
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
In de mailbox valt nu alweer nieuwsbrief 3 van dit schooljaar. Na een periode 
van sneeuw en ijs gaat de voorliggende vakantie naar verluid een echte voor-
jaarsvakantie worden. De afgelopen periode vanaf de kerstvakantie tot nu is 
zonder de twijfel voor mij de meest bijzondere uit mijn loopbaan geweest. 
Een school, waarin er maar zeer beperkt leerlingen fysiek aanwezig zijn is en 
blijft een bijzondere gewaarwording. Ondanks alle vervelende kanten die dit 
met zich meebrengt, ben ik wel oprecht trots op hoe iedereen er steeds weer 
het beste van weet te maken. Online onderwijs, hybride onderwijs, aanpassin-
gen aan roosters, toetsing, lokaalindeling, etc., het gaat maar door. En elke 
keer zetten we met z’n allen de schouders er weer onder en laten het onder-
wijsleerproces zo goed als mogelijk is doorgaan. Het is fantastisch om te mer-
ken dat er een enorme flexibiliteit, incasseringsvermogen en doorzettingsver-
mogen in de ‘populatie’ van het Bataafs Lyceum aanwezig is! Alleen daarom al 
gun ik iedereen een hele goede vakantie, met voorjaarsweer! 
 
Ondertussen is ook duidelijk geworden dat het centraal eindexamen dit 
schooljaar wel gaat plaatsvinden met de nodige aanpassingen en bijstellingen. 
We zijn bezig om ons voor te bereiden op een goede uitvoering van deze exa-
menjaargang. En voor de andere leerjaren blijft het spannend wat het kabinet 
over eventuele openstelling van de school gaat besluiten na de voorjaarsva-
kantie. Vaak waren er al wel wat signalen welke kant het op zou gaan en op 
welke termijn, die voortekenen zie ik nu veel minder. We hebben dan ook in-
tern afgesproken dat we in ieder geval op maandag 1 maart en dinsdag 2 
maart (voor de niet examenklassen) het onderwijs digitaal verzorgen (zoals 
we dat voor de vakantie ook deden). We streven ernaar om de vertaling van 
het te nemen kabinetsbesluit op woensdag 3 maart te gaan uitvoeren. Ik ver-
wacht dat we ook nu weer in staat zullen zijn de uitvoering binnen onze mo-
gelijkheden zo optimaal als het maar kan te gaan realiseren. Het zou voor het 
welzijn en de sociale behoefte van onze leerlingen heel fijn zijn als er wel 
weer iets op school mogelijk gemaakt wordt. 
 
Voor nu nogmaals een goede vakantie gewenst, blijf gezond en veerkrachtig 
vitaal! 
 
Wiko Veenvliet 
 
   
 

Voorwoord 
I N  D I T  

N U M M E R :  

Voorwoord 1 

Bedrijven-

markt 

2 

Uitnodiging 

Algemene Le-

denvergadring 

Oudervereni-

ging 

4 

Nieuws van de 

sectie Frans 

5 

Agenda 6 

1 9  F E B R U A R I  2 0 2 1  

J A A R G A N G  8  N R .  3  

Nieuwsbrief 



P A G I N A  2  

Bedrijvenmarkt donderdag 11 maart 

 

Bedrijvenmarkt donderdag 11 maart 2021 
In november was de eerste bedrijvenmarkt van dit jaar, waar alle leerlingen uit 
klas 3 en havo 4 (verplicht) kennis maakten met twee bedrijven uit de regio.  
In maart is de tweede bedrijvenmarkt, met hetzelfde doel: kennismaken met be-
drijven in de regio en de functies die je bij bedrijven kan hebben. De opzet hierbij 
is anders: 
*Alle leerlingen uit klas 3 t/m 6 worden uitgenodigd om zich in te schrijven om 
met vertegenwoordigers van een bedrijf in gesprek te gaan. Het is dus vrijwillig. 
*Leerlingen die zich hebben ingeschreven gaan in kleine groepjes tegelijk in ge-
sprek. 
*De nadruk ligt meer op interactie, de voorlichter zal kort vertellen over het be-
drijf, zijn/haar functie en loopbaan en vervolgens is er ruimte voor de voorlichter 
om aan de leerling te vragen waar zijn/haar interesses liggen en andersom voor 
de leerling om te vragen wat hij/zij bij het bedrijf kan doen of welke studie
(richting) wellicht handig is om te volgen. 
Er zijn 15 bedrijven, 18 voorlichters, bereid gevonden om te vertellen over bedrijf, 
werkzaamheden, loopbaan en opleiding. Het is een divers aanbod geworden van 
bedrijven en functies. Zie hiernaast. 
 
We hopen dat veel leerlingen zich zullen inschrijven om meer te weten te komen 
over hun toekomstmogelijkheden. 
 
Namens BL-Business, 
 
Gerdi Haverkamp 

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



Deelnemende bedrijven 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 4 maart 2021 

Beste ouder of verzorger,  
 
 De Oudervereniging Bataafs Lyceum (OVBL) wordt aangevoerd door een 
groep intensief bij de school betrokken ouders. De OVBL functioneert op 
die manier als antenne voor wat er bij de ouders en verzorgers van de leer-
lingen leeft, en als klankbord voor de schoolleiding van het Bataafs Lyceum.  
 
