
Beste ouders, 
 
Met de voorjaarsvakantie in aantocht kijken we terug op een bewogen perio-
de, waarin corona helaas toch weer een grote rol speelde. De grote afwezig-
heid van leerlingen en docenten in verband met besmetting en quarantaine 
werkt ontregelend voor de onderwijspraktijk. Wij proberen hier als school zo 
goed mogelijk mee om te gaan, maar de situatie vraagt veel van ons allemaal. 
Gelukkig zijn er versoepelingen op komst en keren we hopelijk steeds meer 
terug naar het “oude normaal”. Vanzelfsprekend zullen we leerlingen zo goed 
mogelijk ondersteunen bij het wegwerken van eventuele opgelopen achter-
standen.  
 
Ondanks de lastige omstandigheden is er op school op veel vlakken bedrijvig-
heid. We kijken terug op een succesvol verlopen online Open Huis, en hebben 
inmiddels ook twee succesvolle (fysieke) ontdek- en doemiddagen voor groep 
8 leerlingen achter de rug. Na de voorjaarsvakantie staan er, naast een groot-
schalige laatste doemiddag, ook een projectdag voor de havo onderbouw en 
de tweejaarlijkse gymnasiumdag op het programma.  
 
In een tijd waarin social media en gamen voor veel kinderen een belangrijk 
deel van de daginvulling vormen, ontstaan logischerwijs zorgen over de effec-
ten van deze online activiteiten. De oudervereniging organiseerde deze week 
een goed bezocht webinar rondom deze thematiek. Ook in het docententeam 
wordt aandacht aan dit onderwerp geschonken; op 10 maart is er een studie-
middag over mediawijsheid.  
 
Veel mooie ontwikkelingen kortom, maar eerst een weekje welverdiende va-
kantie. Ik wens uw kind en u een fijne en ontspannen week.  
 
                                                  Vriendelijke groeten, namens de schoolleiding, 
 
                                                                                                                   Bas Smies  
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Waar komt het spreekwoord ‘voor de leeuwen gooien’ 
eigenlijk vandaan? Hoe ziet het leven van een gladia-
tor eruit? Hoe werden de pauzes ingevuld van een 
dagprogramma in het Colosseum? Wat is een syngrap-
hus? Wat aten gladiatoren en wat is een thermopoli-
um? 
 
Deze én natuurlijk andere vragen werden beantwoord 
tijdens de ontdek- en doemiddag op donderdag 10 fe-
bruari. Leerlingen uit groep 7 en 8 hadden toen de 
kans om op een leuke manier (zowel fysiek als digitaal) kennis te maken met 
het gymnasium op het Bataafs Lyceum, met de sectie klassieke talen, de sectie 
geschiedenis en vijf leerlingen die vijf jaar van het gymnasium hebben onder-
vonden. Een goede manier dus om deskundigen om hun eerlijke mening te vra-
gen. 
 
Door middel van een LessonUp konden de leerlingen actief meedoen met een 
korte cultuurles over het gymnasium en gladiatoren, die soms letterlijk voor de 
leeuwen werden gegooid! Daarna mochten ze hun eigen gladiatorenpaspoort 
maken. Niet in het Nederlands… maar in het Latijn. Als afsluiting liepen ze met 
Seneca na de gladiatorenvoorstelling, op zoek naar wat eten. Wat was het een 
vreugde dat het gymnasiumlokaal tijdelijk omgebouwd was tot thermopolium!  

 
                                                            Myrthe Spitzen 

N I E U W S B R I E F  
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  Een dagje uit het leven van………. een gladiator 



P A G I N A  3  J A A R G A N G  9  N R .  3  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Gradua huiswerkbegeleiding heeft een nieuw abonnement, speciaal gericht 
op de toetsweken. Voorafgaand aan en tijdens de toetsweken is het moge-
lijk om voor drie weken huiswerkbegeleiding te volgen. Voorafgaand van 
de toetsweek, krijgen de leerlingen ondersteuning in het plannen, het sa-
menvatten en is het mogelijk om vragen te stellen over de stof. Ook wordt 
het toetsmateriaal overhoord en wordt het bijbehorende maakwerk nage-
keken indien dit nodig is. Voor meer informatie of aanmelding kunt u con-
tact opnemen met de vestigingscoördinator van het Bataafs Lyceum, Lau-
rissa ten Voorde: l.tenvoorde@gradua.nl of 06-39813185.  
 
