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VAN DE SCHOOLLEIDING 

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark wordt 

met ingang van schooljaar 2017-2018 

een rookvrije school: een school waar 

nergens in het gebouw, op de terreinen 

van de school  en in het zicht van de 

school gerookt mag worden. De leer-

lingen, ouders en het personeel van de 

locatie die in een werkgroep hebben 

meegedacht over de totstandkoming en 

uitvoering van het beleid wil ik hartelijk 

bedanken voor hun creativiteit en in-

breng. Dat geldt ook voor de inbreng 

van de deelraad en de GGD . Binnenkort 

zullen alle betrokkenen middels een 

brief over het beleid worden geïnfor-

meerd; de leerlingen ook via het infoka-

naal. 

Met 74% geslaagden vielen de examen-

resultaten van het havo dit schooljaar 

helaas tegen. De stijgende lijn van de 

afgelopen jaren (gemiddelde cijfers bij 

het centraal schriftelijk eindexamen) 

kon helaas niet worden doorgezet. Ui-

teraard hopen we volgend schooljaar op 

een beter resultaat. Om dat te bewerk-

stelligen hebben alle docenten op dins-

dag 27 juni zich gebogen over de vraag 

hoe we dit kunnen realiseren. Voor de 

zomervakantie komt de schoolleiding 

met een aantal aanbevelingen.  

Met 88% geslaagden op het vwo kun-

nen we wel tevreden zijn, temeer als we 

bedenken dat er van de 7 gezakten 6 

nog nooit waren blijven zitten. Het 

Kottenpark staat nu eenmaal beleid 

voor waarbij leerlingen vaak het voor-

deel van de twijfel krijgen.  

Tot slot wens ik alle ouders en leer-

lingen een welverdiende vakantie toe 

en een zonnige toekomst. Dat geldt in 

het bijzonder voor de leerlingen die de 

school verlaten en hun ouders. Namens 

het personeel van de school wil ik jullie 

allemaal hartelijk bedanken voor het in 

ons gestelde vertrouwen. 

 

 

 

 

Bram Distel,  

directeur 
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Na 43 jaren in het onderwijs gewerkt te hebben is 

het  tijd om een andere weg in te slaan. 

Nu het bijna zover is, is het toch wel moeilijk om de 

school definitief te verlaten. Het contact met de leer-

lingen en ook met de collega's zal ik heel erg missen, in 

tegenstelling tot de administratieve bezigheden die er nu 

eenmaal ook bij horen. 

 

Hoe lang heb je gewerkt voor het Stedelijk? 

Ik werk sinds 15 jaren op de HSL waarvan 11 jaren op het 

Kottenpark. 

 

Wat zijn je functies geweest bij HSL? 

Mijn functie  was vnl. docent Nederlands in de onder-

bouw. Daarnaast ben ik jarenlang mentor geweest, heb ik 

aardrijkskunde en geschiedenis gegeven en heb ik een 

aantal jaren de functie van leerlingbegeleider vervuld. De 

combinatie docent/mentor heeft me altijd aangesproken. 

 

Wat is het leukste wat je ooit hebt meegemaakt? 

Dat is erg moeilijk. Er waren zoveel leuke, hilarische en 

ontroerende momenten. 

Ik vond het wel heel erg bijzonder dat we jaren geleden 

met een aantal docenten en leerlingen naar Burkina Faso 

in Afrika zijn geweest.  

De leerlingen hadden middels projecten op de verschil-

lende locaties geld ingezameld. daarvan is er  een middel-

bare school gebouwd en die hebben we kunnen inrichten 

met meubilair, machines e.d. Onze leerlingen hebben de 

opening in het Frans mogen verrichten in aanwezigheid 

van o.a. de minister van onderwijs en de ambassadeur. 

Het werd zelfs uitgezonden op de landelijke televisie. Na 

afloop kregen we een geit cadeau die tussen ons in zat in 

de auto! De geit hebben we later geschonken aan de be-

woners van een ander dorp. 

Wat ik altijd erg belangrijk heb gevonden en wat tevens 

een uitdaging was, en is, is het stimuleren van het lezen 

oftewel leesbevordering. En dat wordt in deze tijd van 

digitalisering steeds belangrijker. Tekstbegrip is cruciaal, 

denk aan vakken zoals  aardrijkskunde, geschiedenis, bio-

logie maar ook wiskunde e.d. 

