
Nieuwsbrief Het Stedelijk Lyceum Kottenpark 

In schooljaar 2018-2019 zijn we goed gestart. Met 1068 leerlingen, vooral dankzij een 
hele goede aanmelding in het brugjaar en zonder vacatures in onder- en bovenbouw. 
Ook heeft de lijn die vorig jaar met een rookvrije school is ingezet, een vervolg gekre-
gen door het assortiment van de kantine geleidelijk aan te passen met meer gezonde 
en minder ongezonde producten en binnenkort wordt er ook een watertappunt ge-
plaatst waardoor het drinken van kraanwater in plaats van frisdrank (sterk verlaagd in 
caloriewaarde) wordt gestimuleerd. De aanschaf van dit tappunt is voor driekwart 
gefinancierd door de Lork en daar zijn we uiteraard mee ingenomen. 
Daarnaast heeft de Lork een ouderavond georganiseerd die in het teken stond van het 
puberbrein. De belangstelling hiervoor was groot, evenals de positieve reacties van 
ouders over de inhoud van het gebodene. Een samenvatting van de punten die aan de 
orde zijn gekomen, treft u aan de website van de school. 
 
Verheugd zijn we ook over de grote aanmelding voor de Weten-
schap|Design|Techniek||Klas, waarmee in de brugklas is gestart. Het programma is 
ontwikkeld in samenspraak met Tech Your Future en de Universiteit Twente en geba-
seerd op een eigentijds en uitdagend onderwijsconcept voor havo-en vwo-leerlingen. 
Deze vorm van onderwijs gaat een vervolg krijgen in leerjaar 2 en 3. 
Het merendeel van de lessen wordt gegeven in het High Tech Lab dat in de vakantie is 
gebouwd. De eerste ervaringen van leerlingen en docenten zijn positief, evenals die 
van onze partners. Er is hiermee een stevig fundament gelegd onder onze weten-
schapsprofilering, een brug geslagen naar kunst en cultuur en een vernieuwend on-
derwijsconcept geïntroduceerd dat navolging kan krijgen. Dat is de intentie van de 
schoolleiding, zoals die is vastgelegd in het Locatiebeleidsplan van Kottenpark voor 
2018-2019 “Op weg naar een Feedback Cultuur” 
Leerlingen, ouders en personeel zijn van harte uitgenodigd hier iets van te vinden. 
 
Dat past ook bij de koers die door de nieuwe voorzitter van het college van bestuur 
Manon Ketz is ingezet. Zij stelt de leerling en een open communicatie centraal en 
daarmee zijn we ingenomen. 
 
Tot slot wil ik jullie melden dat Kottenpark 15 nieuwe collega’s heeft, vooral jonge en 
evenveel mannen als vrouwen. Een tweetal stelt zich in deze Nieuwsbrief aan jullie 
voor, de anderen volgen. 
 
Bram Distel 
Directeur Kottenpark 
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IN DIT NUMMER 



Met enige regelmaat ontvangen we verzoeken tot bijzonder verlof, bijvoorbeeld van-
wege familieomstandigheden . Bij het toekennen van het verlof maken we gebruik van 
de regeling zoals die door de afdeling Leerplicht van de Gemeente Enschede is opge-
steld. 

U kunt de regeling vinden op de website van de afdeling Leerplicht: 

https://www.enschede.nl/onderwijs-kinderopvang/leerplicht/extra-verlof 

Op deze pagina vindt u ook twee formulieren. In het geval van “vakantie-buiten-
schoolvakantie” willen we graag dat u het voorbestemde formulier gebruikt. In het 
geval van “andere-gewichtige-omstandigheden” is het formulier niet persé noodzake-
lijk, maar willen we wel graag een schriftelijk verzoek ontvangen met eventueel de 
benodigde bewijsstukken (bv. kopie trouwkaart). 

