
Bataafs Lyceum 

Sloetsweg 155, 7556 HM Hengelo

074 - 291 33 28

bataafslyceum.nl/groep8

naar jouw talent op 
het Bataafs Lyceum!

Start je 
ontdekkingsreis

Deze informatiefolder geeft een beknopt beeld van onze 

school. Mocht je nog vragen hebben, dan horen we graag 

van je. 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Stefan Dokters (coördinator eerste leerjaar) 

s.dokters@osghengelo.nl

Nancy Lussing  (coördinator Masterclass)

n.lussing@osghengelo.nl

Nieuwsgierig naar onze school?
Wil je sfeer proeven en weten hoe het bij ons op school is? 

Bezoek dan onze school in actie en meld je aan voor 

een rondleiding. Stuur dan uiterlijk een dag van tevoren 

een mailtje naar onze coördinator van het eerste leerjaar 

Stefan Dokters (s.dokters@osghengelo.nl). 

De rondleidingen vinden plaats op de woensdagen en 

starten om 14.30 uur.

Wil je je aanmelden voor de rondleiding?                                                                                                                             
Stuur dan een e-mail naar s.dokters@osghengelo.nl

*Voor nadere details verwijzen we u graag naar onze website: bataafslyceum.nl

@osgbataafs

/osgbataafslyceum



Onze school 
maken we 

samen met jou!

Op het Bataafs Lyceum kun 
je op 3 niveaus instromen:

Meer dan alleen les!

Het Bataafs Lyceum staat bekend als een 

kleinschalige en overzichtelijke school die 

goed georganiseerd is. We horen vaak van 

ouders en leerlingen dat zij vinden dat er een 

goede en gezellige sfeer hangt. De lijnen zijn 

kort, de leerlingen worden gezien. Er zijn veel 

mogelijkheden voor individueel maatwerk. 

Niet voor niets luidt onze slogan; 

havo/vwo: in deze klas krijg je les op havoniveau. 

Er is veel aandacht voor leren leren en we doen veel in 

projectvorm: Leren doe je niet alleen uit de boeken! 

Leerlingen die kansrijk zijn om op te stromen naar het vwo 

kunnen in de tweede helft van het schooljaar 

deelnemen aan een Up2vwo-traject. Daarin volg je 

extra Nederlands en wiskunde en word je voorbereid op 

succesvol opstromen.

vwo: op het vwo (atheneum en gymnasium) word je 

uitgedaagd om zelfstandig en kritisch te denken. Je wordt 

voorbereid op de universiteit en dat merk je ook aan ver-

schillende projecten met o.a. de Universiteit Twente. Heb je 

interesse in talen, cultuur en geschiedenis en zoek je extra 

uitdaging? Dan kun je voor het gymnasium kiezen. 

Masterclass: de Masterclass is een bijzondere vorm van 

vwo-onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die 

wel van een uitdaging houden. Een deel van het 

programma bestaat uit projectlessen waarin je op onderzoek 

uitgaat en veel samenwerkt met anderen waardoor je be-

langrijke vaardigheden ontwikkelt. De schoolvakken worden 

compact aangeboden. Binnen de Masterclass kun je kiezen 

voor atheneum of gymnasium.

‘Onze school maken 
we samen met jou.’

Online 

informatieavond 

ouders groep 8

dinsdag
10 november

Online 

informatieavond 

ouders groep 8

woensdag
25 november

Open Huis

woensdag 
20 januari

Bataafse ontdek- 

en doemiddag

(algemeen):

dinsdag 17 
november

Bataafse ontdek- 

en doemiddag

(algemeen):

dinsdag 8
december

Bataafse ontdek- 

en doemiddag

(algemeen):

woensdag 
17 februari

Bataafse ontdek- 

en doemiddag 

(Masterclass):

dinsdag 
28 januari

Bataafse ontdek- 

en doemiddag 

(gymnasium):

donderdag 
13 januariBataafs

Agenda
2020-2021

b
o

ve
n

b
o

u
w

1 havo/vwo vwo
(atheneum/gymnasium)

vwo
(atheneum/gymnasium)

vwo
(atheneum/gymnasium)

vwo
(atheneum/gymnasium)

vwo
(atheneum/gymnasium)

vwo
(atheneum/gymnasium)

Masterclass
(atheneum/gymnasium)

Masterclass
(atheneum/gymnasium)

Masterclass
(atheneum/gymnasium)

4 havo

2 havo/vwo

5 havo

3 havo

6

o
n

d
e

rb
o

u
w

Op het Bataafs Lyceum wordt veel georganiseerd voor en 

ook door leerlingen. Er is de mogelijkheid tot het volgen van 

extra lessen sport & gezondheid of ontwerpen & techniek. 

Ook kun je taalcertifi caten behalen, deelnemen aan een van 

de vele leerlingverenigingen en daarnaast organiseren we 

veel sportactiviteiten en excursies. Wij vinden het belangrijk 

dat het onderwijs zo goed mogelijk bij jou past. In de lessen 

maken we daarom gebruik van laptops, waardoor je op je 

eigen niveau kunt werken.      

Graag brengen we de volgende activiteiten bij je onder de 

aandacht. Het is een mooie vorm om nader kennis te maken 

met elkaar. We hebben een algemene informatieavond voor 

ouders, het Open Huis en voor de leerlingen zijn er speciale 

ontdek- en doemiddagen.  

Alle ontdek -en doemiddagen starten om 14.30 uur (14.15 uur 

inloop) en eindigen om 16.00 uur.  Helaas kunnen we geen 
ouders in de school ontvangen vanwege de corona-maatre-
gelen. Wel is er tijdens de ontdek- en doemiddagen een online 
koffi emoment. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze 
website groep 8: ontdek- en doemiddagen.

vol extra
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