Veel plezier heb ik beleefd aan de projecten "poëzie", die 

we sinds 2 jaren organiseren. 

 

Wat wens je de leerlingen en docenten toe? 

Ik wens de leerlingen toe dat ze met plezier naar school 

gaan en genieten van hun middelbare schooltijd en ei-

genlijk wens ik dat ook  al mijn collega's toe! 
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IN GESPREK MET LIDIAN HIENSCH 

Lidian Hiensch,  

docente Nederlands  

op  Kottenpark gaat met 

pensioen 



  

Woensdag 5 juli vond de traditionele 

diploma-uitreiking plaats in de aula. Om 

16.00 uur werden de examenkandida-

ten van 5H van een ondertekend diplo-

ma voorzien en om 19.00 uur was de 

aula wederom volledig gevuld met  de 

examenkandidaten van 6V en hun ou-

ders/verzorgers. In totaal verlieten 68 

Havo- en 49 Vwo-leerlingen het gebouw 

met het felbegeerde document. 

Noemenswaardig zijn de volgende leer-

lingen: Esther Hassink, Ans Schuitema, 

Nadia Versluis (allen 5H), Brianne v.d. 

Genugten, Leonora Hein, Rik Abels, Tara 

Grunder, Michael Hilbrink, Joppe Hoek-

stra, Tygo Huurnink, Jelmer Kootstra en 

Arjan de Weerd (allen 6V). Zij hadden 

allen een gemiddeld examencijfer van 

7,5 of hoger, waardoor zij werden uit-

genodigd om lid te worden van Socrates 

International Honours Society, een net-

werk bestaande uit de 10% best preste-

rende studenten 

van Nederland.  

Van deze groep 

kregen Nadia Ver-

sluis (5H) en Rik 

Abels (6V) zelfs de 

vermelding “Cum 

Laude” op hun di-

ploma. Hun gemid-

delde lag zelfs op 

8,0 of hoger. 

We wensen alle geslaagden nogmaals 

heel veel succes op hun weg in de toe-

komst. 

Marc Stronks, 

 teamleider vwo bovenbouw 
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DIPLOMA  UITREIKING                     

Van 1 tot en met 4 mei 2017 (dus 

in de tweede week van de meiva-

kantie) heeft een zogenaamde 

Lenteschool plaatsgevonden op 

het Kottenpark. De Lenteschool 

werd uitgevoerd door Bijlesnet-

werk.  In totaal hadden 53 leer-

lingen zich voor de Lenteschool 

aangemeld. Het doel was om voor 

ieder van hen het niveau in twee 

vakken zodanig bij te spijkeren, 

dat er met een stevigere basis en 

meer vertrouwen naar de bevor-

dering naar het volgende school-

jaar gewerkt kon worden. 

Er zijn in totaal voor 13 verschil-

lende vakken lessen gegeven aan 

derde- en vierdejaars havo- en 

vwo-leerlingen. Tussendoor volg-

den veel leerlingen studievaardig-

hedenmodules. Op de laatste dag 

is door de leerlingen een evalua-

tieformulier ingevuld.  Vrijwel alle 

deelnemers hebben de Lente-

school uiteindelijk als nuttig en 

positief ervaren. Op de vraag welk 

cijfer zij zouden willen geven aan 

de Lenteschool werd gemiddeld 

het cijfer 7,1 gegeven. Daarnaast 

is er door Bijlesnetwerk op dezelf-

de dagen een examentraining 

verzorgd voor leerlingen van 5H 

en 6V. Er kon gekozen worden uit 

zeven vakken. Doorgaans was er 

voor elk vak een tweedaagse trai-

ning. Bijlesnetwerk had een speci-

fiek eigen trainingsprogramma 

dat door de leerlingen goed ge-

waardeerd werd. In totaal deden 

94 leerlingen mee. 

Marc Stronks, 

Teamleider vwo bovenbouw 

LENTESCHOOL 



Met  2 en 3 gymnasium naar Trier,  

11 t/m 13 april. 

Wat zijn (onze) gymnasiasten toch heer-

lijk ambitieus en eigengereid!  