Ook een veelvoorkomende verlofaanvraag betreft het theoretisch of praktisch rijexa-
men van het CBR. Het is ons bekend dat er bij het CBR weinig valt te onderhandelen 
over de tijdstip van examen. In veruit de meeste gevallen zullen we akkoord gaan met 
de verlofaanvraag (uitzondering is bv. een schoolexamen). Echter, we ontvangen graag 
bij de verlofaanvraag wel graag de kopie van de uitnodiging van het CBR (een pdf-

bestand dat door de rijschoolhouder wordt doorgestuurd).   

NIJMEGEN JUNI 2018 

 EXTRA VERLOF 

 
 
 
Selluf doen, selluf doen! Voor u, als ouder, is 
dit vast een bekende kreet uit de kleutertijd 
van uw zoon of dochter. Ik kan u geruststel-
len:  ze zijn niet veranderd. 

In het Valkhofmuseum kregen de 111 eerste- 
en tweedeklassers erg leuke workshops. 

Een Roman Quest, waarbij ze in groepjes met 
een tablet de collectie langs moesten om 
zoveel mogelijk punten te scoren. 

Een schervenworkshop waarbij ze zelf voor 
archeoloog mochten spelen en allerlei echte 
scherven in het juiste tijdvak mochten inde-
len. 

Het allerleukste onderdeel vonden ze echter 
de “Romeinse” wandeltocht door Nijmegen. 
Ze mochten in een zelf gekozen groepje zelf 
de route en de vaak verborgen Romeinse 
resten zien te vinden. Het resultaat moest een 
creatieve collage worden van al hun foto’s van 
de verschillende opdrachten tijdens de wan-
deling, waarvan één voorbeeld hiernaast. 

 

 

 

OUDERACCOUNT 

Meekijken en meedoen 
Door in te loggen in Magister, 
kunnen ouders meekijken naar 
de cijfers en de aanwezigheid 
van hun kind. De cijfers en de 
aanwezigheid zijn te zien in het 
zogeheten Magister-webportal 
via  https://
hetstedelijk.magister.net 

Met  de inlognaam en wacht-
woord kunnen ouders ook 
inloggen op onze elektronische 
leeromgeving via 
www.studiewijzerplus.nl Ou-
ders kunnen hier met hun kin-
deren meelezen wat er geleerd 
moet worden, wat er gemaakt 
moet worden en welk werk er 
thuis moet worden gedaan. De 
leerlingen zelf kunnen in Ma-
gister en in StudiewijzerPLUS 
met hun eigen leerlingaccount. 
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Mijn naam is Stef Kleinluchtenbeld en sinds dit 
schooljaar ben ik een nieuwe wiskunde collega 
op het Kottenpark. Ik ben 25 jaar en kom oor-
spronkelijk uit Eibergen. Hier heb ik mijn hele 
jeugd doorgebracht en heb ik ook tot en met 
de derde klas van het voortgezet onderwijs op 
Het Assink Lyceum gezeten, om de bovenbouw 
in Haaksbergen te doen. Vervolgens ben ik aan 
de Universiteit Twente aan mijn bachelor Tech-
nische Wiskunde begonnen met in mijn achter-
hoofd altijd al het idee dat ik voor de klas wil-
de. In mijn keuzeruimte heb ik dan ook direct 
mijn tweedegraads bevoegdheid gehaald. Na 
het behalen van mijn bachelor heb ik me in 
mijn master gericht op het behalen van mijn 
eerstegraads bevoegdheid en nu, na 7 jaar 
studeren, ben ik blij op het Kottenpark te mo-
gen werken. 
 
In mijn studietijd ben ik van Eibergen naar En-
schede verhuisd, waar ik eerst 4,5 jaar op de 
campus van de UT heb gewoond. Afgelopen 
jaar ben ik richting Stadsveld verhuisd.  
In het weekend heb ik alle tijd en ruimte om 
lekker uit te rusten van de werkweek of me 
met één van mijn hobby’s bezig te houden.                            
Ik ben namelijk een fanatiek tennisser en speel 
(vooral in het voorjaar) veel wedstrijden. Daar-

naast wil ik nog wel eens een rondje hardlopen, 
maar speel ik ook graag keyboard, zit ik regel-
matig met een boek op de bank of ben ik in het 
theater of bij een concert te vinden. 
 
