
meester gepresenteerd. Daar 
is ook uitgebreid aandacht 
voor geweest in Tubantia. De 
feedback van de betrokkenen 
van de gemeente was hart-
verwarmend; wat hebben 
onze leerlingen zichzelf en de 
school daar van de goede 
kant laten zien! Daarnaast 
vind ik dit project een goed 
voorbeeld van contextrijk en 
betekenisvol leren, waar ik 
ruime meerwaarde voor de 
brede ontwikkeling van leer-
lingen zie. Ook is er een groot 
aantal leerlingen dat heeft 
deelgenomen aan de Cam-
bridge-examens. Naast de 
nodige spanning en stress bij 
de (soms wat late) voorberei-
ding geeft het uiteindelijke 
resultaat voldoening. Het op 
een prettig hoog niveau be-
heersen van het Engels in 
woord en geschrift is een 
welkome vaardigheid in het 
maatschappelijk verkeer van 
morgen.  
 
Kortom, het Bataafs Lyceum 
bruist van de energie. Laten 
we dat vooral met elkaar 
vasthouden. Ik wens iedereen 
een heel goede herfstvakan-
tie toe in een goede gezond-
heid, waarin we even tot rust 
komen en ons voorbereiden 
op het laatste deel van 2020.  
 
 Met vriendelijke groet,   
 
W. (Wiko) Veenvliet  
Directeur  

Beste ouder(s), verzorger(s),   
 
Wanneer u deze nieuwsbrief 
in de mailbox vindt, staat de 
herfstvakantie op het punt 
van beginnen. De eerste peri-
ode van schooljaar 2020-
2021 zit er dan alweer op. De 
nieuwe klassen hebben hun 
draai gevonden en brugklas-
sers lopen met een vanzelf-
sprekendheid in het gebouw 
rond alsof ze nooit ergens 
anders geweest zijn. En voor 
alle leerlingen en collegae is 
het van grote waarde dat we 
weer samen kunnen optrek-
ken in een situatie waarin 
fysiek onderwijs de norm is. 
Voor mij als ‘de nieuwe direc-
teur’ betekent het ook dat 
het allernieuwste er onder-
tussen af is.  
 
De achter ons liggende perio-
de is in veel opzichten een 
bijzondere geweest. Met de 
nodige zorg, flexibiliteit en 
aanpassingen van ons allen 
zijn we er in geslaagd om het 
onderwijsproces goed te star-
ten. Uiteraard is er veel te 
doen rondom de effecten van 
het corona-(test)beleid; ik 
refereer aan collegae en leer-
lingen die in afwachting van 
uitslag of test het onderwijs 
niet of slechts gedeeltelijk 
konden volgen en de fysieke 
aanpassingen rond het on-
derwijs. En daarnaast blijft 
zorg om en aandacht voor 
elkaar in deze tijd zijn aan-

dacht opeisen. Vanuit het 
verantwoordelijkheidsgevoel 
van allen en de getoonde 
flexibiliteit door allen zijn we 
er wat mij betreft heel be-
hoorlijk in geslaagd om on-
derwijs en zorg voor jezelf en 
de ander naast elkaar te laten 
functioneren. Ik spreek de 
hoop en verwachting uit dat 
we dat in de nabije toekomst 
kunnen voortzetten!  
 
Ik kan niet anders zeggen, 
dan dat mijn welkom en start 
op Het Bataafs Lyceum 
prettig is geweest. Ik ontmoet 
een open houding bij en heb 
plezierige gesprekken met 
collegae en ben door de leer-
lingenraad verwelkomt met 
wijn en bloemen. Ook de eer-
ste overleggen met de ouder-
vereniging en de medezeg-
genschap binnen de school 
heb ik als constructief en ple-
zierig ervaren. Het is fijn om 
te ontdekken dat de betrok-
kenheid bij het wel en wee 
van de school en vooral alle 
mensen die daarbij betrokken 
zijn groot is. Dat is een groot 
goed om te koesteren, aange-
zien er vanuit oprechte be-
trokkenheid en het goede 
gesprek veel met elkaar te 
bereiken valt.  