Om te voorkomen dat ik 75 Trier-

verslagen moest nakijken, had ik ge-

vraagd de verslagen bij voorkeur in 

groepjes van 3 of 4 te maken. Het infor-

matieve deel mocht hetzelfde zijn, maar 

ieder moest z’n eigen verslag inleveren 

(met eigen foto’s en eventueel een dag-

boekje over de twee uurtjes vrije tijd en 

de nachten…). Als herinnering voor later, 

in het bejaardentehuis. 

 Het was mijn bedoeling dat ze leerden 

aantekeningen maken en dat ze goed 

zouden opletten tijdens de reis en in de 

bus. In een reeks lessen heb ik alles ver-

teld en getoond wat ze gingen zien, op-

dat de reis een feest der herkenning zou 

worden.  Ik veronderstelde dat ze het 

aanbod van groepswerk met beide han-

den zouden aangrijpen, maar ik had be-

ter moeten weten:  57  werkstukken 

kreeg ik binnen, waarvan de langste 

exemplaren wel een half uur nakijken 

kostten. 

De correctie kostte immens veel tijd, 

maar was veel onderhoudender om te 

doen dan proefwerken corrigeren. Er 

zaten prachtig verzorgde werkstukken 

bij. Het was ook een genoegen om te 

lezen dat diverse leerlingen hun bewon-

dering uitten over “wat die Romeinen al 

wel niet konden maken”, over hoe mooi 

de jeugdherberg was en hoe gezellig ze 

het daar hadden. Ook tijdens de busreis 

verveelden ze zich niet, sommigen 

schreven zelfs liedjes. De avondwande-

ling met de vijfde-klassers vonden ze 

leuk, met prachtige vergezichten over 

het Eifelgebied. Na twee nachten amper 

slaap vonden de meeste leerlingen het 

castellum in Saalburg, dat we op de der-

de dag bezochten, toch nog het interes-

santst.( Daar heb ik het koffiegeld van 

het bezoek bij de NKV-lezingen welbe-

steed door de aankoop van een Romein-

se helm, die nu in lokaal 207 prijkt.) 

Wat wel heel opvallend was: vermoede-

lijk kookt u als ouders delicieus, want 

over het eten in de jeugdherberg klaag-

den ze steen en been.   

Ook de excursie met 1 en 2 gymnasium 

naar Xanten was zeer geslaagd. We arri-

veerden helaas iets te laat in het muse-

um voor de rondleidingen, maar de hon-

derd brug- en tweede klassers hebben 

goed opgelet en waren doodstil (dat 

kunnen ze dus tòch!).  

In het park gingen ze fanatiek aan de 

slag om hun boekje ingevuld te krijgen. 

Voor een hoog S.O.-cijfer lieten de 

meesten zelfs het gigantische springkus-

sen links liggen. 

Halverwege de dag was iedereen op tijd 

voor een ijsje bij de herberg; bij het ver-

trek uit het park moest het tellen slechts 

één keer opnieuw en vanuit het moder-

ne Xanten was er slechts één groepje 

één minuut te laat.  

Anita Ornée, docente klassieke talen 
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AUGUSTA TREVERORUM & COLONIA ULPIA TRAIANA 



Hanneke Raspe, as-

sistent ondersteuning 

op Kottenpark gaat 

met pensioen 

Hoe lang heb je gewerkt voor het 

Stedelijk? 

15 jaar, waarvan 5 jaar Wool-

drikspark, 6 jaar Kottenpark en 4 

jaar COO. 

Wat zijn je functies geweest bij 

HSL? 

 Eerst docent wiskunde, daarna on-

derwijsassistent en ondersteunings-

assistent 

Wat is het leukste wat je ooit hebt 

meegemaakt? 

 Heel veel dingen, bijna niet op te 

noemen. Wat me wel heel duidelijk 

is bijgebleven is een 1B klas waar 

van alles mee aan de hand was. We 

hebben dat jaar regelmatig  krom 

gelegen van het lachen, maar ook 

enorm veel gecommuniceerd over 

de problemen waar iedereen tegen 

aan liep. Als we dat jaar die klas 

hadden mogen filmen, dan was dat 

een top film geworden en was het 

Stedelijk heel wat eerder uit de fi-

nanciële problemen geweest. 

 

Wat wens je de leerlingen en do-

centen toe? 

