
{{today}}

Beste ouders/verzorgers,

De eerste week na de herfstvakantie zit erop. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan 

Corona, het CAE van Engels in 5 vwo van afgelopen schooljaar, een leuk project bij tekenen

/handvaardigheid en een wiskundige leerling die in de prijzen is gevallen.

 

Corona

Het aantal besmettingen loopt op in Nederland. Twente is hierin geen uitzondering en ook op het 

Kottenpark hadden we deze week te maken met infecties. Gelukkig waren deze voor een groot deel 

opgelopen in de vakantie en met geen of weinig contact met medeleerlingen op school.

Zo hebben we infecties meegemaakt in 5 havo, een enkele leerling in 5 vwo, naar alle verwachting 

een leerling in 4 vwo en in 2 gym. Bij enkele leerlingen doen zich klachten voor, maar moeten we 

nog op de uitslag wachten.

Tevens moeten we melden dat onze teamleider vwo, dhr. Stronks, positief is getest op het 

coronavirus.

Hij en alle leerlingen maken het gelukkig naar omstandigheden goed.

De infecties en daaruit voortvloeiend de roep naar een (gedeeltelijke) lockdown voor Twente 

drukken ons met de neus op de feiten. Het virus is dichtbij en verspreidt zich razendsnel, ook onder 

jongeren.

 

Mondkapjes



Daarom hebben wij een week voorafgaand aan de herfstvakantie een mondkapjesplicht ingesteld bij 

ons op school. We zien in de praktijk dat de meerderheid zich keurig houdt aan deze ‘nieuwe’ 

voorschrift. Natuurlijk beseffen wij dat het dragen van zo’n kapje niet leuk, sexy of normaal is. Maar 

dat is de hele situatie niet. Enkele leerlingen vergeten hun mondkapje en zetten het snel op als zij 

hierop worden aangesproken. En natuurlijk beseffen wij dat deze regel het oeroude spel van regels 

van volwassenen en daar tegenin gaan door (enkele) jongeren bevordert.

Maar we zien ook enkele notoire weigeraars. En daar zijn we niet blij mee. We hebben een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook onze leerlingen participeren hierin, ook al zijn hun 

klachten naar verwachting minder ernstig dan bij volwassenen.

Het gaat ons niet om een discussie over alle bezwaren tegen het dragen van mondkapjes. We lezen 

het nieuws ook. We gaan daarover ook niet in discussie. Het is een regel en regels stellen we op om 

ons daar vervolgens aan te houden. En niet om permanent erover te discussiëren.

We zullen vanaf volgende week overgaan om leerlingen zonder mondkapje naar huis te sturen. 

Daarbij praten we over weigeraars en niet over leerlingen die hun mondkapje per ongeluk vergeten 

zijn. En dat geldt uiteraard niet voor leerlingen die om persoonlijke medische redenen een vrijstelling 

hebben voor het dragen van mondkapjes. 

We proberen op Kottenpark altijd zaken in overleg te doen, maar als leerlingen niet in overleg willen 

en willens en wetens de gezondheid van anderen in gevaar brengen, zien wij het als onze plicht om 

de welwillende leerlingen in bescherming te nemen.

Laten we hopen dat we een lockdown kunnen voorkomen. Lessen op school, het contact tussen 

leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten is onze eerste keuze. Daarvoor zijn enkele 

offers nodig. Maar deze offers zijn nihil, vergeleken met weer een langere fase van gedwongen 

afstandsonderwijs.

 

Lessen op afstand

Voor leerlingen die nu gedwongen thuis in quarantaine zitten, proberen wij de lessen zoveel mogelijk 

op afstand aan te bieden. Belangrijk zijn hierin twee zaken:

Allereerst worden de lessen op afstand aangeboden voor leerlingen die in quarantaine zijn. Dat 

betekent dat zij niet ziek zijn, maar door (meestal geringe) klachten niet op school mogen komen. 

Met andere woorden: zij zouden in staat moeten zijn om lessen op afstand te volgen. We merken dat 

veel leerlingen vaak geen poging ondernemen om de lessen op afstand te volgen. Hiervoor moet er 

even contact zijn met een medeleerling die de toegang tot de les regelt via een eigen device of - in 

uitzondering - via de computer van de docent.