Op het Kottenpark geef ik momenteel les aan 
een mooi gevarieerde verzameling klassen. Van 
eerste tot en met vierde klas, havo tot vwo/
gymnasium en wiskunde A en B. Naast mijn 
wiskundelessen ga ik dit jaar ook het WDT 
team versterken. Daar hoop ik met mijn techni-
sche achtergrond vanuit de UT een mooie bij-
drage aan te kunnen leveren. Verder ben ik 
ontzettend blij met alle leuke collega’s en leer-
lingen die ik dit jaar om me heen heb. De op-
rechte nieuwsgierigheid en betrokkenheid van 
jullie maakt dat ik elke dag met plezier richting 
school ga. 
Stef Kleinluchtenbeld  

EVEN VOORSTELLEN  
Mijn naam is Wow de Wit. (Ja, echt waar☺). Ik 
ben 22 jaar oud en heb de HAVO gevolgd op 
HSL Kottenpark. Daar heb ik tevens de thea-

terklas afgerond. 

Nu, 6 jaar na mijn 
slagen, keer ik terug 
naar het Kottenpark 
als biologiedocent. Ik 
volg de opleiding: LVO
-biologie op hoge-

school Windesheim, ik heb mijn LIO al wel 
gelopen en ben bijna klaar. Ik draag een grote 
passie voor educatie en de kunsten. Ik heb 
mede daarom erg veel zin om te werken bij 
een cultuurprofielschool zoals het Kottenpark. 

Ik heb me tijdens mijn studie gericht op mo-
dernisatie van het onderwijs en ICT-
toepassingen, d.m.v. de minor: ICT & Leren. Ik 
heb tijdens mijn studie veel ideeën gekregen 
over lessen en ben erg enthousiast om deze 
nu in de praktijk te testen. Als je vragen hebt 
over tools die je kunt gebruiken, of er een 
paar op een rijtje wilt hebben, ik help graag! 

 

 

 

Ik geef op het Kottenpark biologieles aan 2H & 
3V. De afgelopen maanden ben ik met en-
thousiasme begonnen! De school bruist van 
de cultuur en activiteiten, iedereen is prima 
benaderbaar, al met al voel ik me helemaal 
welkom. 

Ik heb mijzelf aangesloten bij de onderwijs-
ontwikkelingsgroep voor de WDT-klas. Ik 
hoop dat ik vanuit mijn perspectief bij kan 
leveren aan deze fantastische initiatief. 

Ook ben ik twee jaar geleden begonnen met 
mijn eigen creatieve uitlaatpunt, een muziek-
studio hier in Enschede. Door de jaren heen 
hebben we al een aantal keer samenwerkin-
gen gehad met HSL, van projecten gericht op 
creatieve-beroepsoriëntatie tot het opnemen 
van kerstliederen. Dit zijn altijd leuke en leer-
zame dagen. Voor eventueel geïnteresseer-
den: www.goosebumpsstudios.com , of kom 
gezellig een keer op de koffie! 

Ik wens de leerlingen allemaal een fijn school-
jaar. 
Wow de Wit 

Namen, Amke 3A 
 
We zijn met de klas naar Na-
men/ Namur geweest. Het 
begon met een lange busreis 
van 3,5 uur. De leraren die 
mee waren, waren ook super 
aardig en gingen met ons pra-
ten. We kwamen aan in Na-
men, we moesten nog een stuk 
lopen voordat we in het cen-
trum waren. Toen we eenmaal 
aankwamen begon een man 
uit te leggen wat we moesten 
doen. Hij gaf ons de route en 
we mochten beginnen. Na vier 
gesprekjes te hebben gehad, 
met super vriendelijke men-
sen, hadden we anderhalf uur 
vrije tijd over. De cultuur daar 
is anders en natuurlijk de taal 
was prachtig.  
We gingen weer terug naar de 
bus en moesten weer 3,5 uur 
terug, zonder Mcdonalds en 
zonder file. 
 