 
Eind september hebben leer-
lingen uit de masterclass hun 
ideeën rondom de (her)
inrichting van het marktplein 
aan de gemeente en burge-
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American Election Night 2020 
Sinds de eerste editie in 2008 
is de American Election Night 
uitgegroeid tot een Bataafse 
traditie; een feestelijke en 
leerzame avond waarop we 
leerlingen kennis laten maken 
met de Amerikaanse politiek, 
geschiedenis en cultuur.  
 
Ook in 2020 mag 
een American Election Night 
natuurlijk niet ontbreken.  
 
Deze zal plaatsvinden op 27 
oktober, een week voor de 
verkiezingen (die in de toets-
week vallen).  
De avond is bedoeld voor 
leerjaren 3 t/m 6; deelname 
is vrijwillig.  
Het programma begint met 
een gezamenlijke maaltijd. 
Op het menu staan, vanzelf-
sprekend, hamburgers en 
hotdogs.  
Vervolgens is er een divers 
workshopprogramma ver-

zorgd door onze eigen docen-
ten en enkele externe gasten. 
Een van de sprekers is Anka 
Jacobs, die langere tijd in de 
VS gewerkt heeft als adviseur 
van de staat New Hampshire. 
In die hoedanigheid maakte 
ze vele politieke kopstukken 
van nabij mee.  
Ook bijzonder is een cursus 
cheerleading, verzorgd door 
leerling Isabel Kollen. Isabel 
verbleef een jaar in de VS en 
leerde daar de finesses van 
deze oer-Amerikaanse dans-
vorm.  
Na de workshops is er een 
gezamenlijke afsluiting waar-
in de debatclub de deelne-
mers in een spetterend ver-
kiezingsdebat laat kennisma-
ken met de standpunten van 
de Republikeinen en Demo-
craten.  
Tot besluit brengen de deel-
nemende leerlingen hun 
stem op Trump of Biden uit in 

de BL Elections.  
 
Al met al een divers, inhoude-
lijk en onderhoudend pro-
gramma dat we met veel en-
thousiasme organiseren. We 
hopen, net als bij de vorige 
edities, weer veel leerlingen 
te mogen begroeten.   
 
  
 
Jolien Bruggeman  
 
Thijmen Brinkhuis  
 
Jonathan Dag  
 
Gabrielle Westenbrink  
 
Bas Smies  

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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Corona update 
uur gewoon op school of in de 
buurt te blijven en de vrijgeko-
men tijd niet te besteden aan 
een (gezamenlijk) bezoek aan 
de supermarkt.  
 
Op basis van de richtlijnen van 
het RIVM is een beslisboom ont-
wikkeld voor ouders van kin-
deren vanaf 12 jaar in het voort-
gezet onderwijs, studenten in 
het mbo en hoger onderwijs, 
werkende jongeren en volwas-
senen, die mogelijk corona-
klachten hebben.  
 
U kunt als ouder dit schema ge-

bruiken om te bepalen of een 
kind met corona-gerelateerde 
klachten wel of niet naar school 
kan komen. Deze beslisboom is 
gemaakt door BOinK in samen-
werking met AJN Jeugdartsen 
Nederland en het RIVM. Het do-
cument wordt regelmatig aange-
past naar aanleiding van nieu-
we/vernieuwde regelgeving.  
 
https://www.vo-raad.nl/
nieuws/beschikbaar-
beslisboom-12-thuisblijven-of-
naar-school-werk  

Dinsdag 28-09-2020 heeft de 
overheid strengere maatrege-
len afgekondigd i.v.m. het Co-
ronavirus. De komende drie 
weken is onder andere het ad-
vies alleen naar winkels te gaan 
als dat strikt noodzakelijk is en 
dat ook vooral alleen te doen. 
Dit geldt dan uiteraard ook 
voor schoolgaande jeugd ook al 
voelt die zich mogelijk minder 
aangesproken. Omdat er de 
komende weken speciale uren 
instelt worden waarop ouderen 
en kwetsbaren hun boodschap-
pen kunnen doen, verzoeken 
we leerlingen met een tussen-

Tijdens de Lock down in mei waren de leerlingen uit de derde klas voor het vak aard-
rijkskunde bezig met het hoofdstuk over de bevolkingsgroei in Nederland. Om de 
lessen creatief te maken hebben ze de opdracht gekregen om een film te maken 
over demografie. De filmwedstrijd was uitgeschreven door de Nederlandse Vereni-
ging voor Demografie (NVD). De leerlingen zijn met veel enthousiasme ermee bezig 
geweest en met groot succes. De 1e, 2e en 3e prijs zijn allemaal gewonnen door de 
leerlingen van onze school. Gefeliciteerd!!!!  
 