De docenten: Ik wens dat ze kunnen 

genieten van alles wat goed gaat en 

dat ze daar de nodige energie uit 

kunnen halen. Docent zijn is en blijft 

een mooi beroep. Geniet niet alleen 

van je vak, maar vooral ook van de 

leerlingen. 

De leerlingen: Ik wens ze een hele 

leuke tijd op het Kottenpark en ook 

tijdens de vervolg studie. Heel veel 

succes voor de toekomst. 

  

IN GESPREK MET HANNEKE RASPE 
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In het schooljaar 2017/2018 wordt WIS Collect ingevoerd. Met WIS Collect worden 

de schoolkosten voortaan digitaal gefactureerd. Het is belangrijk dat wij over een 

actueel mailadres beschikken. Voor u biedt het gebruik van WIS collect een aantal 

voordelen: 

 eenvoudig, snel en online afhandelen van het volledige proces rondom betaling 

van schoolkosten, werkweken, excursies etc. 

 gemakkelijk betalen via IDEAL of overboeking, waarbij u eventueel in termijnen 

kunt  betalen 

 volledig geschikt voor mobiele betalingen 

 directe login vanuit e-mail zonder drempels met inlognaam en wachtwoord  

 inzicht in facturen, betalingen en saldo van openstaande posten per kind 

 bij vragen: school kan eenvoudig digitaal meekijken met ouder (meekijkfunctie) 

 

Wilt u alvast een kijkje nemen hoe het systeem werkt ga dan naar www.wis.nl/

ouders  voor een korte introductie.  

DIGITALE FACTUUR 

http://www.wis.nl/ouders
http://www.wis.nl/ouders


In deze ‘Wist u dat’ blikt de Kunst-

klas Theater terug op een creatief en 

sprankelend schooljaar. 

Wist u dat... 

 

 er dit schooljaar 70 leerlingen in 

5 klassen deelnamen aan de 

Kunstklas Theater 

 er volgend jaar 90 theaterleer-

lingen rondlopen op onze school 

 Het Kunstklas Theaterteam hier 

heel blij mee is 

 het Kunstklas Theaterteam be-

staat uit 2 Theaterdocenten, een 

Stemvormingsdocent, een Bewe-

gingsdocent en een coördinator 

 wij een doorlopende leerlijn van 

6 jaar aanbieden 

 leerlingen toewerken naar een 

praktisch- en theoretisch eind-

examen Theater 

 er dit jaar een nieuwe bewe-

gingsdocent is aangenomen 

 wij heel blij zijn met Gerard 

Baars 

 iedere klas ieder schooljaar een 

productie op de Kottenparkse 

planken brengt 

 er dit jaar 100 paar schoenen, 8 

naaimachines, 9 dikmaakpakken, 

1 kliko, 15 kilo denim, 2 plak-

baarden en 30 protestborden 

zijn gebruikt in onze voorstellin-

gen 

 dikmaakpakken erg kriebelen 

 de pre-eindexamen haar voor-

stelling ook in Theater Concordia 

heeft gespeeld 

 de leerlingen en docenten het 

decor door de stad hebben ge-

sjouwd 

 bleek dat 15 witte blokken door 

het centrum van Enschede dra-

gen ook al een soort voorstelling 

is 

 de onderbouw dit jaar work-

shops Kostumering en Stage-

fight heeft gehad 

 de sectie Gym wel even opkeek 

van het geschreeuw, het klinken 

van klappen en de ruzies die uit 

het gymlokaal klonken 

 alle leerlingen ongedeerd naar 

huis zijn gegaan 

 alle theaterleerlingen in theater-

families zitten 

 alle brugklas-theaterleerlingen 

volgend schooljaar liefdevol op-

genomen worden door hun the-

atervaders en –moeders? 

