
Wanneer u deze nieuwsbrief in uw mailbox 
vindt, staat de herfstvakantie alweer op het 
punt van beginnen. De kop is eraf en de eerste 
periode van het nieuwe schooljaar is achter de 
rug. De nieuwe klassen hebben hun draai ge-
vonden en brugklassers lopen met een vanzelf-
sprekendheid in het gebouw rond alsof ze 
nooit ergens anders geweest zijn. 
In de grote vakantie (en de weken daarna) is er 
het nodige in het schoolgebouw gebeurd. Zo-
wel het technieklokaal als het natuurkundelo-
kaal zijn grondig verbouwd. We hebben nu een 
heus design & technology lab waarin leerlingen 
kennis kunnen maken met een verscheiden-
heid aan (digitale) middelen en vaardigheden 
kunnen ontwikkelen in het creatief gebruik 
maken van technologie om de wereld om hen 
heen te verbeteren 
In de tweede week van school hebben de leer-
lingen in de examenklassen (die het afgelopen 
jaar de buitenlandse reis hebben gemist) de 
kans gekregen om alsnog een geweldige reis te 
maken naar Rome, Praag of het Ertsgebergte in 
Tsjechië. Het alsnog samen op schoolreis kun-
nen gaan is een groot goed. Niet alleen omdat 
het heel erg leuk is om samen te beleven en 
samen te ontdekken maar vooral om samen 
fantastische nieuwe ervaringen op te doen 
waar die je je het hele leven blijft herinneren! 
In mei zullen we het allemaal nog eens dunne-
tjes over doen voor de voorexamenklassen 
(havo4 en vwo 5) en hopen we deze leerlingen 
dan natuurlijk ook een onvergetelijke ervaring 
mee te geven. 
Vanaf het begin van dit schooljaar zijn we de 
leerlingen in havo 4 gestart met het nieuwe 
vak HavoP. Met HavoP willen we meer praktijk 
brengen in het havo onderwijs zodat het aan-
sluit bij de behoefte van havisten om theorie 
en praktijk te combineren en de relevantie van 
lesstof te zien door kennis in de praktijk toe te 
passen. We willen ‘leerinhoud’ bijvoorbeeld 
koppelen aan het bezoeken van verschillende 
bedrijven en/of instellingen. Hiervoor hebben 

de leerlingen de afgelopen weken samenge-
werkt met de SMEOT, de voedselbak en het 
Saxion en zullen na de herfstvakantie starten 
met een opdracht vanuit gemeente Hengelo: 
Samen op weg naar een toekomstbestendige 
wijk. Weer een mooi voorbeeld van contextrijk 
en betekenisvol leren, met een ruime meer-
waarde voor de brede ontwikkeling van leer-
lingen. 
Begin oktober hebben leerlingen uit de derde 
klas masterclass hun ideeën rondom de betere 
bereikbaarheid  van de stad Hengelo in 2040 
aan de wethouder Hanneke Steen-Klok in de 
raadszaal gepresenteerd. Daar is ook uitge-
breid aandacht voor geweest in de media. De 
feedback van de betrokkenen van de gemeen-
te was hartverwarmend; wat hebben onze 
leerlingen zichzelf en de school daar van de 
goede kant laten zien!  
Veel mooie ontwikkelingen kortom, maar eerst 
een weekje welverdiende vakantie. Ik wens uw 
kind en u een fijne en ontspannen week. 
 
 
 
 
 Vriendelijke groeten, namens de schoolleiding, 
 Jentina Ardesch 
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Kennismakingsdag H4 en V4 

Woensdag 31 augustus 

meteen de tweede les-

dag van het nieuwe 

schooljaar hebben, tra-

ditiegetrouw, alle leer-

lingen in klas 4 havo en 

4 vwo een kennisma-

kingsdag gehad. Woens-

dagmorgen zijn we met 

alle leerlingen uit H4 en 

V4 op de fiets naar het 

Hulsbeek in Oldenzaal 

gereden. De weergoden 

waren ons zeer gunstig 

gezind want het was 

heerlijk weer! Het doel 

van deze dag was het op 

een informele manier 

kennismaken met klas-

genoten en mentor. Van 

’s morgens tot ’s mid-

dags hebben we mogen 

genieten van leuke acti-

viteiten, gezellige groe-

pen en een fantastische 

sfeer. Gedurende de he-

le dag zijn mentoren 

met hun mentorgroepen 

druk geweest met een 

kanorace, boogschieten, 

speleologie in een aan-

hangwagen, steppen, 

mountainbiken en een 

andere teambuildings-

opdrachten. Bij terug-

komst stond 

‘traditiegetrouw’ de bar-

becue met hamburgers 

klaar en werden alle 

leerlingen verwelkomt 

met de heerlijk broodje 

hamburger/ vegaburger 

en wat te drinken. Mede 

dankzij de inzet van de 

leerlingen en de leuke 

sportieve activiteiten, 

mogen we ook deze dag 

weer als een bijzonder 

geslaagde dag beschou-

wen!  

