopiëren:  

 

https://www.magister.nl/

gebruiksvoorwaarden/

#credentials 

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

https://magister.us5.list-manage.com/track/click?u=ffd505b2f4179196c7cb4d7f3&id=3169062877&e=efcebfa443
https://magister.us5.list-manage.com/track/click?u=ffd505b2f4179196c7cb4d7f3&id=3169062877&e=efcebfa443
https://magister.us5.list-manage.com/track/click?u=ffd505b2f4179196c7cb4d7f3&id=3169062877&e=efcebfa443
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Met ingang van dit schooljaar starten we in de vierde klassen met een nieuwe 
vorm van gesprekken tussen Kind – Ouder en Mentor: KOM gesprekken. Het 
doel: leerling kan antwoord geven op de volgende vragen: wie ben ik, wat kan ik 
en wat wil ik? Dit doen we om richting te geven aan het leerproces en lopende 
leerjaar. Hierbij hebben de drie partijen een rol in het brengen van informatie, 
zij voeden het lopende groeiproces van de leerling. 

KOM-gesprek 
Kernwoorden: reflectie, informatie, leerling centraal, elke partij van de driehoek een rol in 
het geheel. 
Leerlingen denken het hele jaar na over hun leerproces en de factoren die daar invloed op 
uitoefenen. De mentor begeleidt de leerlingen bij dit reflecteren. De leerling bereidt het 
gesprek in meer of mindere mate samen met mentor voor (afhankelijk van behoefte leer-
ling). De mentor ondersteunt leerling tijdens het gesprek en zorgt dat leerling centraal 
blijft staan. De ouder heeft een voedende rol tijdens het KOM-gesprek.  
De drie centrale vragen zijn: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe de mentor invulling 
geeft aan dit proces, staat hem vrij en is afhankelijk van beide partijen: mentor en leerling. 
De ene mentor heeft meer behoefte aan vastgelegde structuur, de ander bereikt meer 
met de vrij in te vullen weg. Zo werkt het ook per leerling anders, de een heeft een vragen-
lijst nodig om alle benodigde informatie te verzamelen om goed beeld van zichzelf te krij-
gen, de ander heeft alleen een voorzetje nodig om ‘to the point’ te komen.  
Het gaat uiteraard bij het KOM-gesprek om het gemeenschappelijke doel: reflectie en in-
formeren vanuit perspectief van de leerling. Leidraad voor het gesprek zijn de eerder ge-
noemde drie vragen. Waar sta je nu en wat heb je nodig zijn vragen die het vertrekpunt 
vormen voor het proces na het KOM-gesprek. De drie vragen geven eigenlijk drie fasen 
weer: beginpunt gesprek – mogelijkheden – toekomst: wat heb je nodig om daar naartoe 
te groeien?   
Tijdens de mentorlessen worden oefeningen aangeboden die de mentor en leerling helpen 
zich gedurende het proces en gedurende het hele schooljaar optimaal voor te bereiden op 
het KOM-gesprek. 
In het voortraject en natraject kiezen leerling en/of mentor hun eigen weg. Voor een ieder 
kan de voorbereiding er anders uitzien. Vast staat dat we twee KOM-gesprekken van 15-20 
minuten per jaar voeren en daarvan beknopt verslag doen in Magister. 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

KOM-gesprekken in klas 4 havo en 4 vwo 
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Het Gradua Examenjaar: 
Een pakket op maat dat 
kan bestaan uit verschil-
lende diensten. Zoals 
huiswerkbegeleiding, bij-
les en 
examentrainingen. In 
een persoonlijk gesprek 
bekijken we wat aansluit 
bij de behoefte van uw 
kind. 
Meer informatie? 
Voor meer informatie 
over huiswerkbegelei-
ding, bijles of andere 
diensten, kunt u contact 
opnemen 
met Laurissa ten Voorde, 
vestigingscoördinator 
van Gradua op het Ba-
taafs Lyceum. 
Mail: 
l.tenvoorde@gradua.nl 
Tel: 06-39813185 
Op https://
www.bataafslyceum.nl/
ouders/ huiswerkbegelei-
ding/ vindt u uiteraard 
ook meer informatie, 
of ga direct naar 
www.gradua.nl voor alles 
wat u weten wilt over de 
begeleiding en het aan-
melden. 

