
komen, maar wel op een min-
der gelukkig moment. In dat 
licht past mijn overstap naar 
scholengemeenschap De 
Nieuwe Veste om daar vanaf 
1 juni als directeur-
bestuurder aan de slag te 
gaan. Of zoals één van u te-
gen mij zei: vergelijk met 
maar met Koeman: ‘ik coach 
graag het Nederlands elftal, 
totdat Barcelona op mij 
wacht…’. 
 
Ik wil graag afsluiten u te 
danken voor het vertrouwen 
in Het Bataafs Lyceum en al 
haar medewerkers, wens u 
en de uwen een goede vakan-
tie en – als van toepassing – 
een niet te spannende exa-
menperiode. 

 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
W. (Wiko) Veenvliet 
Directeur 
w.veenvliet@osghengelo.nl 

Beste ouder(s) / verzorger(s) 
van de leerlingen van Het 
Bataafs Lyceum, 
 
Met de meivakantie in aan-
tocht wordt het de tijd om 
even de zinnen te verzetten. 
Iedereen binnen school heeft 
zich de afgelopen periode 
naar maximaal vermogen 
ingezet om zoveel mogelijk 
van het onderwijs te kunnen 
profiteren. Aanpassen aan 
andere routines dan anders, 
hybride lessen, andere vor-
men en tijdstippen van toet-
sing, veel online (vergader)
overleg en je voortdurend 
bewust zijn van het moeten 
naleven van ‘de maatrege-
len’, vraagt veel van een ie-
der. Ik vind dat we met enige 
gepaste trots mogen terugkij-
ken op de afgelopen maan-
den waarin er wat dat betreft 
veel goed gegaan is. Boven-
dien mag Het Bataafs Lyceum 
zich verheugen op een groei-
ende belangstelling van aspi-
rant-leerlingen; daar zijn we 
trots op, erkentelijk voor en 
voelen tegelijkertijd de ver-
plichting om de verwachtin-
gen te overtreffen. 
 
Het kan niemand ontgaan 
zijn; het Nationaal Plan On-
derwijs is een feit en aan 
scholen is gevraagd om hier-
voor plannen te maken. Ook 
binnen Het Bataafs Lyceum 
zijn we daar mee bezig. Nog 

in het lopende schooljaar 
zetten we de benodigde stap-
pen om – binnen de kaders 
van het NPO – volgende cur-
sus een zinvol, haalbaar en 
effectief programma te kun-
nen aanbieden. Naast aan-
dacht voor cognitieve ontwik-
keling, kijken we ook goed 
wat er nodig is voor de socia-
le ontwikkeling en persoonlij-
ke ontwikkeling van onze 
leerlingen binnen het onder-
wijs. Daarbij ervaren we ook 
dat het speelveld nog wel 
eens wat schuift tijdens de 
voorbereiding en passen ons 
daarop zo goed mogelijk aan. 
 
Onze examenleerlingen lopen 
zich momenteel warm voor 
het eerste tijdvak van het 
centraal examen. Nog een 
kleine drie weken en dan is 
het zover! Ik wens iedereen 
heel veel succes bij de voor-
bereiding en uitvoering van 
die examens en heb er alle 
vertrouwen in dat – zeker 
met alle aanpassingen die er 
zijn gedaan – ook dit jaar 
weer de leerlingen van Het 
Bataafs Lyceum goede resul-
taten zullen boeken. 
 
Voor mij is het het laatste 
voorwoord voor deze nieuws-
brief dat ik schrijf als direc-
teur van Het Bataafs Lyceum. 
Soms doen zich mogelijkhe-
den in een loopbaanperspec-
tief voor die niet vaak langs-
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Honours voor HAVO 3-daagse 

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 beginnen. We 
hebben de ambitie getalenteerde leerlingen meer te bieden dan het reguliere lesprogramma.   
  
Wat is het honoursprogramma  
Voor leerlingen in de bovenbouw van de havo bieden we een Honoursprogramma aan. Een program-
ma dat leerlingen uitdaagt te excelleren, zich te ontplooien en plezier te hebben in leren. Het pro-
gramma 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.  
Onderstaande leerlingen uit havo 4 hebben hieraan deelgenomen en inmiddels het eerste project 
bijna afgerond. 
 