 
Namen, Dennis 3A 
 
We zijn ‘s ochtends vroeg met 
de bus naar Namen gegaan. 
Dat ligt in Franstalig België. Ik 
denk dat het heel goed is voor 
ons om vaker Frans mondeling 
te doen. Toen we in Namen 
aankwamen, gingen we in 
groepjes omstebeurten een 
gesprekje voeren in het Frans. 
De sfeer was heel erg goed, het 
was overal heel gezellig.  
Ook tussen ons onderling werd 
er veel aan elkaar verteld, zo 
leerde iedereen van elkaar. 
Doordat je praat met mensen 
die zelf ook echt Frans spreken, 
gaat alles veel natuurlijker dan 
wanneer je dat hier zou doen.  
Wanneer je daar rondloopt 
krijg je ook veel van de Franse 
gewoontes en cultuur mee. 
Kortom: Je Franse taal wordt 
verbeterd en het is nog super 
leuk ook! 
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ROMA 

Daar gingen we weer, 4 docenten en 52 vijfde en zesde-klassers: slaapdronken stapten we midden in 
de nacht in de bus, om de prijs te drukken en om zoveel mogelijk tijd in Rome te hebben. Zondag om 
12.00 liepen we al door het eerste museum! 

Vier volle dagen bezochten we alle oudheden in de stad, zoals het Forum Romanum, het Colosseum 
en het Pantheon. We beklommen het hoogste punt van de Sint Pieter, bekeken de rijk gevulde schat-
kamers van de ontelbare musea en kerken, maar hadden ook oog voor het moderne Rome met z’n 
hectische boulevards, piazza’s, fonteinen, Spaanse trappen en gezellige restaurants. 

Tussendoor lasten we met de bus een dag in voor een uitstapje naar Pompeii, dat in 79 n. Chr. bedol-
ven werd onder een dikke laag as en lava van de Vesuvius. Helaas lag ik die dag uitgeput in bed met 
ernstige maag- en darmproblemen. 

Een tweede uitstapje met de bus ging naar het gezellige stadje Tivoli met de prachtige tuinen vol wa-
terpartijen van de Villa d’Este en de nabijgelegen Villa Adriana, de grootste villa die het Romeinse Rijk 
kende. Tot slot van die dag daalden we af in de catacomben van Callixtus en bewonderden de San 
Paolo. 

Daarmee zat onze prachtige trip naar Rome er op en mochten we weer in het vliegtuig stappen. We 
arriveerden op een christelijke tijd, 20.55 uur in Amsterdam,maar…. terwijl we in Italië niet één file 
gehad hadden, was het in ons kikkerlandje zo erg, dat de chauffeur drie kwartier moest pauzeren on-
derweg.   

De arme ouders waren wel de dupe die week, want opnieuw moesten ook die hun nachtrust onder-
breken om hun zoon of dochter vrijdagnacht op te halen. 

Laat het een troost zijn, dat deze groep zeer enthousiast was. Alles verliep dan ook vlekkeloos: de 
sfeer was erg goed, nooit kwamen mensen te laat, er is niets geroofd of gestolen en op één kerk na is 
het hele programma volbracht.  Er zijn zelfs nog zes leerlingen naar een voetbalwedstrijd van 
A.S.Roma-Plsen geweest! 

Het enthousiasme spat ook van de verslagen af die ik nu zit na te kijken. Alle leerlingen hebben een 
eigen gidsje gemaakt met aantekeningen over alles wat we bekeken hebben. Daarnaast kregen ze een 
groen boekje met verwerkingsopdrachten, zoals het maken van een top 3 van de mooiste fonteinen, 
het analyseren van gedichtjes, het maken van een fotoreportage van een Romein op zijn laatste dag in 
Pompeii etc. Daarnaast hadden de leerlingen nog twee boekjes, een witte met archeologische kijkop-
drachten en een rode met leeswerk, waarmee Rome voor hen tot leven kwam. 