Gradua: huiswerkbegeleiding, bijles en 

examentrainingen op het Bataafs Lyceum 

Gradua Huiswerkbege-
leiding is een samen-
werkingspartner van 
verschillende scholen 
in Nederland, 
waaronder het Bataafs 
Lyceum. Doordat Gra-
dua binnen de school 
actief is, kan Gradua 
gepersonaliseerde 
huiswerkbegeleiding 
voor vriendelijke prij-
zen aanbieden aan alle 
leerlingen van de 
school. 
Op het Bataafs Lyceum 
bieden we verschillen-
de diensten aan. Wij 
helpen bij een scala 
aan 
leerproblemen: achter-
blijvende schoolpresta-
ties, zoekgeraakte mo-
tivatie, faalangst etc. 
Maar ook 
begeleiden wij leer-
lingen die tijdelijk extra 
aandacht en controle 
nodig hebben. Ons 
team bestaat uit 
ervaren docenten en 
studenten van de Uni-
versiteit Twente die 
gespecialiseerd zijn om 
te helpen bij 
(tijdelijke) leerproble-
men. 
Huiswerkbegeleiding: 
Elke middag is er, nadat 
je lessen zijn afgelopen, 
op school de mogelijk-
heid om huiswerkbege-
leiding 

te volgen. Onze huis-
werkbegeleiding is ge-
richt op het aanleren 
van studievaardighe-
den en het krijgen 
van structuur in het 
maak- en leerwerk. We 
werken in de huiswerk-
begeleiding 1 op 4. Dus 
één 
begeleider op vier leer-
lingen. Het overhoren 
van de leerstof komt 
dagelijks aan bod. 
Bijles: 
Als uw kind moeite 
heeft met een school-
vak 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 be-
langrijk, zodat het zelf-
vertrouwen verbetert 
en uw kind 
beter presteert. 
Examentrainingen: 
In de meivakantie wor-
den er verschillende 
examentrainingen aan-
geboden. Via de vol-
gende site kunt 
u uw kind aanmelden 
voor een van deze exa-
mentrainingen: https:// 
www.gradua.nl/
examentraining/ 
 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Kennismakingsdag H4 en V4 

In de allereerste school-
week heb-
ben, traditiegetrouw, all
e leerlingen in klas 4 
havo en 4 vwo ook dit 
jaar 
weer een kennismakings
dag op het Hulsbeek ge-
had. Vrijdag 7 septem-
ber zijn we ‘s mor-
gens  in de stralende zon 
met alle leerlingen uit 
H4 en V4 op de fiets 
naar het Hulsbeek gere-
den. Doel van deze dag 
was het op een informe-
le manier kennismaken 
met klasgeno-
ten en mentor.  Van ’s 
morgens tot ’s middags 
hebben we mogen ge-
nieten van een heerlijk 
zonnetje, leuke activitei-
ten, gezellige groe-
pen en een fantastische 
sfeer.  Gedurende de 
hele dag zijn mento-
ren met hun mentor-
groepen druk geweest 
met een kano-
race, boogschieten, spel
eologie in een aanhang-
wagen, steppen, moun-
tainbiken, wandelende 
A en 
een andere teambuildin
gsopdrachten. Bij terug-

komst werden we ver-
welkomd door de heer-
lijke geuren van worst-
jes, kipspiesen en ham-
burgers op 
de barbecue. Mede 
dankzij de inzet van de 
leerlingen en de leu-
ke sportieve activiteiten, 
mogen we dit weer als 
een bijzonder geslaagde 
dag beschouwen!   
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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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Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Erasmus+  
“Cultural Heritage: Industry, History 
and Future” 
We zijn alweer ons laatste jaar ingegaan met ons eerste Erasmus+ project over 
ons industriële verleden.  