Irem Kücük en Can Polat   Senne Joustra en Busra Kusur 
Metin Aslan en Tjibbe Lohuis  Tibella  Elyo en Simone Yacoub  
 
Hebben deze week drie verschillende lezingen bijgewoond: 
 

Op dinsdag 16-3 kwam Marloes Haarhuis, eigenaar van makelaarskantoor de Ma-
kelaar uit Borne langs om te vertellen over het werk van de makelaar. Tijdens 
dit bezoek ging een medewerker langs bij een huis en deelde de beelden met 
de groep. 

 
Op woensdag 17-3 kwam Bianca Reilink langs. Zij is Financieel Adviseur bij Rabo-

bank Midden-Twente. Zij vertelde over wat er allemaal komt kijken bij het 
geven van goed financieel advies en hoe de bank geld verstrekt. Financieel 
advies blijkt over veel meer te gaan dan wat getalletjes invoeren in de compu-
ter.  

 
Op donderdag  18-3 kwam Jeroen Kuhlmann van Notariskantoor Kuhlmann,  
       Westerhof & de Kok langs om te praten over het werk van de notaris. Naast 

de ins en outs van een hypotheek- en koopovereenkomst (denk aan ontbin-
dende voorwaarden!) leerden de leerlingen ook van alles over erfrecht en 
samenlevingsvormen. 
 

De leerlingen van het Honours voor HAVO programma hebben verschillende casussen 
(gezinssamenstellingen die een huis willen aanschaffen) gekregen en zullen de informatie die ze de 
hebben opgedaan verwerken en presenteren aan de derde klassen havo tijdens hun economie lessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina N I E U W S B R I E F  
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Winnaars van de Hannover Messe Challenge! 

 
Leerlingen van het Bataafs 
Lyceum zijn in de prijzen ge-
vallen bij de Hannover Messe 
Challenge. Het team 
‘Fairaway’ van Rens Gerrit-
sen, Johan van der Laan en 
Arnar Knol heeft de Challenge 
‘Samen tegen voedselverspil-
ling’ gewonnen met een inno-
vatief concept dat versheid 
van alle producten in je koel-
kast geautomatiseerd bij-
houdt. 
De prijs bedroeg een geldbe-
drag van 250 euro. Het pre-
sentatieteam van de Hanno-
ver Messe Challenge is met 
cameraman langs geweest in 
het informaticalokaal om de 
prijs aan de winnaars uit te 
reiken. 
 
Op maandag 12 en dinsdag 
13 april organiseerde de Uni-
versiteit Twente met de Regi-
onale VO-HO netwerken de 

jaarlijkse Hannover Messe 
Challenge. Normaal gespro-
ken bestaat het evenement 
uit een tweedaags program-
ma met op dag 1 workshops/
lezingen op de Universiteit 
Twente en op dag 2 een be-
zoek aan de grootste techno-
logiebeurs: de Hannover 
Messe.  
 
Dit jaar ging het even hele-
maal anders. De beurs kon 
niet plaatsvinden dit jaar, 
maar de Universiteit Twente 
had een vervangend pro-
gramma opgesteld. In twee 
middagen moesten leerlingen 
onder begeleiding van stu-
dent-begeleiders van de UT in 
groepjes werken aan hun 
eigen idee om door middel 
van inzet van techniek een 
van de 5 Challenges aan te 
gaan. Tijdens deze dagen 
kregen de leerlingen naast 
inspirerende workshops ook 

de gelegenheid om met di-
verse bedrijven contact te 
leggen.  
 
Gerrit Jan de Wilde 

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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Nieuws van de sectie Frans 

Nieuws van de sectie Frans 
Afgelopen week was het eindelijk zover de DELF diploma’s die in november gehaald wer-
den, kwamen aan op school. Félicitations Luka, Dimitri, Sander, Louise, Sarah en Noortje! 
  
  
Ook de resultaten van de examens in maart kwamen binnen: We feliciteren Max Gazen-
beek, Natalie Smit, Maik Schouwink en Marijn Vos met het behalen van hun B1 – diploma! 