N I E U W S B R I E F  
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HavoP 

Het zogeheten 

Havoplatform ontwikkel-

de een kader voor een 

praktijkgericht havo-vak. 

Dit daagt havoleerlingen 

uit en stimuleert hen om 

hun talenten te ontdek-

ken. Ook draagt het bij 

aan een betere voorbe-

reiding op het kiezen 

van een vervolgoplei-

ding in het hbo. Vanuit 

dat perspectief zijn wij 

op het Bataafs Lyceum 

dit schooljaar in havo 4 

gestart met het vak 

HavoP. Waarom? Havis-

ten zijn slimme doeners. 

Dus vinden wij het be-

langrijk om, naast theo-

rie, hen ook een stukje 

praktijk mee te geven. 

Dat verbreedt hun visie 

op wat er allemaal in het 

beroepenveld mogelijk 

is. Ook ontdekken ze 

nieuwe vaardigheden 

die wij deze leerlingen 

vanuit de theorie niet 

kunnen aanreiken, zoals 

allerlei sociale vaardig-

heden in de omgang 

met bedrijven en organi-

saties. Dit helpt hen bij 

hun keuze voor een ver-

volgopleiding.  

Na een opstart week 

waarin de leerlingen on-

derzoek hebben gedaan 

naar: wie ben ik, wat kan 

ik en wat wil ik, hebben 

de leerlingen de keuze 

uit drie verschillende 

kleine projecten gekre-

gen.  

In samenwerking met de 

SMEOT mogen leer-

lingen kennismaken met 

de wereld van metaal, 

mechatronica en verspa-

ning (zie het artikel ver-

derop in deze nieuws-

brief).  

In samenwerking met de 

voedselbank hebben de 

leerlingen een voedsel 

inzamelingsactie georga-

niseerd  

 

In samenwerking met 

het Saxion hebben de 

leerlingen een workshop 

gekregen ‘solliciteren 

kun je leren’.  

Allemaal bijzonder inte-

ressante projecten waar 

de meeste leerlingen 

heel veel van geleerd 

hebben. Na de herfstva-

kantie starten we in op-

dracht van de gemeente 

Hengelo aan een nieuw 

project: “Samen naar 

een toekomstbestendige 

wijk”. Fijn dat zo veel 

verschillende organisa-

ties met ons samen wil-

len werken waardoor de 

leerlingen contextrijk en 

betekenisvol kunnen 

leren!  

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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Gastspreker  Voedselbank 

Bezoek SMEOT 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Van de 

oudervereniging  

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Alle ouders en verzorgers van kinderen op het 
Bataafs Lyceum zijn lid van de Oudervereniging 
Bataafs Lyceum (OVBL). Dit is ooit afgesproken omdat het voor de ouders én 
voor de schoolleiding belangrijk is om regelmatig persoonlijk contact te hebben 
met elkaar. Bovendien is er zo een potje geld om namens alle ouders wat leuks 
en/of leerzaams te doen voor de leerlingen. Zes keer per jaar wordt het bestuur 
van de OVBL bijgepraat over kleine en grote zaken, en stelt zij zelf dat wat leeft 
onder de ouders aan de orde. Enkele OVBL-ouders zijn lid van de 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad ((G)MR) van (de OSG Hengelo 
en) het Bataafs Lyceum.   
  
Een nieuw schooljaar…  
 
… betekent ook een opgefriste OVBL. Want er zijn zo’n tweehonderd nieuwe 
leden en doorgaans ook een gewijzigd bestuur. Onze rondgang tijdens de in-
formatieavonden in september heeft veel reacties opgeleverd en twee nieuwe 
bestuursleden. We gaan vol goede zin aan de slag met de subsidieregeling, het 
Open Huis, de ALV, de traktatie rondom een der feestdagen, feestelijkheden 
rondom de eindexamens en wat al niet meer. We konden in september al een 
buitengewoon positief advies meegeven aan de MR voor wat betreft de geheel 
vernieuwde en verhelderde schoolgids die binnenkort zal verschijnen.  
 