In maart 2019 hadden we de gasten uit Delitzsch, Gliwice en Terrassa in Hengelo 
op bezoek. In juni was Gliwice aan de beurt om de gasten te ontvangen en in 
september waren we te gast in Delitzsch. Op een zonnige en warme 22 septem-
ber vertrokken 9 leerlingen en 3 begeleiders met de trein naar deze mooie stad 
ten noorden van Leipzig in de deelstaat Sachsen. Daar aangekomen werden de 
leerlingen opgewacht door hun gastouders en werden ze bijna een week lang 
opgenomen in het gezin. Gedurende de week kregen we te horen dat de nieuwe 
ouders ook goed voor hun nieuwe kinderen zorgden (barbecue, Oktoberfest, 
paardrijden, vermaak in Leipzig etc.). Wij werden door onze collega’s, die we nog 
kenden van een Comenius-project, verwelkomd. Zij brachten ons naar het hotel, 
dat ons verblijf voor de komende dagen zou worden.  

In de loop van de avond arriveerden hier ook de Spaanse en Poolse collegae. Op 
maandag hebben we allen de school (meerdere mooie oude gebouwen) beke-
ken en maakten we ook kennis met een heel bijzonder project dat leerlingen van 
de school met hulp van een architect hadden bedacht. Het idee is, om een oud 
gebouwtje op het schoolterrein om te bouwen tot een “Schülercafe”. Het ge-
bouwtje dat een gemeentelijk monument is, dateert uit het eind van de 19e 
eeuw en werd al sinds jaren niet meer gebruikt. Ons gezamenlijke project was de 
aanzet om tot de verbouwing te komen. Nu is het wachten op de nodige financi-
ële middelen. ’s Middags was er een door de leerlingen gemaakte puzzeltocht 
door de stad Delitzsch gepland. De begeleiders verkenden de stad ook en we 
konden zien dat de stad een onbekend kleinood is. De “Wende” van 1989 kwam 
voor de stad net op het juiste moment, aangezien men gepland had om een deel 
van de stad te slopen! Op dinsdag bezochten we allen de universiteitsstad Leip-
zig. Ook hier waren de leerlingen onze gidsen. We bezochten hier o.a. de Nikolai-
Kirche. In deze kerk kwam de oppositie in de voormalige DDR bijeen en startten 
de vreedzame demonstraties op maandagavond. 9 oktober was het 30 jaar gele-
den dat in Leipzig 70.000 mensen voor vrijheid demonstreerden en deze luidde 
het eind van de DDR in. Een maand later viel de muur! Ook de andere beroemde 
kerk van Leipzig, de Thomaskirche, werd bezocht. In deze kerk werkte Johann 
Sebastian Bach en zijn stoffelijke resten rusten hier ook sinds 1950. ’s Middags 
werd het imposante “Völkerschlachtdenkmal” bezocht en beklommen. Dit uit 
1913 daterende monument werd n.a.v. de overwinning op Napoleon in 1813 
gebouwd. 
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Sachsen is, samen met Nordrheinwestfalen, de regio waar nog bruinkool wordt gewon-
nen. Omdat dit dagbouw is, ontstaan hierdoor grote gaten in het landschap die uiteinde-
lijk tot meren worden omgevormd. Bij Grafenhäinichen ontstonden zo ook enkele meren 
en na de “Wende” bleven de grote graafmachines bestaan. Enkele jaren geleden besloot 
men om deze giganten voor de toekomst te bewaren en van de gebouwen, het meer en 
de apparatuur een museum en evenemententerrein te maken. Van André Rieu tot heavy 
metal, alles is mogelijk in https://www.ferropolis.de/. Een barbecue op school sloot deze 
wat druilerige middag feestelijk af. 

Stralende zonneschijn en lekkere temperaturen hadden we bij ons bezoek aan de hoofd-
stad van Sachsen, Dresden. Tijdens de grote bombardementen van 13 en 14 februari 1945 
stierven rond de 25.000 mensen en verdween de barokke binnenstad in een enorme 
vuurzee. Na de oorlog werden verschillende gebouwen door de DDR herbouwd, maar ve-
le plekken bleven leeg en dienden als monument tegen oorlogen. Ook hier bracht de 
“Wende” een nieuw elan in de stad. Wie nu de stad bezoekt kan bijna niet geloven dat 
deze stad, die het “Elbflorenz” wordt genoemd, zo verwoest werd. De leerlingen en bege-
leiders kregen een tour door de stad die door gidsen werd verzorgd. ’s Middags konden 
we vanaf een stoomraderboot de stad en haar omgeving bewonderen. Langs de heuvels 
op de oevers waren wijngaarden en schitterende villa’s uit een ver en minder ver verle-
den te bewonderen. 