 de workshop ‘Bollywood dansen’ 

niet door kon gaan omdat de 

Bollywood-danseres met pech 

langs de snelweg 

stond 

 wij hopen dat de 

danseres het ver-

keer heeft opge-

vrolijkt met een 

Indiase dans 

 Ssudenten Media 

van het ROC een 

leuk filmpje heb-

ben gemaakt van 

de eerstejaars lessen 

 u dit filmpje kunt bekijken op 

onze Facebook-pagina 

 leerlingen van de Kunstklas The-

ater mee hebben gedaan aan de 

Muziek- en Dansavond, een info-

mercial van de Gemeente En-

schede, het Kerstconcert, de Uit-

markt en Kunst in het Volkspark 

 de leerlingen dit jaar twee pro-

fessionele voorstellingen hebben 

bezocht 

 dat er in de lessen is getapdanst 

op heavy metal, geacteerd is 

met maskers, 

 conflicten met tafelpoten zijn 

uitgespeeld, Herman Finkers 

nummers zijn gezongen, schrij-

nende monologen zijn vormge-

ven, spelgrenzen zijn overwon-

nen, gehuild en gelachen is 

 het Kunstklas Theater team uit-

kijkt naar volgend schooljaar en 

u een hele fijne zomervakantie 

wenst 
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WIST U DAT—DE KUNSTKLAS THEATER 

https://www.facebook.com/Theaterklassen-Kottenpark-751871301596827/?fref=ts
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE AWARD 

In het derde schooljaar moet je als leerling een maatschappelij-

ke stage doen. Dit houdt in dat je voor 30 uur vrijwilligerswerk 

gaat doen bij een zelfgekozen organisatie. De maatschappelijke 

stage is bedacht om leerlingen kennis te laten maken met vrij-

willigerswerk.  

Wij hebben onze maatschappelijke stage gedaan bij poppodium 

Atak. Hier kregen wij de kans om zelf een feest te organiseren. 

Wekelijks werden wij daar vriendelijk ontvangen en kregen wij 

een workshop. Deze workshops werden gegeven door vrijwil-

ligers van Atak die uitleg gaven over hun functie bij Atak. Dit 

varieerde van management tot bardienst.  Op 2 december 2016 hebben wij dan ook echt een feest mogen houden, het 

thema: James Bond. Scholen krijgen elk jaar de kans om een maatschappelijke stage te nomineren voor de MaS-award. 

De award wordt uitgereikt aan de beste maatschappelijke stageplek en aan de leerling die de stage het best heeft uit-

gevoerd. Wij hebben samen met school Atak genomineerd voor de award, omdat wij erg veel plezier hebben gehad en 

ook veel hebben geleerd.  

De uitreiking van de MaS-award werd gehouden op dinsdag 6 juni 2017. Wij waren hier ook voor uitgenodigd. Bij bin-

nenkomst kregen wij iets te drinken aangeboden en konden wij ergens plaatsnemen. Na een inleidend praatje door de 

voorzitter van de MaS-award begon om negen uur dan ook echt de uitreiking. Helaas heeft Atak net niet gewonnen, 

maar ging de award naar tv-Enschede.  

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde stage, waar wij ook erg veel plezier aan hebben beleefd.  
 

Reina Blokhuis en Mette Kamerich, klas 3G 

De uitdaging voor de wedstrijd Mousetrap Car Ra-

ce 2017 is een voertuig te ontwerpen en te bou-

wen, dat wordt aangedreven door de veer van een 

eenvoudige muizenval. De drie beste teams van 

het Kottenpark hebben deelgenomen aan de wed-

strijd op donderdag 1 juni 2017 in het Techniekmu-

seum in Hengelo. Het team “Fast Food” gevormd 

door Celine, Reva en Lot uit klas 1HA2 behaalden de 1e prijs in de categorie “Afstand”. Het team “The 

Ben&Jerry’s” gevormd door Nina, Jasmijn en Eva uit klas 1G2 behaalden de 1e prijs in de categorie 

“Originaliteit” Het team “De Motormuizen” gevormd door Sem, Jori en Stan uit klas 1G2 haalde op school, op 

onze mooie gladde vloer in de hal, een afstand van 14 meter! Helaas zorgde de veel mindere vloer in het Tech-

niekmuseum er voor dat zij, tijdens de wedstrijd, niet in de prijzen vielen. We kijken terug op een succesvolle en 

geslaagde middag en zijn bijzonder trots op de leerlingen die aan het project hebben meegewerkt. 