De eindoordelen waren hartverwarmend. Wat citaten: 

Een en al gezelligheid en we hebben heel veel gezien, geleerd en gedaan. 
 

Eindelijk heb ik alles in het echt gezien. 
 

Zeker m’n zere voeten waard. 
 

De begeleiders waren fijn, geen gestreste sfeer, maar een heel gemoedelijke. 
 

Als ik terugdenk aan de Rome-reis, krijg ik automatisch een grote glimlach op mijn gezicht. 
 
Helemaal mee eens!! 
 
Anita Ornée. 



 

GEDICHT 

  

 
Verslag verversing gedichten op het Wil-
minkplein 
 
Ieder jaar worden er zes gedichten op het 
Willem Wilminkplein ververst. Ik was bij de 
onthulling hiervan aanwezig. Ik had namelijk 
de Kottenpark gedichtenwedstrijd gewonnen. 
Het begon vorig schooljaar, toen ik nog in de 
brugklas zat, allemaal tijdens de workshop 
“Door dichten dichter bij kunst” in Concordia. 
Er was een expositie speciaal voor kinderen 
gemaakt, het heette: Speel je mee? Na een 
rondleiding door de tentoonstelling, moesten 
we een gedicht schrijven. Meneer Boswinkel, 
een ervaren dichter, heeft ons uitgelegd hoe 
je het beste een gedicht kon schrijven, het 
hoefde bijvoorbeeld niet te rijmen. We kon-
den ons laten inspireren door de tentoonstel-
ling. In het begin vond ik het best moeilijk. 
 
Thuis ben ik er eens goed voor gaan zitten, 
opeens wist ik een gedicht te schrijven. De 
wedstrijd werd gehouden in de theaterzaal, 
met een jury die bestond uit: meneer Boswin-
kel, de winnaar van vorig jaar en nog andere 
juryleden.  
 
 
 
Tegen mijn verwachtingen in werd ik eerste! 
Mijn gedicht zou voor een jaar levensgroot op 
het Wilminkplein hangen! 
 
Een paar maanden later op 29 september was 
de grote dag van de onthulling op het Wil-
minkplein. Ik werd gevraagd om mijn gedicht 
voor te dragen op het plein. Ik mocht mensen 
uitnodigen om te komen kijken. Er waren ook 
nog andere dichters zoals de stadsdichter 
Margot Veldhuizen en de junior stadsdichter. 
Het voorlezen op het Wilminkplein ging goed. 

Ik werd ook nog begeleid door muziek. En er 
kwam een fotograaf en journalist van de krant 
om een interview met mij te doen! Later op 
de middag heb ik mijn gedicht ook nog voor-
gedragen op de Oude Markt. Ik vond het een 
erg leuke ervaring en ik voel me heel trots dat 
mijn gedicht nu op het Wilminkplein hangt. 
 
Li-Zhi Findhammer 
2HA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namen, Aina 3A 
 
Vrijdag 2 november zijn we 
met de klas naar Namen ge-
weest. De dagen ervoor wist ik 
echt niet wat ik kon verwach-
ten. We hadden wel zinnetjes 
opgekregen die we moesten 
leren en mvr. de Maa heeft ons 
in de les wel goed geholpen, 
maar dat vond ik allemaal best 
moeilijk. 
 
Toen we in de bus naar Namen 
zaten, heb ik nog de laatste 
zinnetjes doorgenomen, maar 
ik wist echt niet of het wel 
goed zou gaan.  
Uiteindelijk in Namen ging het 
spreken eigenlijk heel goed. 
Om je heen praten ze allemaal 
Frans, dus het gaat allemaal 
veel soepeler. 
Ik vind het erg leuk en leer-
zaam dat onze school dit als 
excursie doet en dat we daar 
ook een mondeling hebben 
gehad. 
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Namen, Leander 3A 
 