De filmpjes kun je bekijken via onderstaande link; 
 
http://www.nvdemografie.nl/news/bekendmaking-winnaars-filmpjeswedstrijd-
demografie-2020/  
 
Sectie aardrijkskunde.  

Filmpjeswedstrijd demografie 
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Kennismakingsdag H4 V4 

In de allereerste schoolweek 
hebben, traditiegetrouw, alle 
leerlingen in klas 4 havo en 4 
vwo ook dit jaar weer een 
kennismakingsdag op het 
Hulsbeek gehad. Vrijdag 21 
augustus zijn we ‘s morgens 
met alle leerlingen uit H4 en 
V4 op de fiets naar het Huls-
beek gereden. Hoewel de dag 
enigszins grijs en grauw be-
gon brak in de loop van de 
ochtend het wolkendek open 
en werd het heerlijk weer. 
Het doel van deze dag was 
het op een informele manier 
kennismaken met klasgeno-
ten en mentor. Van ’s mor-
gens tot ’s middags hebben 
we mogen genieten van leuke 
activiteiten, gezellige groepen 
en een fantastische sfeer.  
Gedurende de hele dag zijn 
mentoren met hun mentor-
groepen druk geweest met 
een kanorace, boogschieten, 
speleologie in een aanhang-
wagen, steppen, mountainbi-
ken, wandelende A en een 
andere teambuildingsop-
drachten. Bij terugkomst was 
het ‘traditiegetrouw’ de be-
doeling alle leerlingen te ver-
welkomen met de heerlijke 
geuren van worstjes, kipspie-

sen en hamburgers op 
de barbecue, maar dat 
liep even iets anders. 
Door een defecte gas-
slang vatte een van de 
barbecues vlam. Geluk-
kig hebben zich geen 
ongelukken in de per-
soonlijke sfeer voorge-
daan. Leerlingen zijn 
weggeleid van de on-
heilsplek en hebben 
(iets) later alsnog mo-
gen genieten van het 
klaargemaakte eten.   
 
Mede dankzij de inzet 
van de leerlingen en de 
leuke sportieve activi-
teiten, mogen we ook deze 
dag (ondanks het incident 
met de BBQ) weer als een 
bijzonder geslaagde dag be-
schouwen!  
  

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina J A A R G A N G  8  N U M M E R  1  
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De sectie aardrijkskunde heeft op vrijdag 11 septem-
ber een fietstocht tussen Kampen en Zwolle georgani-
seerd voor de examenleerlingen   
Het doel van de excursie is het om in de praktijk kennis te maken met twee examenonder-
werpen;   
Ruimte voor de rivier en Stadsgeografie  
Waterproblematiek is een belangrijk onderdeel van aardrijkskunde examen voor zowel de 
havo als het vwo. Hoog water en overstromingsgevaar is altijd al een belangrijk probleem 
geweest in Nederland. Aangezien onze leerlingen hoog en droog in Twente wonen is 
het belangrijk om het rivierenlandschap is het zinvol voor ze om het gebied rond IJs-
sel met eigen ogen te zien. Sommige leerlingen vonden het gebied zo mooi dat ze he-
lemaal naar Flevoland zijn gefietst om het landschap eens vanuit een andere pro-
vincie te zien.  
Mede dankzij het prachtige weer was het leuke en leerzame dag! 
 

 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Excursie Kampen 

Wij, Sanne en Stephanie, zijn op de fietsexcursie geweest van Kampen naar Zwolle. 
We moesten eerst verzamelen op het Station in Hengelo, en toen gingen we met de 
trein naar Kampen. Hier hebben wij leenfietsen gekregen, en mochten we de stad 
Kampen in, en uiteindelijk fietsen naar Zwolle, terwijl we foto’s moesten maken van 
bijvoorbeeld dijken en uiterwaarden.   
 
