
Nieuwsbrief 

Geachte ouders, verzorgers,

Als je Kottenpark op een doodgewone schooldag bezoekt, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat alles 

normaal verloopt. Leerlingen zitten in klaslokalen, de drukte in de pauzes is groot en helaas is ook de troep 

aan het einde van een pauze terug. 

We draaien ondanks de pandemie ons onderwijsprogramma en merken toch dat veel zaken anders zijn. Er 

ontbreken regelmatig leerlingen met klachten van verkoudheid  en ook docenten zijn soms afwezig vanwege 

dezelfde klachten. Dat zorgt voor veel extra werk om gemiste toetsen in te halen, gemiste lesstof bij te 

houden of om de band met alle leerlingen te verstevigen.

De schoolleiding onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ons onderwijs ‘hybride’ te maken. Dat houdt in 

dat lessen live gegeven worden en parallel eventueel gestreamd kunnen worden voor leerlingen die niet op 

school kunnen zijn. Of mogelijkheden om extra uitleg digitaal beschikbaar te stellen, zodat alle leerlingen 

optimaal kunnen leren.  Die spagaat moeten we met zijn allen proberen te maken: voortgang boeken en 

tegelijk in voorzichtigheid ageren door rekening met elkaar te blijven houden. Gelukkig zien we dat we heel 

langzaam ook weer buitenschoolse activiteiten op kunnen pakken. 

 

Corona hygiënemaatregelen 

Sinds deze week zijn naast de zuilen die bij alle 

ingangen zijn geplaatst, ook bij elk lokaal 

automatische dispensers met 

handontsmettingsmiddel geplaatst. Wij verzoeken 

alle leerlingen dringend bij aanvang van elke les hun 

handen gewassen te hebben met water en zeep 

(beter) dan wel gebruik te maken van deze 

dispensers om hun handen te reinigen.



 

Wel of niet naar school? 

Vanuit de overheid zijn richtlijnen ontwikkeld over ziekteverschijnselen die ertoe zouden moeten leiden uw 

kind even niet naar school te sturen. In enkele gevallen lijkt dit allemaal erg ingewikkeld. Daarom hebben wij 

getracht een overzichtelijke beslisboom te maken. Met behulp van onderstaande grafiek kan dus stap voor 

stap gekeken worden of uw kind bij of na mogelijke klachten naar school kan of welke andere maatregelen 

eventueel genomen zouden moeten worden.

* Klachten:

• neusverkoudheid

• hoesten

• keelpijn

• ademhalingsproblemen

• plotseling verlies van geur en smaak

• koorts

Klik hier voor de beslisboom

 

Ziekmelding

We merken dat het ‘s ochtends druk is aan de telefoon. Logisch, omdat meer leerlingen nu thuis 

gehouden moeten worden dan onder gewone omstandigheden. De bereikbaarheid is daarom soms 

voor verbetering vatbaar. Dat heeft te maken met de wettelijke verplichting om enkele gerichte 

vragen te stellen omtrent de ziekte of mogelijke ziekteverschijnselen. Daarom willen we graag vanaf 

volgende week het volgende invoeren.

Om te voorkomen dat mensen (te) lang in de wachtstand moeten worden gezet, wordt bij de melding 

's morgens alleen de naam en klas genoteerd. U ontvangt dan later op de dag een e-mail met een 

digitaal vragenformulier omtrent de ziekmelding. We verzoeken u dan vriendelijk dit formulier in te 

vullen zodat we dan toch op de hoogte zijn vanwege de reden van ziekmelding.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Herdenking Mauthausen razzia 

Vorige week  bezochten samen met Jacqueline van 

den Oever onze leerlingen Noelle Even, Lot Littink, 

https://drive.google.com/file/d/1DS7yrrRj4AguFRInEx_A3kX31_4Ip-j-/view?usp=sharing


Max Horstman, Julie Overduin en Kris Buursen de 

herdenking van de Mauthausen razzia bij de synagoge 

aan de Prinsestraat. Deze bijeenkomst was een van de 

weinige activiteiten in het kader van 75 jaar 

bevrijding die zijn doorgegaan. Onze leerlingen 

gingen aansluitend naar de studio van Tubantia waar 

ze in gesprek zijn gegaan met twee holocaust-

overlevenden over thema’s als vrijheid, wat het 

betekent om als groep veroordeeld te worden en de 

parallellen met huidige politieke ontwikkelingen. In 

feite een prachtige manier om intensief bij te dragen 

aan burgerschapsvorming. Om hier breder aandacht 

aan te schenken heeft Kottenpark besloten om met 

steun van de gemeente en provincie alle leerlingen en 

personeelsleden een exemplaar aan te bieden van het 

boek “Het geweten van de stad”. Een voor jongeren 

geschreven boek over Enschede tijdens de tweede 

wereldoorlog en de rol van Leendert Overduin, 

inderdaad familie van, bij het laten onderduiken van 

meer dan 1000 joodse stadsgenoten. Na de oorlog was 

Overduin ook verantwoordelijk was voor de opvang 

van nsb-gezinnen en gezinnen van wie de vader in SS-dienst was geweest. In de herdenking werd dat treffend 

geduid met “barmhartigheid is groter dan rechtvaardigheid”

