
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
En zo komt het jaar 2020 toch 
langzaamaan bij de laatste da-
gen. Een bijzonder jaar was het 
in heel veel opzichten. Een jaar 
waarin onze leerlingen, uw kin-
deren, voor uitdagingen zijn ko-
men te staan, die we een jaar 
geleden niet kenden. Het is een 
jaar geweest waarin we – als on-
derwijssector en als school – 
hebben laten zien dat we ook 
onder moeilijke omstandigheden 
toch zo goed mogelijk onze kern-
taak hebben weten te vervullen. 
Uiteraard met aanpassingen, 
soms met vallen en opstaan, 
maar altijd weer met de overtui-
ging dat we de school met elkaar 
maken en van meerwaarde zijn 
bij de ontwikkeling van onze 
leerlingen. En ook nu weer, in de 
laatste schoolweek van 2020, 
verloopt het onderwijsproces 
anders dan gedacht. 
 
En tegelijkertijd is er ook veel om 
met plezier en met trots op terug 
te kijken. Het doet mij deugd te 
zien dat Het Bataafs Lyceum en 
vooral alle leerlingen en collegae 
de kracht en flexibiliteit hebben 
om toch gezamenlijk aan het on-
derwijs te werken en dat dat 
veelal in goede harmonie ge 

 
beurt. Ook het plezier in het 
‘naar school gaan’ heeft een her-
waardering gekregen de afgelo-
pen maanden, zeker omdat we 
met z’n allen ervaren hebben dat 
naast cognitieve ontwikkeling 
ook de sociale en persoonlijke 
ontwikkeling en groei in de 
schoolse context zeer waarde(n)
vol is. Dat zijn precies de waar-
den waar Het Bataafs Lyceum 
voor staat! 
 
Met bovenstaande reflectie in 
gedachten gaan we met vertrou-
wen de kerstvakantie in. Om uit 
te rusten en op te laden, maar 
ook om tijd en aandacht te be-
steden aan onze naasten binnen 
de mogelijkheden die er wel zijn. 
En om vervolgens met z’n allen 
met energie en overtuiging het 
volgend kalenderjaar te gaan 
starten. Ook dan zal er weer veel 
van iedereen worden gevraagd, 
en ook deze uitdagingen kunnen 
we gezamenlijk aan. Ik wens u en 
de uwen een goede tijd, fijne 
feestdagen en dito start van 
2021 in een goede gezondheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
W. (Wiko) Veenvliet 
Directeur 
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Bedrijvenmarkt 
Donderdag 12 november 
werd vanuit BL-Business 
een online bedrijven-
markt georganiseerd. 
Tien bedrijven presen-
teerden zichzelf aan de 
leerlingen uit klas 3 en 
havo 4. Hierdoor kregen 
de leerlingen de moge-
lijkheid om meer te we-
ten te komen over de 
bedrijven in Twente en 
de werkzaamheden die 
daar verricht worden.  
 
Leerlingen hoorden wel-
ke studie achtergrond 
de mensen hebben en 
wat ze nu doen in het 
bedrijf. Ook werd uitge-
legd welke andere func-
ties er zijn in het bedrijf. 
Het doel was dat leer-
lingen door deze bedrij-
venmarkt een beter 
beeld krijgen van het 
werk wat ze later kun-
nen/ willen gaan doen 
en dat het ze 
helpt bij de 
profiel/
studiekeuze. 
En daarnaast 
kon deze be-
drijvenmarkt 
natuurlijk ook 

gebruikt worden om 
contacten op te doen 
voor bijvoorbeeld een 
vrijwillige stage.  
 