Vrijdag was onze laatste dag en passend bij zo’n dag regende het! Op het station van De-
litzsch namen we afscheid van de gastouders en onze gastvrouwen, die voor het schitte-
rende programma hadden gezorgd. We bedankten hier ook in het bijzonder de gastou-
ders omdat we zonder hen zulke projecten niet kunnen uitvoeren. Dit geldt natuurlijk ook 
voor alle Nederlandse-, Poolse- en Spaanse ouders die hun huis gastvrij openen om bui-
tenlandse leerlingen te ontvangen. Hulde jullie allen! 

Wil uw kind ook meedoen aan een Erasmus+ project en kunt u ook een partner uit het 
buitenland ontvangen? Dit jaar starten we met vier nieuwe projecten met partners in 
Duitsland, Noorwegen, Zweden, Litouwen, Tsjechië, Frankrijk, Italië en Griekenland. Bin-
nenkort krijgen de leerlingen en u meer informatie! 
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Ook dit jaar organiseerden Jet-Net & TechNet in samenwerking met Techniekpact Twente 
weer de Careerday-on-Tour. Doel van de dag was om leerlingen met een technisch pro-
fiel, kennis te laten maken met bedrijven en beroepen in de techniek, om zo een beeld te 
krijgen van de vele mogelijkheden in de techniek. Het Bataafs Lyceum mocht op 15 okto-
ber een bezoek brengen aan het MST en aan Sigmax, beiden in Enschede. 

Bij het MST werden we in drie rondes bijgepraat over de vele technieken die voor het 
operatiewerk in het ziekenhuis van belang zijn. Zo konden we een echo maken van onze 
hand, bekeken we de werking van beademingsapparatuur, leerden we over de toepassin-
gen van de 3D printer in de medische zorg en mochten we zelf een kijkoperatie uitvoeren. 
De mannen van de technische ondersteuning gaven ons dit kijkje achter de schermen en 
beantwoorden alle vragen over opleidingen en beroepen in de medische techniek. 

Ook Sigmax zette de leerlingen aan het werk. In drie rondes vertelden mensen met ver-
schillende functies over hun opleidingsachtergrond, hun loopbaan en hun huidige werk/
studies. Deze verhalen lieten zien dat mensen met heel diverse opleidingen en loopbanen 
uiteindelijk bij elkaar kunnen komen in een bedrijf. Via een Kahoot werd uiteindelijk de 
opgedane kennis getest, Sophie behaalde daarbij de hoogste score van onze groep. 

Al met al weer een leerzame dag! 

Gerdi Haverkamp, Bèta-coördinator 

Careerday-on-Tour 
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A
g
en

d
a
 

21 t/m 25 oktober 
 
28 oktober 
 
30 oktober t/m 6 
november 
 
4 november 
 
6 november 
 
7 november 
 
13 november 
 
14 november 
 
20 november 
 
21 november 
 
25 november 
 
 
 
26 november 
 
 
2 en 3 december 
 
5 december 
 
20 december 
 
 
 
23 december t/m 
3 januari 
 
 
 
 

Herfstvakantie 
 
Huiswerkvrij 
 
Toetsweek blok 1 
 
 
Einde gewenningsperiode klas 1 
 
Start blok 2 
 
Deadline inleveren PWS H5 
 
Voorlichting ouders groep 8 
 
Leerlingen lesvrij vanaf 12:00 uur 
 
PWS avond Havo 5 
 
Verkort rooster ivm rapportvergaderingen 
 
HaCo stageweek Havo 4 
 
Verkort rooster ivm rapportvergaderingen 
 
Leerlingen lesvrij ivm hele dag rapportvergade-
ringen 
 
10-minutengesprekken 
 
Sinterklaas klas 1 
 
Kerstontbijt + activiteit tot 11:00 uur 
 
Deadline voorlopige versie PWS VWO 
 
Kerstvakantie 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De ouders ontvangen een 
mailtje met daarin een link naar de website. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een be-
richtje aan m.haverkate@osghengelo.nl. Op de website (www.bataafslyceum.nl) is de nieuws-
brief te vinden onder Ouders -> nieuwsbrief.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week voor de kerstvakantie 
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