Wij vonden deze excursie erg leuk en vooral een avontuur. We vonden het leuk dat 
ondanks corona, we toch iets leuks met de klas konden doen. We hadden mooi weer, 
en het was niet te warm, dus het was een leuke excursie. De omgeving waarin we 
fietsten was ook indrukwekkend, wij hebben deze soort omgeving nog nooit gezien.   
 
Wij raden deze fietsexcursie aan voor toekomstige examenklassen!   
 
Sanne en Stephanie (5H)   

J A A R G A N G  8  N U M M E R  1  



N I E U W S B R I E F  

P A G I N A  7  

 



 

Afgelopen vrijdag (2 oktober 2020) 
was het weer tijd voor het jaarlijkse 
‘Babybal’ voor de leerlingen van de 
eerste klas. De avond werd georgani-
seerd door de Bataafse Leerlingen 
Vereniging. Vanwege de coronamaatregelen was het dit keer geen ‘bal’ in de traditio-
nele zin van het woord, maar werd de avond besteed aan allerlei spelletjes en activitei-
ten. Het thema van de avond was ‘Proud to be fout’. De verklede leerlingen beleefden 
actie met de nerfpistolen en de sumoworstelpakken. Daarnaast konden ze meezingen 
met allerlei klassiekers tijdens de karaoke en konden ze hun beste moves laten zien tij-
dens de ‘just dance’-ronde.. Al met al was het een geslaagde avond waar de leerlingen 
met veel plezier naar kunnen terug kijken! 

Babybal 

Al een aantal jaren gele-
den zijn we op het Ba-
taafs Lyceum gestart 
met een Studium Gene-
rale, met als doel onze 
leerlingen de mogelijk-
heid te bieden op een 
verdiepende en verbre-
dende manier kennis te 
maken met vakoverstij-
gende onderwerpen. 
Het Studium Generale 
zal lezingen, discussies, 
en/of workshops organi-

seren op het gebied van 
wetenschap, kunst en 
cultuur. De activiteiten 
van Studium Generale 
zijn in de eerste plaats 
bedoeld voor leerlingen 
en collega’s van het Ba-
taafs Lyceum, maar ook 
andere belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
Afhankelijk van de spre-
ker zal een deel van leer-
lingen verplicht uitgeno-
digd worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 22 oktober 
hebben we Dhr. Gerard 
Koning (werkzaam bij 
ETC) een lezing te geven 
over ‘enrichment tech-
nology’. ETC is een inno-
vatief hightechbedrijf en 
Dhr. de Koning zal alle 
leerlingen uit havo 5, 
vwo 5 en vwo 6 met na-
tuurkunde in het pakket, 
meenemen in duurzame 
verrijkingstechnologie 
en advanced high-tech 
oplossingen op basis van 
centrifugetechnologie.’ 

Studium Generale 
P A G I N A  8  
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CAE exams 

Ook dit jaar kon de com-
binatie Bataafs Lyceum 
en Montessori College 
Twente trots zijn op het 
grote aantal leerlingen 
dat goed voorbereid aan 
de CAE examens begon. 
Immers, het is de combi-
natie die onze scholen 
als exam venue doet tel-
len waardoor onze leer-
lingen niet twee keer 
naar Utrecht hoeven te 
reizen. 
Het heeft dit jaar wat 
meer voeten in de aarde 
gehad om uiteindelijk 
zover te komen: de exa-
mens waren al een paar 
keer uitgesteld als ge-
volg van de lock-down.  
Op woensdag 30 sep-
tember vonden de spea-
king exams plaats in 
keurig corona proof ge-
maakte lokalen waar 
leerlingen in tweetallen 
deze proeve van be-
kwaamheid aflegden. 