Tegelijkertijd steken we ook hand in eigen boezem. We hebben zelf nog niet in alle klassen/gevallen 

altijd de nodige aandacht voor afwezige leerlingen. Het is nog geen routine om aan het begin van de 

les eerst te checken of er leerlingen op afstand toegelaten moeten worden. Daarover hebben we 



vandaag nog eens een oproep gedaan aan alle docenten. Laten we samen proberen hier de goede 

weg in te vinden. Als u als ouders uw kind herinnert en stimuleert om de lessen op afstand te volgen 

en zodoende de lesstof op te nemen en wij ons best doen om alle lessen te streamen en hier aan 

het begin van de lessen aandacht aan te besteden, dan volgen wij hetzelfde doel: het leerproces van 

uw zoon/dochter zo goed mogelijk te continueren.

 

CAE Engels

Vorig jaar hebben de leerlingen van 5 vwo deelgenomen aan Cambridge Advanced English (CAE). 

Vanwege Corona kon een deel van het examen niet op school worden afgenomen. Begin van de 

week zijn de resultaten binnen gekomen. We feliciteren 95% van alle leerlingen met deze 

uitzonderlijke prestatie. De voorbereiding heeft voor een (groot) deel op afstand plaats moeten 

vinden. Goed gedaan, jongens en meisjes!!

 

Wiskunde Olympiade

Op 11 september jl. kwam Tim Brands uit 5 VWO, van het Kottenpark, tot de finale op de 

Technische Universiteit in Eindhoven van de Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren die 

jaarlijks in Nederland wordt georganiseerd. De NWO bestaat uit twee rondes en een finale, gevolgd 

door een trainingsprogramma. Daarna wordt er een selectie van zes leerlingen gemaakt voor de 

Internationale Wiskunde Olympiade

In januari 2020 deden 7962 leerlingen van 330 scholen mee aan de eerste ronde. Na de tweede 

ronde op 13 maart vond op 11 september de finale plaats, waar 158 leerlingen het tegen elkaar 

opnamen

Bij de finale kwam Tim niet tot de beste vijf, maar wel tot het internationale  trainingsprogramma van 

deze olympiade. Dit houdt in dat Tim bij zeven bijeenkomsten aanwezig is, begeleiding krijgt van 

oud-deelnemers, opgaven voor thuis krijgt en kans heeft op deelname aan internationale wedstrijd 

namens Nederland. Wij als school zijn erg trots op Tim dat hij dit behaald heeft.  

 

Pre-gymnasium

Afgelopen week is het pre-gymnasium weer gestart. In dit programma kunnen leerlingen van groep 8 

enkele middagen lessen op Kottenpark volgen om te wennen aan de sfeer in het voortgezet 

onderwijs en om nader kennis te maken met het gymnasiale onderwijs dat wij bieden. In totaal zijn 

hiervoor 110 leerlingen aangemeld door basisscholen. Het programma is opgedeeld in vier blokken 



van telkens vijf weken. Op die manier spreiden we aantallen leerlingen die onze school bezoeken, 

want er komen nooit meer dan 30 leerlingen tegelijk. De lessen vinden dit jaar plaats op 

dinsdagmiddagen.

 

Creëer je eigen mondmasker

Als het dan toch verplicht is, dan kun je een mondkapje natuurlijk ook op een leuke manier 

versieren. Met dit uitgangspunt hebben onze secties tekenen en handvaardigheid een project 

opgestart, waarin alle leerlingen van de onderbouw een eigen mondkapje maken. Met enthousiasme 

en indrukwekkende creativiteit zijn de meeste leerlingen hiermee aan de slag gegaan. En als je dan 

straks je eigen mondkapje hebt gemaakt, kun je hem ook dragen...;-)

We wensen u een goed weekend. Blijf gezond!

Schoolleiding Kottenpark

 

 

https://www.facebook.com/kottenpark/
https://twitter.com/stedelijklyceum
https://www.instagram.com/hetstedelijk/
https://www.youtube.com/user/hetstedelijklyceum
https://www.linkedin.com/company/het-stedelijk-lyceum-enschede