Het was leuk om van 
leerlingen de verbazing 
te horen over wat ver-
teld werd:  
 
Dat je met een techni-
sche opleiding niet al-
leen maar achter een 
bureau hoeft te zitten  
 
Dat er bij een financiële 
dienstverlener, of bij 
bouwtechnische bedrij-
ven ook hele andere 
functies zijn  
 
Hoeveel klanten een be-
drijf heeft en dat ze zo-
veel spullen maken waar 
we dagelijks mee te ma-
ken hebben  

 
Hoe de voorlichters met 
de opleiding die ze ge-
volgd hebben op deze 
functie terecht zijn geko-
men  
 
Dank aan de medewer-
kers van Antagonist, As-
sink&Schipholt, ETC, 
Heijmans, Loohuis instal-
latiegroep, NTS Norma, 
Rabobank, Sensata, Tha-
les en Waterschap 
Vechtstromen, dat zij de 
tijd hebben genomen 
om onze leerlingen te 
helpen.  
Hopelijk kan de volgen-
de bedrijvenmarkt, in 
maart, weer live plaats-
vinden.  
 
Gerdi Haverkamp 

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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Donderdagavond 19 november heb-
ben vrijwel alle havoleerlingen die dit 
jaar een profielwerkstuk hebben ge-
schreven dit profielwerkstuk gepre-
senteerd. In verband met de maatre-
gelen rondom Corona was het helaas 
niet mogelijk alle ouders op school uit 
te nodigen. Om ervoor te zorgen dat 
ouders toch mee konden kijken, heb-
ben we ervoor gekozen om deze 
avond hybride aan te bieden. Leer-
lingen werden ‘s avonds op school ver-
wacht om in kleine groepjes in ver-
schillende lokalen de profielwerkstuk-
ken te presenteren, waarbij ouders 
vanuit huis de presentatie digitaal 
konden volgen. Hoewel het natuurlijk 
jammer was dat ouders niet in het lo-
kaal aanwezig waren hebben ze de 
presentatie wel ‘live’ kunnen volgen.   
Net als andere jaren waren de meeste 
leerlingen behoorlijk zenuwachtig, 
maar overwonnen dit meestal snel. Na 
een spannende start zag je de leer-
lingen ontspannen en met zelfvertrou-

wen het hele verhaal 
vertellen. Mooi om te 
zien!  
 
Traditiegetrouw heb-
ben we aan het einde 
van deze avond prij-
zen uitgereikt aan de 
groepjes die het beste 
profielwerkstuk heb-
ben geschreven.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze weg wil ik:  
Stephanie Extercatte en Tanja van 
Veen   
 
Titel PWS: Schoonheidsidealen van 
vroeger en nu  
 
Remco Helthuis en Luc Prins   
Titel PWS: Datacommunicatie  
 
nogmaals van harte feliciteren met het 
winnen van deze prestigieuze prijs!  
  
 
Met vriendelijke groeten,   
mede namens de begeleiders van de 
profielwerkstukken,  
 