 

Buitensportdag Rutbeek

Afgelopen woensdag hebben onze brugklasleerlingen een deel van hun introductieprogramma 

gehad.  Normaal gesproken hebben wij een activiteitenweek met tal van activiteiten om elkaar beter 

te leren kennen, kennis te maken met onze cultuurprofilering en vooral om kennis te maken met de 

school. In drie rondes hebben onze leerlingen in sportieve activiteiten gewerkt aan groepsvorming 

maar vooral veel lol beleefd met elkaar. Zo was er een survivalbaan en een spinnenweb waar 

leerlingen elkaar met touwen doorheen moesten tillen. Samen werden er vlotten gebouwd en tot slot 

werd er boogschieten geoefend (met zachte pijlen uiteraard).

De dag kon plaatsvinden met fantastisch weer. Leerlingen en begeleiders hebben genoten!



 

Werkweken 4 Havo/VWO

Zonder Corona hadden deze week onze werkweken plaatsgevonden. Qua weer was dit heel mooi 

geweest. Door Corona is deze activiteit verplaatst naar begin maart 2021. De Brexit zorgt er 

bovendien voor dat de bestemming Londen niet meer aangeboden kan worden. Daarom zijn we op 

zoek gegaan naar een nieuwe vierde bestemming. Deze is gevonden (Vlaanderen), zodat de vier 

bestemmingen er als volgt zijn:

• Praag

• Parijs

• Beierse Woud

• Vlaanderen

Elke werkweek kent zijn eigen specifiek programma. Gezien de pandemie moeten we echter 

besluiten of de geplande excursies verder georganiseerd kunnen of moeten worden. Dat willen we in 

goed overleg met ouders doen. Daarom hebben wij een korte enquête naar betrokken ouders 

gestuurd met het verzoek deze kort in te vullen. Bij voorbaat dank!

 

Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA)

In de bovenbouw werken leerlingen gestaag richting 

hun eindexamen. Hoewel we niet weten, hoe het 

centraal examen dit jaar er precies zal uitzien (wel of 

geen invloed van Corona), is de voorbereiding in 

volle gang. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de 

PTA’s. Deze zijn gereed en zijn deze week 

voorgelegd aan onze deelraad. De controle door deze 

groep is wettelijk verplicht. De deelraad heeft 

ingestemd met de PTA’s en het examenreglement. 

De PTA’s zullen per mail worden gedeeld met alle 

bovenbouwleerlingen. Daarnaast is het 

examenreglement beschikbaar. Hierin staan allerlei 

regels over de afname van schoolexamens en 

eindexamens. Dit document is beschikbaar op onze 

website: https://www.hetstedelijk.nl/nl/kottenpark

 . Op dezelfde plek /leerling/cijfers-en-rapporten

https://www.hetstedelijk.nl/nl/kottenpark/leerling/cijfers-en-rapporten
https://www.hetstedelijk.nl/nl/kottenpark/leerling/cijfers-en-rapporten


publiceren wij straks ook alle PTA’s. Overigens zijn 

daar ook de bevorderingsrichtlijnen van de school te vinden.

 

Huiswerk noteren

De discussie rondom het noteren (of erger nog: 

maken) van huiswerk is waarschijnlijk zo oud als 

het Nederlandse schoolsysteem. De invoering van 

digitale leerlingvolgsystemen (Magister) heeft deze 

discussie niet veranderd. Hooguit de 

verantwoordelijkheid, omdat leerlingen aangeven 

huiswerk niet te hoeven maken, als de docent het 

huiswerk niet in Magister zet. We zien steeds 

grotere aantallen leerlingen die geen eigen agenda 

meer hebben of bijhouden. Op die manier is het lastig om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat is het 

maken van huiswerk namelijk nog steeds: de persoonlijke verantwoordelijkheid van een individuele leerling 

om schoolstof thuis nog eens te oefenen.

Daarom niet alleen voor onze nieuwe brugklassers hieronder nog eens vier tips:

Tip 1: 

Wil je snel je huiswerk noteren? Dan is het handig als de afkortingen van de vakken (AK of BI) al bij de dagen 

staan dat je dat vak hebt. Schrijf de afkortingen daarom gerust al voor een hele week in je agenda. Dan heb je 

het rooster in principe al in je agenda staan.

 Tip 2:

Noteer het huiswerk altijd bij de dag dat het af moet zijn. En zorg dat je alles zo noteert dat je het zelf nog 

begrijpt.

Tip 3:

Markeer het huiswerk dat je af hebt of zet er een streep door. Zo houd je overzicht over wat je al gedaan hebt 

en wat er nog moet gebeuren.