Vrijdag 2 november zijn we met 
de bus naar Namen in Franstalig 
België geweest. Daar hebben we 
met bewoners in o.a. een café, 
een bakker en een toeristenbu-
reau in het Frans een gesprek 
gevoerd. Ook moesten we een 
drankje, broodje en een ansicht-
kaart in het Frans kopen. Het was 
leuk, omdat je met mensen praat, 
die écht Franstalig zijn. Zo leer je 
daar veel van, omdat je jezelf 
moet redden in het Frans.  
Ook was het leuk, omdat het daar 
heel anders is dan in Nederland 
en je een beetje van de Wallo-
nische cultuur kunt proeven. Daar 
gaat het Frans spreken veel na-
tuurlijker dan in de klas, omdat je 
daar in een omgeving bent, waar 
er echt Frans gesproken wordt. 
Nadat we de opdrachten hadden 
gedaan, mochten we nog een 
tijdje zelf het centrum van Namen 
verkennen. Het was een leuke 
dag en ik heb geleerd. 

 

Op het Stedelijke Lyceum Kottenpark vindt jaarlijks een kerstconcert plaats.  Tijdens dit sfeervolle 
gebeuren, brengen leerlingen en personeelsleden liedjes ten gehore die passen in de kerstsfeer. Zo’n 
kleine 22 jaar geleden nam directeur Bram Distel het initiatief om op vrijdag voor de vakantie het 
kerstfeest in te luiden met een optreden van oud-leerlingen die na hun tijd op het Kottenpark een 
muzikale carrière waren begonnen. Het werd een groot succes. Een traditie was geboren. Wel heeft 
zij een verandering doorgemaakt, want tegenwoordig is er zoveel talent op het Kottenpark te vinden, 
dat het concert alleen nog maar draait op de huidige leerlingen en personeel. En telkens weer zit de 
zaal vol. Al enkele jaren organiseert de school het concert ook voor de buurt en ouders. Dit jaar ge-
beurt dat 
op maandag 17 december om 19:30 uur. We zouden het leuk vinden u daar te mogen begroeten. U 
bent van harte welkom! De entree is gratis, er zal een bus staan, waarin u een vrije gift kunt depone-
ren voor een school die wij ondersteunen in Burkina Faso. Naast prachtige klanken staat er een heer-
lijk glas glühwein voor u klaar! 

 

 

 

 

 

 

 

Op 16 oktober namen leerlingen uit 5 VWO van onze school deel aan de Careerday-on-Tour. Tijdens 
dit meerdaagse evenement openen meer dan zestien regionale bedrijven hun deuren voor leerlingen 
uit de bovenbouw vmbo, havo en vwo. Dit met als doel om onze leerlingen vanuit een technolo-
gische invalshoek te inspireren voor hun toekomstige studie- en carrièrekeuze. De dag wordt georga-
niseerd door Jet-Net &TechNet in samenwerking met Techniekpact Twente. Onze leerlingen bezoch-
ten twee bedrijven (Demcon in Enschede en Benchmark in Almelo). De leerlingen hebben, gezien 
hun profielkeuze, al interesse in techniek en technologie en het doel van de dag is om deze interesse 
verder uit te bouwen. Tijdens de bedrijfsbezoeken maakten zij op een actieve manier kennis met 
moderne technologie en de functies binnen regionale bedrijven. 

De deelnemende bedrijven ontvingen de leerlingen in hun eigen werkomgeving en brachten met 
enthousiasme aan de jongeren (in de vorm van speed-daten met stagiares) over hoe leuk en uitda-
gend werken in de techniek is. De volgende bedrijven namen deel aan deze editie: VDL-ETG, 
Boessenkool, Urenco, Benchmark, ETC, AkzoNobel, Thales Nederland, Stork Thermeq, HP Valves, 
Norma, Demcon, SES, Medisch Spectrum Twente, Trioliet, Nedap en Voortman Steel Group. 
 