Jentina Ardesch  

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Presentaties Profielwerkstuk havo 
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Dit jaar is het Bataafs Lyceum begonnen met een nieuw initiatief, en ik ben daar met 
plezier het proefkonijn van. Ik heb vorig jaar havo 4 net niet gered en dus ben ik blijven 
zitten. Na een gesprek met mevrouw Ardesch heb ik een aantal opties gekregen voor 
het tweede jaar van havo 4. Bataafs lyceum wilde namelijk iets proberen en dat mocht 
ik uitproberen. Mevrouw Ardesch kwam namelijk met het idee dat ik een heel jaar sta-
ge kon lopen bij een bedrijf dat mij interessant leek, om te kijken of ik het echt wat 
vond. Nou is deze hele coronaperiode niet echt de beste tijd om dat te doen, maar 
toch wilde ik het proberen. Ik mocht zelf kiezen bij welk bedrijf ik dat wilde doen en ik 
had gelijk al een keuze gemaakt. Namelijk Fietsenwinkel Leenders waar ik zelf ook 
werk. Ik heb eerst met mijn baas gepraat wat er mogelijk was en uit dat gesprek volg-
de dat er eigenlijk heel veel mogelijk was. Ik had namelijk wel een aantal puntjes die ik 
graag wilde. Zo wilde ik beslist niet het werk doen wat ik nu deed (het fietsen opbou-
wen en andere klussen) maar wilde ik echt mij verdiepen in het management gedeelte 
en wilde echt een heel andere kant van het bedrijf leren kennen. Na dat gesprek ben ik 
weer naar school gegaan en heb ik dat met hun besproken. Zij vonden het erg positief 
en heeft school een afspraak gemaakt met mijn baas. Een week later vond dat gesprek 
plaats en hebben wij gekeken naar welke opties ik nou precies had en of school daar 
überhaupt goedkeuring voor gaf. In grote lijnen kwam eruit dat ik mijn eigen opdrach-
ten mocht bedenken zolang ik echt alles zelf regelde, organiseerde en bedacht. Ik 
mocht natuurlijk wel hulp vragen, maar het moest echt allemaal vanuit mij komen. Die 
uitdaging ging ik uiteraard aan. De eerste opdracht waar ik nu mee bezig ben is een 
koopzondag organiseren, die er ook echt gaat komen. Ik ben de eerste dag bezig ge-
weest met wat het allemaal inhoudt en de data plannen. Toen ik de week erna er weer 
mee bezig ging, bleek het toch echt veel moeilijker dan ik dacht. Ik wilde namelijk  4 
koopzondagen,  één voor bakfietsen, één voor speedbikes en twee voor e-bikes. Ik ben 
toen naar een verkoper gegaan met mijn plan, ik had namelijk al het een en ander be-
dacht. Toen ik bij hem kwam, vroeg hij wat mijn doel nou was van de koopzondag. Is 
dat puur de verkoop? Of is dat ook op lange termijn klanten houden, naamsbekend-
heid én verkoop. Toen bleek het dus echt allemaal ingewikkelder te zijn. Ik heb met 
hem punten opgeschreven waarvan ik dacht dat de koopzondag aan moest voldoen en 
al die punten ging hij vragen bij bedenken die ik moest beantwoorden. ‘Waar ga je re-
clame maken?’, ‘Wat moeten de kinderen doen op de momenten dat hun ouders voor 
bakfietsen gaan kijken?’, ‘Welke merken wil je verkopen en waarom?’. Toen kwam ik 
erachter dat bijvoorbeeld reclame maken niet zomaar een poster is. Hij vertelde dat jij 
op de juiste momenten de oplossing moet bieden, voor mensen met een probleem. In 
totaal heb ik 3 doelen gesteld waar ik wil dat mijn koopzondag aan voldoet en allemaal 
beschreven met dat soort vragen. Aan de hand van al die vragen stel ik een to-do-list 
op van wat ik allemaal moet doen voor het organiseren en als ik de collega moet gelo-
ven zouden dan alle puzzelstukjes in elkaar moeten vallen… We gaan het zien!    

Gosse Bras H4b 

Stage 
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Havo Honoursprogramma 
Het Bataafs Lyceum wil graag dat alle leerlingen zich persoonlijk ontplooien tot de grenzen van 
hun mogelijkheden om voldaan en leergierig aan de volgende fase van hun opleiding te begin-
nen. We hebben de ambitie getalenteerde leerlingen meer te bieden dan het reguliere lespro-
gramma.    
 
Wat is het honoursprogramma   
 
Voor leerlingen in de bovenbouw van de havo bieden we een Honoursprogramma aan. Een pro-
gramma dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich te ontplooien en plezier te hebben in leren. 
Het programma is modern, gaat uit van de motivatie van de leerlingen, werkt met een coachende 
didactiek en richt zich op de ontwikkeling van competenties van de 21e eeuw.  
 
Het programma kan zowel zelfsturend (vraag gestuurd) als aanbod gestuurd zijn van karakter. 
Het programma is dus niet productgericht, maar ontwikkelingsgericht. De leerling zorgt ervoor 
dat hij aan kan tonen dat hij een competentie heeft ontwikkeld.   
 