 Wij zijn er voor jouw vragen  
 
Rikke Schiphorst, Rico Quattrocchi, Marieke Bos, Ruud Kousman, Monique 
Schorfhaar, Jeroen Zandsteeg, Natasja Hoog Antink en Remko Meddeler zijn via 
www.ovbl.nl bereikbaar voor al jouw vragen over schoolse zaken. Zie je een 
structureel probleem met roosters, schoolveiligheid, het toetsen, Magister of 
wat dan ook: spreek of schrijf ons.  
Fijne herfstvakantie!  

N I E U W S B R I E F  
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 Om de nieuwe leerlingen van het Bataafs Lyceum 
zich snel thuis te laten voelen op school wordt er 
een introductieweek georganiseerd. In deze week 
maken de leerlingen kennis met de school en met 
elkaar. Samen met de mentor en PAL’s worden de 
nieuwe brugklassers voorbereid op het leven als 
middelbare scholier. Gedurende week worden er 
allerlei activiteiten georganiseerd zoals escape the 
classroom en een sportdag. De week wordt tradi-
tiegetrouw afgesloten met een gezellige BBQ en 
een presentatie voor de ouders. Al met al was het een enorm geslaagde week. We 
wensen alle nieuwe leerlingen veel plezier en succes op het Bataafs Lyceum!  
  
Mentoren klas 1 

 
  
 

Introductieweek klas 1 
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Jet-Net Career Day on Tour 2022 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

11 oktober zijn leerlingen van 
de bovenbouw met de bus 
langs geweest bij een tweetal 
technische bedrijven in Twen-
te. Via Jet-Net zijn 20 leer-
lingen van H4,V5 en V6 met 
de bus langs geweest bij Mal-
vern Panalytical in Almelo en 
bij Sigmax in Enschede. Bij 
deze bedrijven hebben leer-
lingen geleerd wat er bij deze 
bedrijven zoals gebeurt op de 
diverse afdelingen en wat de 
carrière paden zijn geweest van de mensen die daar werken. Vanuit het deca-
naat is meneer de Wilde mee geweest als begeleider. 
 
 Jet Career day 

 

N I E U W S B R I E F  

https://www.youtube.com/watch?v=SZHXgWAKv3o
https://www.youtube.com/watch?v=SZHXgWAKv3o
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Buitenlandse reizen 

Ode aan Boží Dar 
 
De reis was heel leuk en we hebben erg 
genoten . 
We hebben van allerlei zware dingen 
doorstaan . 
zoals klimmen tokkelen en we hebben 
ook nog geschoten . 
We zijn zelfs met een grote step de berg 
afgegaan . 
 
De busreis was misschien wel lang, 
Toch was het het allemaal waard. 
Bij het klimmen waren we best bang, 
Maar we hebben het geklaard. 
Boží Dar wat was het daar mooi . 
we hebben de wildernis en natuur gez-
ien . 
dit was veel leuker dan die oude ro-
meinse zooi . 
en de leraren die mee waren krijgen een 
dikke tien . 
 
Oh wat hadden we het leuk, 
Nu maar hopen dat ik mijn examens 
niet ver... 
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Rome 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Zondag 4 september was het dan eindelijk zover: 

de langverwachte Rome reis kon eindelijk begin-

nen! Na een lange busreis naar Rotterdam 

kwamen we aan op het vliegveld, waar we de 

tijd verdreven met het kijken naar de formule 1 race, want zelfs op buitenlandse 

reis moet Max Verstappen gesteund worden. Na een rustige vlucht waren we 

aangekomen in het warme Rome, waar we nog even vrijetijd kregen om een 

hapje te eten en vervolgens nog een korte stadswandeling door de wijk liepen. 

Daarna kropen we heerlijk in ons bedje om uit te rusten voor de volgende dag.  

De volgende ochtend liepen we, na een karig ontbijtje, naar een aantal kerkjes. 