Debby Vuurpijl, docente techniek 

TWENTES OPEN KAMIOENSCHAPPEN ‘MOUSETRAP CAR RACE’ 



|  Het Stedelijk Lyceum  Kottenpark   |   Lyceumlaan 30  |  7522 GK  Enschede  |  053-4821200  |  

kottenpark@hetstedelijklyceum.nl  

LEZEN, LEZEN, LEZEN EN … EEN NIEUWE GASTSCHRIJFSTER 

Leesbevordering. Het woord spreekt 

voor zich. We willen leerlingen meer 

laten lezen ter ontspanning en ter 

lering tegelijk. We vorderen gestaag 

met een leesbeleid dat erin voorziet 

dat leerlingen frequent lezen op 

school tijdens invaluren en tijdens 

leesmomenten bij het vak Neder-

lands. Sommige leerlingen houden 

niet lezen, ze zien het als een ver-

plichting, terwijl anderen boeken 

verslinden en op school elk moment 

aangrijpen om verder te kunnen le-

zen in een boek. Die laatste groep 

leerlingen leest ook thuis. Het is hoe 

dan ook goed dat er op school gele-

zen wordt.  

 

Belang van lezen 

Wie rondkijkt op de website van de 

Stichting lezen vindt veel informatie 

over onderzoeken die het belang van 

lezen onderstrepen. Naast de taal-

vaardigheidsontwikkeling blijkt de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen te worden gestimuleerd 

door lezen. 

 

Literaire begrippen 

Bij het vak Nederlands combineren 

we het lezen met de toepassing van 

literaire begrippen die in de methode 

Nieuw Nederlands worden behan-

deld. In leerjaar 1 t.e.m. 3 leest elke 

leerling elk trimester een boek. Elk 

trimester maakt de leerling een op-

dracht bij het gelezen werk. Die op-

drachten hebben betrekking op ver-

schillende aspecten, zoals de proble-

matiek in een verhaal, personages en 

hun rol, spanningselementen, ver-

haalperspectieven, thema en motie-

ven, tijd en ruimte, enz. De gemaakte 

opdrachten worden verzameld en 

door de docent beoordeeld via het 

leesdossier dat aan het eind van het 

schooljaar moet worden ingeleverd. 

Het leren omgaan met literaire be-

grippen geeft een extra dimensie aan 

het lezen en is een opstap naar het 

literatuuronderwijs in de boven-

bouw. In de derde klas lezen vaardi-

ge leerlingen soms al boeken die niet 

misstaan op de literatuurlijst van de 

bovenbouw.  

 

Gastschrijfster 

In februari bezocht jeugdboeken-

schrijfster Marloes Morshuis alle 

tweede klassen om met leerlingen te 

praten over haar boek Borealis en 

het schrijverschap in het algemeen. 

Alle leerlingen hadden Borealis gele-

zen en bij het vak aardrijkskunde 

werd aandacht besteed aan de pro-

blematiek van klimaatverandering, 

een actueel thema dat verbonden is 

met het boek. 

De lessen met Marloes Morshuis wa-

ren interessant en levendig met veel 

interactie over de inhoud van het 

boek Borealis en over de ontstaans-

geschiedenis van het verhaal. 

Komend schooljaar is de gastschrijf-

ster Ria Lazoe (zie foto). Zij is gebo-

ren en getogen in Almelo, waar zij les 

gaf in onder meer het basisonder-

wijs. Ria Lazoe schrijft gedichten, ver-

halen en jeugdboeken voor verschil-

lende leeftijden. Op haar website 

www.rialazoe.nl introduceert Ria 

Lazoe zichzelf en wordt haar werk als 

schrijfster uitvoerig beschreven. Vol-

gende maand verschijnt haar nieuwe 

boek Het Pistool. Volgens Ria is dit 

boek met twee verhaallijnen heel 

geschikt voor de doelgroep op 

Kottenpark. Het verhaal speelt zich af 

direct na de bevrijding. Ria zelf werd 

in februari 1945 geboren, dus kort 

voor de bevrijding. 

Inmiddels zijn enkele leerlingen bezig 

zich te verdiepen in het werk van Ria 

Lazoe en hun bevindingen zullen ui-

teraard worden meegewogen bij het 

op te stellen programma voor het 

gastschrijverschap. We verheugen 

ons op haar komst.  

Fijne vakantie toegewenst en…… veel 

lezen natuurlijk.  

Jan Smilda (docent Nederlands) 

http://www.rialazoe.nl