  Selectie   
 
In overleg met de mentoren zijn er een aantal leerlingen geselecteerd die het afgelopen jaar de 
capaciteiten en inzet hebben laten zien om mee te draaien in dit uitdagende programma. Onder-
staande leerlingen uit havo 4 hebben de uitnodiging geaccepteerd en zijn inmiddels begonnen 
aan een eerste opdracht.  
 
   
Can PolatIrem   Irem Küçük  Simone Yacoub  
 
Busra Kusur   Metin Aslan   Tibella Elyo  
 
Keelan Dec   Senne Joustra  Tjibbe Lohuis  
 
  We wensen hen allemaal heel veel plezier en heel veel succes!  
 
  
 
Jentina Ardesch  

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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Lasergamen op school 
Een klassenuitje is voor veel 
leerlingen toch altijd een klein 
hoogtepuntje in het schooljaar. 
Het is leuk om met de hele klas 
iets leuks te doen en het is ook 
nog eens goed voor het groeps-
gevoel. Dit schooljaar gaat alles 
anders dan we het gewend zijn 
en dus moest ook hier iets an-
ders voor gevonden. Het beste 
idee kwam van een docente 
die anoniem wenste te blijven, 
we kunnen echter wel zeggen 
dat ze Engels geeft, een strak 
kapsel heeft en mentor is van 
HV1b…   
 
Dat het een goed idee was 
bleek ook wel aan het feit dat 
de oudervereniging meteen 
besloot om er aan mee te wer-
ken. Om een kort verhaal kort 
te houden: laserguns besteld, 

binnengekomen en nu klaar 
voor gebruik! Vanaf het nieuwe 
jaar kunnen klassen de laser-
guns reserveren om binnen 
school een pot je te gaan laser-
gamen. De mentoren ontvan-
gen hier binnenkort meer in-
formatie over.  

Namens alle leerlingen die hier 
in de toekomst ontzettend veel 
lol aan beleven wil ik de ouder-
vereniging  van harte bedanken 
voor deze superleuke aanschaf.  
 
Stefan Dokters 

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

Delf scolaire 

Goed nieuws al onze kandidaten voor het DELF A1 diplo-
ma zijn geslaagd! 
We feliciteren Luka Nieuwenhuis, Louise Lutke Holzik, 
Noortje Balkema, Sarah Averdijk, Dimitri Smit en Sander 
Weidgraaf met dit dik verdiende diploma! 
 
Op 10 en 13 maart 2021 is er een ronde examens op B1 
en B2-niveau.  
Ouders van leerlingen voor wie dit interessant is, ontvan-
gen een aparte mail met informatie. 
In juni zijn er weer nieuwe examens op de basisniveaus. 
 
Francisca de Vries 



  
  

A
g
en

d
a
 21 december—1 januari 

 
4 t/m 15 januari 
 
25 t/m 29 januari 
 
26 januari 
 
1 februari 
 
 
4 februari 
 
 
8 en 9 februari 
 
11 februari 
 
 
12 februari 
 
17 februari 
 
18 februari 
 
19 februari 
 
22 t/m 26 februari 
 
 
 

Kerstvakantie 
 
Lock-down, lessen via Zoom 
 
Voorlopige profielkeuze adviezen klas 3 
 
Start blok 3 
 
Opgave herkansingen H4 +V4/5 blok 1 en 2 
Opgave herkansingen + inh H5 + V6 blok 2 
 
Verkort lesrooster i.v.m. rapportvergaderingen 
Sluiting herkansing om 12:00 uur 
 
Verkort lesrooster i.v.m. rapportvergaderingen 
 
Inhaal/herkansing H5/V6 
Herkansing V4/V5/H4 (1e + 2e uur) 
 
Inhaal/herkansing H5/V6 
 
HBO voorlichting H4 
 
WO voorlichting V4, V5 
 
Leerlingen lesvrij 
 
Voorjaarsvakantie 
 
 
! Let op, data onder voorbehoud 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. Deze wordt gepubliceerd op 
de website en als bijlage per mail gestuurd aan de ouders. 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 7 
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