Op zaterdag 3 oktober 
vonden de overige exa-
mens plaats: Reading 
and Use of English, 
Writing, en Listening. 
Ongeveer 80 leerlingen 
en twee collega’s zaten -
alweer corona proof- in 
de aula aan in slagorde 
opgestelde tafeltjes. Ge-
lukkig had onze school 
door de laatste toets-
week van het afgelopen 
jaar ervaring met het 
inrichten van de exa-
menzaal. 
Dit keer bleek niet 
Writing maar Listening 
de door leerlingen als 
lastigste klus ervaren 
toets. De akoestiek van 
de aula, in combinatie 
met het volume, leverde 
enige galm op waar leer-
lingen in een hoek van 
de zaal last van zouden 
hebben gehad. Ter ge-
ruststelling: een com-
penserende normering 
wordt overwogen. Daar-
naast zijn fragmenten 
een tweede keer afge-
speeld, wat vaak ge-
beurt in dit soort toet-
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sen, dit heeft het ver-
wachtingspatroon 
waarschijnlijk ook al in 
de richting van het 
goede antwoord bij-
gestuurd. Makkelijk 
wordt vergeten dat 
(ook) bij everyday 
speech enige mate 
van ruis haast onver-
mijdelijk is. 
Omdat alle leerlingen 
positief reageerden 
op de oproep om het 
“eigen” tafeltje zelf 
terug te plaatsen in de 
daarvoor bestemde 
kratten en door de 
extra inzet van een 
tiental vrijwilligers 
was de aula in zeer 
korte tijd weer gereed 
voor de volgende les-
week. 
En nu maar hopen op 
goede resultaten … 
Over ongeveer twee 
maanden weten we 
meer. 
Let’s keep our fingers 
crossed, shall we?  
 
Kind regards, 
 
Bert van Zwieten 
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De klassen masterclass 2 en 3 van het Bataafs lyceum hebben een heel bijzonder project 
gemaakt. Op verzoek van de gemeente mochten de leerlingen een ontwerp maken voor 
het marktplein. Ze hebben allemaal schetsen en maquettes gemaakt en zo zijn er allemaal 
unieke ideeën ontstaan, die de gemeente daadwerkelijk wil gaan verwerken in het markt-
plein. Want hoe het er nu uitziet, vonden de leerlingen een beetje saai en grijs. Van die 
schetsen en maquettes hebben de kinderen allemaal mooie presentaties gemaakt, die ze 
aan de gemeente hebben gepresenteerd. Nu is het afwachten naar het uiteindelijke ont-
werp van een professionele architect die alle ideeën in een plan voor het marktplein zal 
uitwerken, en over een paar jaar hebben we dan een prachtig vernieuwd marktplein. 
 
Lina Bos, 
M3a 
 
Op de site van 1Twente staan ook een artikel en een filmpje; 
 
https://www.1twente.nl/
artikel/361450/leerlingen-bataafs-
lyceum-maken-ontwerpen-voor-het-
nieuwe-marktplein  
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Scholieren aan zet voor het marktplein 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Week 42 
 
Maandag 19 oktober 
 
Donderdag 22 oktober 
 
Dinsdag 27 oktober 
 
Maandag 2 november  
t/m maandag 9 november 
 
Vrijdag 6 november 
 
Maandag 9 november 
 
Dinsdag 10 november 
 
Woensdag 11 november 
 
Donderdag 12 november 
 
Donderdag 19 november 
 
Vrijdag 20 november 
 
Dinsdag 24 november 
 
Maandag 30 november  
t/m vrijdag 4 december 
 
Maandag 30 november  
t/m woensdag 2 decem-
ber 
 
Dinsdag 1 december 
 
Maandag 7 en dinsdag 8 
december 
 
Vrijdag 18 december 
 
Week 52 en 53 
 
Maandag 4 januari 

Herfstvakantie 
 
Lesvrij voor leerlingen (thuiswerkopdrachten) 
 
Studium Generale (H4, V4 en V5) 
 
American Election Night 
 
Toetsweek SET 1 voor klas 3 en bovenbouw 
 
 
Projectdag Havo onderbouw 
 
Start blok 2/Einde gewenningsperiode klas 1 
 
Voorlichting ouders groep 8 
 
Do It H4/V4 (op school) 
 
Bedrijvenmarkt klas 3 + H4 
 
PWS avond havo 5 
 
Voorlichting oud-leerlingen (klas 3 t/m 6) 
 
Goethe examens schriftelijk (klas 3 t/m 6) 
 
Workshop bovenbouwvakken (3e klassen) 
 
 
HaCo stageweek Havo 
 
 
 
Rapportvergaderingen (leerlingen lesvrij) 
 
10-minuten gesprekken 
 
 
Kerstontbijt en activiteit (tot 11:00 uur) 
 
Kerstvakantie 
 
Leerlingen proefwerkvrij 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. 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 51 
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http://www.bataafslyceum.nl