De ene kerk was nog mooier versierd dan de andere, allemaal in de renaissance 

stijl. Vervolgens liepen we door de brandende zon verder naar de Capitolijnse 

musea, waar we weer vrije tijd kregen om zelf alles te bekijken. Beeld-

houwkunst, schilderkunst; alles was hier te bekijken, maar het hoogtepunt was 

natuurlijk de welbekende Lupe met Romulus en Remus. Nadat we in kleine 

groepjes ons buikje vol hadden gegeten voor de lunch, was het tijd voor onze 

stadswandeling met Hadelinde, onze tourguide. Ze nam ons mee naar allerlei 

kerkjes, waar ze veel over kon vertellen. De dag sloten we gezamenlijk af in het 

restaurantje tegenover het hotel. 

Dinsdagochtend was het meteen feest: de halve klas kreeg een boete omdat we 

‘zwartgereden’ hadden. Iemand was vergeten de kaartjes te stempelen, waar-

door ze niet geldig waren. Dit vond de politie niet zo 

leuk. Na een uur op het busstation te hebben 

gestaan, liepen we verder naar de Sint Pieter, waar 

de rest van de groep al naar binnen was gegaan. 

N I E U W S B R I E F  
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Toen de groep eenmaal herenigd was, gingen we 

de uitdaging aan om helemaal naar de top van 

de Sint Pieter te klimmen. Meer dan 550 traptre-

den verder, hadden we wel prachtig uitzicht 

over het Sint Pieter Plein. Daarna splitste de 

groep in tweeën: het ene deel ging naar de Vati-

caanse musea, waar meneer Brinkhuis de groep 

langs de mooiste kunstwerken leidde. Het an-

dere deel van de groep ging naar Ostia Antica, een ruïne van een oude stad, waar Hade-

linde ons vertelde over de prachtige geschiedenis. Vervolgens ging de Ostia groep nog 

voor een spontane duik in de zee bij zonsondergang. De dag sloten we met de hele groep 

af bij de prachtig verlichte Trevi Fontein.  

Woensdagochtend begonnen we weer met een wandeltocht langs allerlei kerkjes. Na de 

lunch liepen we een ‘klein wandeltochtje’ naar de Joodse getto (wat achteraf een halve 

marathon bleek te zijn). Hier kregen we ook weer vrije tijd om een fotospeurtocht te doen. 

Laten we zeggen dat het ene groepje nog fanatieker was dan het andere. Tegen de avond 

kregen we vrije tijd om wat te eten en daarna deden we nog een poging om het openbaar 

vervoer in Rome te begrijpen, maar na een tijdje in de bus gereden te hebben, stonden we 

weer op precies hetzelfde busstation. Een deel van de groep besloot toen toch maar om 

terug te lopen naar het hotel en een ander deel huurde elektrische stepjes.  

Op de bewolkte, laatste ochtend van onze reis gingen we allereerst naar het Colosseum, 

waar we deze keer ook echt binnen een kijkje konden nemen. Vervolgens liepen we door 

de regen naar het Forum Romanum, waar we vrije tijd kregen om zelf het grote forum te 

verkennen. Verder zijn we die dag ook 

nog naar het Pantheon geweest, een van 

de oudste bouwwerken in Rome. Deze 

laatste avond aten we nog een keer met 

de hele groep, wat een gezellige afsluiting 

van een zeer geslaagde reis was!  

 

Mateo en Jill 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 



P A G I N A  1 2  

Dresden en Praag 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Zondag 4 september vertrokken we met 46 

leerlingen en 4 begeleiders richting Sachsische 

Schweiz in Tsjechie. 

Het was een hele rit, maar de reis verliep voor-

spoedig. De eerste twee nachten zouden we 

verblijven in een wellness hotel in de omgeving 

van Decin. Zo lang we op de autobaan reden, 

ging dat prima. Maar zo’n grote touringcar 

door de binnenlanden van Tsjechie is nog wel 

even een dingetje. 

Gelukkig hield onze chauffeur het hoofd koel, ook op de smalste landwegge-

tjes, met zelfs een lijndienstbus als tegenligger. Het hotel was prachtig, oud 

met grote kamers en eigen douches. Wel wat anders dan een hostel met je 

badkamer op de gang. Jammer was wel dat het wat afgelegen lag en dat de 

chauffeur een hele klus had aan het manouvreren met de bus. Er stond een 

eenvoudige doch voedzame maaltijd op ons te wachten, die we met smaak 

verorberden. Daarna was het tijd om de kamers te bekijken, koffers uit te 

pakken en nog een kleine wandeling in de omgeving te maken. Helaas werd 

het al snel te donker, dus na een klein ommetje toch 

maar weer terug naar het hotel. Tijd voor bijkletsen 

op de kamers. Na een (voor sommigen) korte nacht-

rust stond er een heerlijk ontbijt op ons te wachten en 

vertrokken we richting Dresden met de bus. Het duur-

de even voor we het terrein af waren. Dit was duide-

lijk niet echt berekend op grote bussen. De reis nam 

nogal wat tijd in beslag, oorzaak was een niet op grote 

bussen berekende brug, vlak voor de grens. In de ach-

teruit dus maar. Met de nodige vertraging kwamen we 
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in Dresden aan. Jammer, want daardoor moesten we een 