 Jaarlijks biedt zij alle leden, dus alle andere ouders of verzorgers, een 
avond aan waarop zij informatie krijgen over wat de OVBL zoal deed en 
doet. De OVBL nodigt u van harte uit op de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van donderdag 4 maart 2021 vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is dit 
jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal. U kunt aanschuiven via de 
Zoom-link op onze website www.ovbl.nl.  
 
Tijdens de ALV zal de OVBL kort verantwoording afleggen over de uitgaven 
in het vorige schooljaar. Daarna horen we graag van u wat er zoal leeft. Dat 
mag van alles zijn: van vragen over de gevolgen van de coronacrisis tot 
ideeën over de school, de leraren en de lessen.   
 
Bovendien doen we een beroep op u: voor het komende schooljaar zoekt 
het bestuur versterking met onder anderen een penningmeester. Dus grijpt 
uw kans om mee te praten over en met de school van uw kind!  
 
Wilt u meer lezen over de OVBL of het bestuur alvast voorbereiden op een 
leuke en/of scherpe vraag? Neem contact op via www.ovbl.nl.   
 
We zien en spreken elkaar op 4 maart!  
 
Namens het bestuur van de OVBL,  
 
Remko Meddeler  
 

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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Op 10 en 13 maart zijn er DELF-examens voor de bovenbouw. Dit maal doen er 7 
leerlingen mee uit VWO 5 en ook 1 leerling van het Twickelcollege. Het Twickel 
biedt geen certificeringen voor de talen, dus we adopteren deze getalenteerde 
leerling tijdens het examenmoment. Bonne chance aux candidats! 
 
Tot aan de mei-vakantie is er weer een stagiaire uit Brussel die de sectie helpt met 
spreekvaardigheid en af en toe een (deel van een) les overneemt. Hieronder stelt 
zij zich voor: 
 
 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Nieuws van de sectie Frans 

 
Dag iedereen,   
Mijn naam is Dounya Elba en ik kom uit Brussel in België. Ik ben in Brussel gebo-
ren. Ik ben 22 jaar oud en ik zit in mijn laatste jaar in mijn Hogeschool. De naam 

van mijn school is “ISPG”. Ik studeer de talen 
om een toekomstige lerares te worden in de 
basisschool en middelbare school. De talen 
zijn Nederlands en Engels daarom ben ik hier 
in Hengelo als een stagiaire om mijn Neder-
lands te oefenen.   
Ik heb 2 zussen en een tweelingzus.   
Ik ben heel blij om in Hengelo te zijn. Eerst 
was ik een beetje bang want het is mijn eer-
ste keer in een andere stad maar de docen-
ten van Bataafs Lyceum helpen me en zijn 
altijd aan mijn zijde.   
Ik weet dat de situatie een beetje moeilijk is 
met Corona maar we zijn samen in deze situ-
atie en we moeten samen (de leerlingen en 
de docenten) werken.   
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22 t/m 26 februari 
 
1 t/m12 maart 
 
1 maart 
 
 
2 maart 
 
4 maart 
 
 
8 t/m 19 maart 
 
9 maart 
 
9 t/m 17 maart 
 
9 t/m 18 maart 
 
10 maart 
 
 
11 maart 
 
11 t/m 17 maart 
 
15 t/m 19 maart 
 
16 maart 
 
18 maart 
 
24 maart 
 
25 maart 
 
 
26 maart t/m 2 april 
 
29 en 30 maart 
 
5 april 
 
6 april 
 
8 t/m 14 april 
 
12 t/m 21 april 
 
12 t/m 14 april 
 
15 april 
 
 
16 april 
 
23 april 
 
26 april t/m 7 mei 

Voorjaarsvakantie 
 
Komgesprekken H5 
 
Proefwerkvrij 
Deadline opgave herkansing H4/V4/V5 
 
Ontdek– en doemiddag Masterclass 
 
Herkansing H4/V4/V5 
Algemene Jaarvergadering Oudervereniging 
 
KOM-gesprekken H4/V4/V5 
 
PWS-avond VWO6 
 
Proefwerkweek klas 2 
 
Proefwerkweek klas 3 
 
DELF examens bovenbouw schriftelijk 
Ontdek– en doemiddag gymnasium 
 
Bedrijvenmarkt klas 3 t/m 6 
 
Proefwerkweek klas 1 
 
Definitieve profielkeuze klas 3 
 
Vergadering Oudervereniging 
 
Kangoeroewedstrijd klas 1 en 2 
 
Ontdek– en doemiddag algemeen (havo en ath.) 
 
Ontwikkeldag docenten/leerlingen werken thuis aan 
opdrachten 
 
Toetsweek blok 3 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
2e Paasdag 
 
Start blok 4 
 
Inhaal H5/V6 
 
Inhaal toetsen toetsweek H4/V4/V5 
 
Oefenexamens 
 
Deadline inschrijving herkansing H5/V6 
GirlsDay-BoysDay 
 
Dag van de Wetenschap 
 
Personeelsdag, leerlingen lesvrij 
 
meivakantie 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. Heeft u geen mail ontvan-
gen? 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 week 16, voor de meivakantie 
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