 
 

  

N I E U W S B R I E F  

Stagiaire 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Deze week nemen we alweer afscheid van 
onze Brusselse stagiaire Dounya Elba, die de 
afgelopen 3 maanden heeft meegedraaid in 
verschillende klassen, waar ze interactieve 
spellen heeft gespeeld met de leerlingen, 
grammatica heeft uitgelegd en heel veel 
Frans heeft gesproken met groepjes en indivi-
duele leerlingen! Ze heeft een fijne tijd gehad 
op onze school, maar ook in haar studenten-
huis in Enschede en heeft in de weekenden 
zoveel mogelijk gezien van Nederland. Merci 
beaucoup Dounya et au revoir! 
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met VWO 5 en een leerling uit VWO 6 deden we mee aan de Prix du Jeune Lecteur. We 
lazen het boek van Adeline Dieudonné: La Vraie Vie. De roman die gaat over een meisje 
dat opgroeit in een troosteloze wijk en een liefdeloos gezin heeft de leerlingen erg aange-
grepen. “Mevrouw hoe kunt u zo’n boek met ons lezen.” Het was een mooi uitgangspunt 
voor een discussie…. Wat kun je doen als je ziet dat het niet goed gaat bij iemand thuis?  
Om in aanmerking te komen voor een prijs moesten de leerlingen een opstel schrijven 

waarin ze commentaar gaven op de situatie van het gezin. Een aantal leerlingen deed dat 

zeer verdienstelijk. Namens onze school zonden we werk in van Wout Botman, Eva-loes 

Huitsing en Joost Salomons. Zij schreven alle 3 een mooie originele beschouwing op het 

verhaal. Zojuist werd bekend dat Joost landelijke winnaar is geworden in de categorie V5, 

V6 en HBO! De jury noemde zijn opstel “literair heel sterk”. Félicitations van ons voor alle 

deelnemers! 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Le prix du jeune lecteur 

Ter gelegenheid van de 400e geboortedag van Jean de la Fontaine, daagde de Alliance 

Française Twente mensen uit om een moderne fabel te schrijven. Het thema sloot 

mooi aan bij het literatuurprogramma in VWO 4 en een 15-tal leerlingen heeft een 

geweldige fabel geschreven! We wachten op de uitslag van de jury…. 



  
  

A
g
en

d
a
 

26 april t/m 7 mei 
 
10 mei 
 
10 t/m 12 mei 
 
 
11 mei  
 
13 en 14 mei 
 
17 mei t/m 1 juni 
 
24 mei 
 
25 mei 
 
1 juni 
 
2 juni 
 
 
3 juni 
 
7 t/m 11 juni 
 
8 juni 
 
11 juni 
 
14 t/m 25 juni 
 
18 t/m 25 juni 
 
21 t/m 25 juni 
 
28 juni t/m 7 juli 
 
28 juni  
 
30 juni t/m 1 juli 
 
30 juni 
 
1 juli 
 
5 juli 
 
6 t/m 9 juli 
 
6 juli 
 
9 juli 
 
12 juli t/m 20 au-
gustus 

Meivakantie 
 
Proefwerkvrij 
 
Rapportvergaderingen OB 
Facultatief les H5/V6 
 
10-minutengesprekken 
 
Hemelvaart 
 
Examens tijdvak 1 
 
2e Pinksterdag 
 
Proefwerkvrij 
 
Goethe klas 3 t/m 5 schriftelijk 
 
DELF examens onderbouw schriftelijk 
Lesvrij, leerlingen werken thuis aan opdrachten 
 
Goethe klas 3 t/m 5 mondeling 
 
Natoetsing NIO klas 2 
 
Kennismaking nieuwe 1e klassers 
 
Aanmelding tijdvak 2 examens 
 
Examens tijdvak 2 
 
Toetsweek BB 
 
Toetsweek OB 
 
Inleveren boeken 
 
Deadline aanmelden herkansingen (tot 13:30 uur) 
 
Inhaal/herkansingen blok 3 BB 
 
Teruggave toetsen door mentor (klas 1, 2 en 3) 
 
Inhaaltoetsen OB 
 
Deadline aanmelden herkansingen tijdvak 3 
 
Examens tijdvak 3 
 
Diplomauitreiking havo en vwo 
 
Uitreiking rapporten 
 
Zomervakantie 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is op papier 
beschikbaar voor de leerlingen. De ouders ontvangen een mailtje met de nieuwsbrief in de bij-
lage. 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 -> nieuws-
brief.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week 27 
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