museumbezoek annuleren. De leerlingen gingen in groepjes 

de stad in voor een lunch, waarna we museum ‘ Alte Zeiten’ 

hebben bezocht. Leuk om te zien hoe de mensen leefden en 

werkten in de tijd van de DDR. Daarna nog een stuk van de 

Altstadt bezocht met een bezoek aan de Frauenkirche, het 

Zwinger en de Furstenzug. 

Terug in het hotel stond er weer een lekkere maaltijd op 

ons te wachten en kroop iedereen, de een wat vroeger dan 

de ander in bed. De 

volgende dag stond er een wandeling in de omge-

ving van het hotel op het programma. Veel up’s 

en downs, letterlijk en figuurlijk, met als beloning 

een mooi uitzicht over de omgeving. Koffers ge-

pakt en richting Praag waar we de rest van de 

week verbleven. Het hostel was niet in het cen-

trum, maar met de inzet van de bus konden we 

elke keer redelijk in de buurt van het centrum afgezet worden. In Praag hebben we veel 

gezien, van Praagse Burcht tot Joodse wijk, met als een van de hoogtepunten een bezoek 

aan de Spaanse Synagoge. Natuurlijk was er ook vrije tijd voor de leerlingen. Even winke-

len of een terrasje pakken in het mooie centrum van Praag.en rodelen met een heerlijke 

pizza als beloning. De laatste dag werd afgesloten met de 

bezichtiging van de Astronomische klok en als kers op de 

taart een rondvaart bij maanlicht over de rivier de Moldau. 

Het was een mooie reis, met een gezellige groep, die ver-

moeid maar met fijne opgedane ervaringen terugkeerde in 

Hengelo. 

 

Mark Bakker, Bianca Mijnsbergen, Michael Cents en  

Marjorie Steentjes 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Het zogeheten Havoplatform ontwikkelde een kader voor een praktijkgericht havo-vak. Dit 
daagt havoleerlingen uit en stimuleert hen om hun talenten te ontdekken. Ook draagt het bij 
aan een betere voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding in het hbo, zoals voor 
techniek. Veel havo-opleidingen zijn zoekend hoe dit Praktijkvak in te vullen. Vanuit dat per-
spectief benaderde Bataafs Lyceum in Hengelo SMEOT, de mbo-vakschool voor metaal, me-
chatronica en verspaning. Een goed idee, want in september gaan de eerste leerlingen naar 
SMEOT om kennis te maken met de wereld van metaal, mechatronica en verspaning.  

Opleidingspartners gezocht voor Praktijkvak                                                                                                                
Bataafs Lyceum is een kleinschalige school met een activerend en uitdagend onderwijsaan-
bod op de niveaus havo, vwo en gymnasium. Deze school valt onder de paraplu van de Open-
bare Scholengemeenschap Hengelo (OSG Hengelo). Jentina Ardesch is locatieleider en docent 
op Bataafs Lyceum: “Wij zocht meerdere opleidingspartners voor het zogeheten Praktijkvak 
voor onze vierdejaars leerlingen havo. Wij zijn een groot voorstander van het Praktijkvak. 
Waarom? Havisten zijn slimme doeners. Dus vinden wij het belangrijk om, naast theorie, hen 
ook een stukje praktijk mee te geven. Dat verbreedt hun visie op wat er allemaal in het beroe-
penveld mogelijk is. Ook ontdekken ze nieuwe vaardigheden die wij deze leerlingen vanuit de 
theorie niet kunnen aanreiken, zoals allerlei sociale vaardigheden in de omgang met bedrij-
ven en organisaties. Opgeteld helpt hen dit bij hun keuze voor een vervolgopleiding.”  