Tip 4:



Noteer al je huiswerk in je agenda, ook als je het eventueel al af hebt in de les. Dan weet je ook gelijk waar de 

volgende les over gaat.

 

Informatieavonden

De afgelopen twee weken hebben de teamleiders met de ouders uit een jaarlaag presentaties 

gedeeld die normaal gesproken op een informatieavond gedeeld zou worden. Daarin zijn naast 

enkele organisatorische zaken de bevorderingsrichtlijnen per leerjaar besproken. Tevens stellen 

mentoren zich kort voor aan ouders in een video of een zelf geschreven stukje. We danken alle 

ouders die gekeken en/of gereageerd hebben. Als u de presentaties gemist heeft, dan kunt u via 

onderstaande links alsnog  kijken. Let wel: de links werken alleen, als u zoon/dochter in dat 

specifieke leerjaar zit. 

Hieronder nog eens de linkjes:

• 2 havo/atheneum/gymnasium https://drive.google.com/file/d

  /1RlHz0YjbdOY2WE2Thbhx6-rB8f71xST0/view

• 3 atheneum

• https://drive.google.com/drive/folders
  /1fe7XyCWuuzGkhAWnH6j3hwuQL2col8Hm

• 3 gymnasium 

•   https://www.loom.com/share/4d2d33302cf74ee19c420a4c8daf1343
• 3 havo

• https://drive.google.com/drive/folders
  /1FanjvOXYBW57Y6ETxWwC9zzylL_HQCGZ

• 4 vwo

•   https://www.loom.com/share/38c0e11bbd9842239434c2686e7cb6a5
• 4 havo

•   https://www.loom.com/share/d465b36f14d04de4b3ed9c3e1dd8c750
• 5 vwo

•   https://www.loom.com/share/8ddb64764c2c44b5bee5cb5dbe35df9a
• 5 havo

• https://drive.google.com/drive/folders
  /1FnSPyQGQxhTsCp8LmoVO9AR_Yd1kA-70

• 6 vwo

•   https://www.loom.com/share/272ba6f5e8024bac8ae9d2f12db432a8

 

Goethe examens
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Vlak voor de zomervakantie zijn de Goethe examens afgenomen. De vierde klassen van onze havo 

maken het Goethe B1-examen, de leerlingen van 5 vwo leggen het examen af op niveau B2. De 

sectie Duits heeft de leerlingen hier voor en tijdens Corona intensief op voorbereid. De resultaten 

vervangen immers delen van het schoolexamen bij Duits.

4 Havo:

Aan het B1 examen hebben 30 kandidaten deelgenomen. Het Goethe Instituut reikt voor de 

behaalde onderdelen certificaten uit. Leerlingen die voor alle onderdelen in een keer een voldoende 

halen, krijgen een volledig diploma op B1 niveau.

• Hören: 80 % geslaagd

• Lesen: 93 % geslaagd

• Schreiben: 76 % geslaagd

• Sprechen: 79 % geslaagd

5 VWO:

Aan het B2 examen hebben 42 kandidaten deelgenomen. Leerlingen die voor alle onderdelen in een 

keer een voldoende halen, krijgen een volledig diploma op B2 niveau.

• Hören:  95 % geslaagd

• Lesen: 97 % geslaagd

• Schreiben: 74 % geslaagd

• Sprechen: 88 % geslaagd

Aan het C1 examen hebben 2 kandidaten deelgenomen:

Beide kandidaten zijn voor alle onderdelen geslaagd en ontvangen een volledig diploma. 

We feliciteren alle leerlingen met het behaalde diploma ofwel deelcertificaten! Dank aan de sectie 

Duits voor de goede en flexibele afname.

 

Schoolfotograaf

Onlangs is uw zoon/dochter gefotografeerd door een schoolfotograaf op school. 

Inmiddels hebben alle leerlingen, die zijn gefotografeerd een envelop ontvangen met een code, 

waarmee u als ouder/verzorger een bestelling kunt plaatsen. Dit is geheel vrijblijvend. Mogelijke 

kosten van een bestelling zijn voor uw eigen rekening.

Let wel op: de code is geldig tot 31 oktober 2020

 



5 Havo bijlessen

Voor de examenklassen 5 havo en 6 vwo start op 22 oktober de eerste schoolexamenweek. 

Veel leerlingen zijn er nog niet zo mee bezig, maar de tijd gaat natuurlijk erg snel. 

Docenten van enkele vakken hebben gemerkt dat met name 5havo leerlingen extra ondersteuning 

kunnen gebruiken om zich klaar te stomen voor van hun vak. Zij zijn bereid om daar extra tijd en 

moeite in te steken. Het kan dan ook zijn dat uw kind wordt uitgenodigd om mee te doen aan deze 

bijlessen voor een bepaald vak/meerdere vakken. Uiteraard wordt u daar ook van op de hoogte 

gesteld en wij hopen dan ook dat u dit thuis bespreekt en uw kind aanmoedigt om hieraan deel te 

nemen. 

 

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