Met vriendelijke groet, 
Laurissa ten Voorde 
Vestigingscoördinator Bataafs Lyceum 

 
 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Gradua huiswerkbegeleiding 
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Wij willen in 2022/2023 als eerste in de regio het dan nieuwe geaccrediteerde 
vak HavoP aanbieden in klas 4 havo van het Bataafs Lyceum. HavoP is een 
praktijkgericht vak dat speciaal ontwikkeld wordt voor de havo, om het havo-
onderwijs beter af te stemmen op wat deze leerlingen kunnen en willen, zo-
dat havisten met meer plezier leren, ze beter te laten presteren en ze meer 
succes hebben op de havo én het hbo. Een ontwikkeling die heel mooi aan-
sluit en uitbouwt op wat we in de bovenbouw van de havo binnen de HaCo al 
aanbieden. Binnen de HaCo sluiten we al aan op vijf competenties waarover 
de havist moet beschikken als hij naar het hbo gaat: sturing geven aan het ei-
gen leerproces, beroepshouding ontwikkelen, informatievaardigheden ont-
wikkelen, probleemoplossend werken en samenwerken. Met HavoP willen we 
verder gaan door meer praktijk te brengen in het havo-onderwijs zodat het 
aansluit bij de behoefte van havisten om theorie en praktijk te combineren en 
de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen. We willen 
‘leerinhoud’ bijvoorbeeld koppelen aan het bezoeken van verschillende be-
drijven. Leren door het uitvoeren van realistische doe-opdrachten (modules) 
die horen bij diverse thema’s. De gekozen thema’s/opdrachten/modulen pas-
sen bij de regio waarin onze school staat en bij de interesses en het profiel 
van de leerling. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat externe opdrachtgevers, 
zoals het bedrijfsleven en overheid, een rol hebben bij de invulling en de uit-
voering van de opdrachten.  
 
Op dit moment zijn we met een aantal collega's 'realistische doe-opdrachten' 
aan het schrijven en bouwen we aan een netwerk met bedrijven en instellin-
gen. Heeft u vanuit uw werk interesse om mee te werken of mee te denken 
over het samenstellen van dergelijke opdrachten dan horen we dat uiteraard 
heel graag en kun u een mail sturen aan ondergetekende. 
 
Uitvoerige informatie over HavoP is te vinden in de onderstaande brochure:  
 
https://HavoPlatform.nl/wp-content/uploads/2021/01/
volledig_brochure_HavoP_interactief_paginas.pdf  
 
HET PRAKTIJKGERICHTE VAK OP DE HAVO - Havoplatform 
8 Feiten over havoleerlingen Het gaat al jaren niet goed met de havo. Havis-
ten blijven het vaakst zitten, het lukt bovengemiddeld veel leerlingen niet om 
binnen vijf jaar een diploma te halen en er zijn relatief veel havo-afdelingen 
op havoplatform.nl 
 
Jentina Ardesch 

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

Nee, het was geen droom; om 8:00 uur stonden we bij de Tour Eiffel! 
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21 t/m 25 februari 
 
28 februari 
 
3 maart 
 
4 maart 
 
7 en 8 maart 
 
9 maart 
 
10 maart 
 
14 t/m 18 maart 
 
15 maart 
 
17 maart 
 
25 maart 
 
28 maart t/m 1 april 
 
4 april 
 
5 april 
 
 
7 april 
 
11 t/m 13 april 
 
11 april 
 
14 en 15 april 
 
18 april 
 
25 april t/m 6 mei 
 
9 mei 

 
 
Voorjaarsvakantie 
 
Leerlingen proefwerkvrij  
 
Projectdag havo 1/2/3 
 
Gymnasiumdag  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
DELF (Frans) examens BB schriftelijk B1/B2 
 
Bedrijvenmarkt 2 klas 3 t/m 6 
 
Definitieve profielkeuze klas 3 
 
PWS avond VWO 6 
 
Kangoeroewedstrijd klas 1 en 2 
 
Uitloop toetsweek 
 
Toetsweek blok 3 
 
Start blok 4 
 
Excursie Amsterdam Rijksmuseum                                               
klas 3 
 
GirlsDay en BoysDay klas 1 
 
Oefenexamens 
 
H5/V6 opgave herkansing/inhalen via Magister 
 
Inhaal/herkansingen blok 3 H5 en V6 
 
Tweede Paasdag 
 
Meivakantie 
 
Proefwerkvrij 
Facultatief les H5/V6 
 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De ouders ontvangen een 
mailtje met daarin de nieuwsbrief als bijlage. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een be-
richtje aan m.haverkate@osghengelo.nl. Op de website (www.bataafslyceum.nl) is de nieuws-
brief te vinden onder Ouders -> nieuwsbrief.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week 16 
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http://www.bataafslyceum.nl