Landelijk geaccrediteerd Praktijkvak                                                                                                                                           
Meer havo’s in Nederland onderschrijven deze visie en daar is het zogeheten havoP uit ge-
rold, het praktijkgerichte en inmiddels landelijk geaccrediteerde Praktijkvak op de havo. Jenti-
na: “Wij zijn binnen havoP met onze Praktijkvakken één van de 25 pilotscholen. Omdat we 
pilotschool zijn, is het Praktijkvak bij ons verplicht, maar dus nog niet in heel Nederland.” 
Leerlingen kiezen binnen havoP uit twee stromen: de maatschappelijke stroom en de tech-
niek/technologie stroom. Jentina: “Voor die laatste stroom is Bataafs Lyceum onder andere 
een samenwerking aangegaan met mbo-opleider SMEOT in Hengelo.”  

Veel interesse voor SMEOT                                                                                                                                                                  
Bataafs Lyceum maakte kennis met mbo-vakschool SMEOT op voorspraak van Benno Hams, 
leidinggevende op een vmbo-school die onder dezelfde koepel OSG Hengelo valt. Jentina: 
“We voerden verkennende gesprekken met SMEOT en kregen een rondleiding.” Vervolgens 
gaf Hans Fokke van SMEOT op Bataafs Lyceum een presentatie aan ons en de leerlingen.” 
Hans is docent/coördinator vmbo/mbo onderwijs bij SMEOT: “Ik heb het doel en de werkwij-

N I E U W S B R I E F  
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Bataafs Lyceum en mbo-vakschool vinden elkaar 

in praktijkgericht havo-vak 
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ze van SMEOT uitgelegd, de technieken waarin we onderwijs geven gepresen-
teerd en toegelicht wat wij een havoleerling allemaal kunnen bieden.” Hans Fok-
ke deed deze presentatie namens SMEOT en ook een aantal andere gastsprekers 
mocht zich presenteren. Uiteindelijk kozen 13 van de bijna 50 havisten voor hun 
Praktijkvak voor SMEOT. Hans: “Met dit aantal waren wij heel verheugd.” Jenti-
na: “Ik kan mij goed voorstellen dat als zij met enthousiaste verhalen terugkeren 
er later nog eens een groep naar SMEOT gaat. Hopelijk nemen er dan ook meis-
jes deel, want de eerste groep bestaat uit jongens.”  

Zelf ontdekken hoe moeilijk handwerk eigenlijk is                                                                                                                     
Jentina: “Het is de bedoeling dat de leerlingen met de handen aan de slag gaan 
bij SMEOT, want het is niet voor niets een Praktijkvak. Laat ze maar eens lassen 
en zelf ervaren hoe moeilijk dit soort handwerk eigenlijk is. Het is goed als ook 
havisten aan den lijve ondervinden dat bijvoorbeeld vmbo-leerlingen op bepaal-
de vlakken een stuk verder zijn dan zij en ook meer kunnen. Dat inzicht verwer-
ven is alleen maar goed voor iedereen.”  

Behaalde cijfer telt mee in het combinatiecijfer                                                                                                             
Zoals gezegd: het Havo Praktijkvak is inmiddels landelijk geaccrediteerd. Jentina: 
“De deelname hieraan van onze leerlingen bij SMEOT komt concreet op hun cij-
ferlijst te staan. Het is een officieel vak. Sterker nog: het behaalde cijfer telt in 
het zogeheten combinatiecijfer mee voor hun diploma. Vanuit het Nationaal Ex-
pertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) is er dan ook een programma ge-
schreven voor het Praktijkvak waar wij aan moeten voldoen. Dit programma fo-
cust vooral op de te leren vaardigheden, zowel voor de maatschappij stroming 
alsook de techniek/technologie stroming.”  

SMEOT heeft ervaring met jongere leerlingen                                                                                                               
Ook Hans Fokke is enthousiast over de gloednieuwe samenwerking die SMEOT 
aanboorde met de havo: “SMEOT leidt weliswaar voor mbo op, maar ontvangt 
vanuit het programma Sterk Techniekonderwijs Twente regelmatig vmbo-
leerlingen voor workshops en profielmodules en keuzevakken. We hebben dus 
ervaring met het aan de slag gaan met jongere leerlingen en hen kennis te laten 
maken met de wereld van techniek. Pedagogisch gezien zijn we hierop voorbe-
reid. Wat ook meespeelt, is dat wij een goed geoutilleerde praktijkruimte heb-
ben en dat kun je niet van een havo verwachten zelf in huis te halen.”  
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Aan de slag!                                                                                                                                                                             
In de laatste week van september bracht de eerste groep havoleerlingen van Bataafs Lyceum 
ter verdere introductie een eerste bezoek aan SMEOT. Hans: “Ze komen in totaal vier keer 
langs op een vrijdagmiddag tot aan de herfstvakantie. We laten hen in ons Skills Center alle 
technieken zien die wij onderwijzen. Hopelijk ontwikkelen ze zo een goed beroepsbeeld. Ook 
gaan ze concreet aan de slag in een workshop waarin ze echt iets maken en mee naar huis en 
school kunnen nemen. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat ook deze havisten kiezen voor 
techniek op hun hbo- vervolgopleiding!”   

Collegiale samenwerking ROC van Twente                                                                                                               
Hans Fokke benadrukt tot slot graag het volgende: “In Twente draait alles om goed en transpa-
rant samenwerken met elkaar. Daarom geef ik graag aan dat wij de leerlingen in deze pilot 
ontvangen in collegiale samenspraak met ROC van Twente.”  

Inspireert dit verhaal úw havo?                                                                                                                                                                      
Zoekt u ook invulling van uw havo Praktijkvak voor de stroming technologie? Neemt u dan ge-
rust contact op met SMEOT via info@smeot.nl of via +31748525888. Kijk voor meer informatie 
op www.smeot.nl  

 

 
 
 
 
 

 

P A G I N A  8  

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina J A A R G A N G  9  N U M M E R  4  

Ter herinnering: Op maandag 24 oktober, de dag na de herfstvakantie, hebben de do-
centen een ontwikkeldag. Leerlingen hebben deze dag geen lessen op school, maar 
krijgen wel via Magister opdrachten die ze uiterlijk die dag moeten maken.  

 

Ontwikkeldag maandag 24 oktober 

Aanpassing verwarming 
In verband met de huidige energiecrisis vinden we dat we als OSG Henge-
lo ook ons steentje moeten bijdragen en bewuster moeten omgaan met 
energie. Daarnaast hebben veel leerlingen en docenten  aangegeven dat 
ze de temperatuur op school aan de hoge kant vinden. Daarom zullen we 
na de herfstvakantie de temperatuur in de verschillende scholen 
standaard een graadje lager zetten en de verwarming aan het einde van 
de schooldag iets eerder terugschakelen naar de nachtstand. Daarnaast 
willen we de leerlingen vragen de radiatorknoppen nooit verder open te 
draaien dan stand 3 en aan het einde van de les weer terug te draaien 
naar stand 2.  
 
Een jas in de klas is zeker niet nodig (en niet toegestaan), maar het mee-
nemen van een vest of trui is wel aan te raden.  
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Sinds enkele jaren zoekt het Bataafs Lyceum actief contact met bedrijven uit de regio. We or-
ganiseren twee bedrijvenmarkten per jaar, bezoeken bedrijven, vragen mensen om te komen 
vertellen over hun werk, zetten projecten op, geven leerlingen de mogelijkheid bij bedrijven 
wat werkervaring op te doen et cetera. Dit doen we onder de noemer BL-Business.   
 
Vorig jaar hebben we voor het eerst ouders benaderd met de vraag of zij hierin willen onder-
steunen en ook dit jaar zouden we graag een beroep willen doen op u als ouder. Wellicht 
werkt u in een bedrijf waar leerlingen best eens een kijkje zouden kunnen nemen of wilt u wat 
vertellen over uw studie/ loopbaan/ werk.   
 
Hiervoor is reeds een bericht uitgegaan naar de ouders van de klassen 1 tot en met 4. En nu, 
bij deze, geven wij alle ouders de link naar Forms waarin u kunt aangeven of en zo ja, wat, u 
zou kunnen en willen doen. Zo hopen we ons netwerk te vergroten en leerlingen met nog 
meer verschillende beroepen/ bedrijven in aanraking te laten komen.  
 
Vult u hem ook in? Bedankt!  
 
Gerrit Jan de Wilde & Gerdi Haverkamp  
 
BL-Business coördinatoren  
 
 
https://forms.office.com/r/ffZg9yXekC 
 
 
  
 
 
 
 

Ouderparticipatie BL-Business 
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Fred Bouwhuis neemt dit schooljaar afscheid van het decanaat op onze 
school. Hij heeft (minimaal) sinds 1999 grotendeels alleen en met veel 
succes het decanaat op het Bataafs Lyceum vormgegeven.  
 
Fred heeft onder andere de oud-leerlingen bijeenkomsten opgezet. Dit heeft hij dermate pop-
ulair weten te maken dat zeer veel leerlingen ook na het verlaten van school nog te porren zijn 
om een aantal keer terug te komen en met medeleerlingen te delen hoe de nieuwe studie 
bevalt. Naast grote evenementen is Fred ook bekend om de faalangst-reductietrainingen spec-
ifiek aan examenleerlingen waar veel leerlingen profijt van hebben gehad. 
 
Fred is als decaan altijd zichtbaar aanwezig op zijn plek in de mediatheek waar leerlingen 
makkelijk laagdrempelig contact weten te maken. Door zijn toewijding, no-nonsense aanpak 
en toegankelijkheid heeft hij het decanaat tot een belangrijk instituut binnen het Bataafs Lyce-
um weten te maken. 
 
Afgelopen jaar heeft Fred echter besloten zijn activiteiten binnen school wat af te bouwen en 
kwamen zijn uren decanaat vacant. Na een wervingsprocedure intern hebben we Mirjam van 
Buuren bereid gevonden de uren van Fred Bouwhuis over te nemen. 
Mirjam is een zeer ervaren eerstegraads wiskundedocent en heeft haar sporen binnen het Ba-
taafs ruimschoots verdiend. Op een van de resterende decanenkringbijeenkomsten zullen we 
Mirjam voorstellen. 
Fred heeft Gerrit Jan de Wilde ingewerkt en zal ook Mirjam in de loop van dit jaar verder in-
werken. Wij danken Fred voor zijn tomeloze enthousiasme voor het decanaat bij het Bataafs 
Lyceum. 
 

Afscheid decaan Fred Bouwhuis 

Overzicht LOB Activiteiten 
- 22 September cursus Qompas voor alle mentoren 
- 11 oktober Jet-Net Career Day On Tour. Vrijwillig, zie artikel.  
- 14 oktober BEGIN OPEN DAGEN SEIZOEN HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN.  
Check bachelor.nl of studiekeuze123.nl  
- 18 November Tech Your School.  
Project HAVO 3 in samenwerking met Saxion Hoogeschool Enschede 
- 22 november Twente Goes Techno.  
Gemeente Hengelo organiseert met het bedrijfsleven ontmoetingen bij bedrijven.  
Verplicht voor HAVO 3 en Atheneum 3  
- 24 November Bedrijvenmarkt. (verplicht 3e en 4e klassen)  
Leerlingen kunnen in gesprek met diverse bedrijven. Zie ook de oproep voor de ouders! 
- 25 november Oud-Leerlingenavond (verplicht voor 3e,4e klassen en VWO 5) 
- 5 – 7 december stageweek HAVO 4 
- 17 januari profielkeuze avond voor de ouders HAVO 3. Verzorgd door de leerlingen 
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17 t/m 21 oktober 
 
24 oktober 
 
 
4 t/m 11 november 
 
7 november 
 
14 november 
 
 
22 november 
 
24 november 
 
 
 
 
25 november 
 
28 november 
 
 
29 november 
 
 
 
 
1 december 
 
1 t/m 2 december 
 
5 t/m 23 december 
 
5 t/m 7 december 
 
6 en 7 december 
 
21 december 
 
 
26 december t/m 6 januari 
 

Herfstvakantie 
 
Ontwikkeldag voor docenten; leerlingen 
maken thuis opdrachten 
 
Toetsweek SET 1  
 
Voorlichting groep 8 
 
Einde gewenningsperiode 
Start blok 2 
 
Ontdek– en doemiddag algemeen groep 8 
 
Verkort lesrooster 
 
Bedrijvenmarkt 1 (verplicht voor alle leer-
lingen klas 3/4) 
 
Voorlichting door oud-leerlingen 
 
Rapportvergaderingen 
Verkort rooster 
 
Rapportvergaderingen 
Leerlingen lesvrij 
 
PWS-avond havo5 
 
Rapportvergaderingen 
 
Inhaal/herkansing blok 1 H5/V6 
 
Biologie Olympiade 
 
HaCo projectweek havo 4 
 
Mentorgesprekken 
 
Ontwikkeldag 
Leerlingen werken thuis aan opdrachten 
 
Kerstvakantie 
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