Sectie natuurkunde      
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KERSTCONCERT VOOR OUDERS EN BUURT KOTTENPAK  

 

LEERLINGEN (5VWO) BEZOEKEN TWEN-

TSE TECHNOLOGIE- BEDRIJVEN TIJDENS 

CAREERDAY-ON-TOUR 

https://jet-net.nl/activiteiten/careerday-on-tour-twente/


 

ARMOEDE– EN SCHULDHULPREGELINGEN 
Hierbij informeren wij u over de armoede- en schuldhulpregelingen in Enschede. Als u klikt op 
één van onderstaande links, ziet u een video waarin alle hulpverlenende instanties in Enschede 
vertellen wat ze voor u kunnen betekenen. 
 
 
Video’s 
Nederlands zonder ondertiteling: https://youtu.be/g_lqEHvcg1s 
Nederlands met ondertiteling: https://youtu.be/gI0aiCpzPSw 
Engels:     https://youtu.be/UaqKrjGNSeI 
Turks:    https://youtu.be/F4lDlJ65Yqo 
Arabisch:    https://youtu.be/XpQ3_1AK39s   
Aramees:    https://youtu.be/fHdGYY_vIwI   
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. 
Tijdens de ouderklankbord avonden en of informatieavonden krijgen we veelal vragen over het ge-
bruik van Magister, het opgeven van huiswerk en toetsen en vooral wat is leidend en wat wordt er 
van wie verwacht. In dit artikel willen we daar graag wat duidelijkheid over geven.  
 
Op Kottenpark maken wij, zoals u wellicht weet, gebruik van het leerlingadministratiesysteem/ 
schoolinformatiesysteem Magister. Daarnaast hebben wij ons infokanaal en de roosterpagina om u 
op de hoogte te houden van de roosters en eventuele wijzigingen.  
 
Magister heeft, naast het rooster natuurlijk ook de mogelijkheid voor het noteren van cijfers, absen-
tie en het huiswerk.  
Docenten zorgen ervoor dat het huiswerk op tijd en duidelijk in Magister staat. We verwachten daar-
naast ook een stukje verantwoordelijkheid van onze leerlingen. In klas één is een agenda verplicht, 
omdat we de leerlingen daar ook kennis mee willen laten maken, zodat zij daarna zelf de keuze kun-
nen maken hoe zij het beste kunnen en willen plannen.  
Leerlingen zijn dus zelf ook verantwoordelijk voor het huiswerk. Het is mogelijk dat het huiswerk 
soms, om welke reden dan ook niet of niet meer in Magister staat. Wanneer een docent in de les het 
huiswerk wel heeft opgegeven, is het de bedoeling dat leerlingen hiervan op de hoogte zijn en het 
maken of leren.  
 
Overigens hebben we binnen onze school ook afspraken gemaakt over het opgeven van toetsen voor 
alle klassen 1,2 en 3. Dit zijn de volgende: 

1.Maximaal 1 proefwerk per dag. 
2.Maximaal 1 toets (proefwerk of overhoring) voor een moderne vreemde taal op één dag. 
 

Daarnaast geven docenten te leren toetsen ruim van te voren op, zodat de leerlingen de mogelijk-
heid hebben om te plannen en dus op tijd te beginnen met leren.  
 
Inhaalwerk van individuele leerlingen valt overigens  
buiten deze regels. 
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MAGISTER, AGENDA, HUISWERK & TOETSEN 

 



Laura Wildemann 

1– 2 Havo/Atheneum  

lwildemann@hetstedelijk.nl  

053-4821205 

 

Hans-Peter Bethge 

1 t/m 6 Gymnasium  

hbethge@hetstedelijk.nl  

053-4821231 

 

Evelien Koops  

3 t/m 5  Havo 

ekoops@hetstedelijk.nl 

053-4821202 

 

Marc Stronks 

3 t/m 6 Atheneum  

mstronks@hetstedelijk.nl  

053-4821207 

 

 

 

 

 
 
Enkele highlights tot aan de voorjaarsvakantie: 
 Kerstconcert ouders/buur 17 december 
 Oudergesprekken 18 december  
 Kerstbal bovenbouw 19 december 
 Kerstvakantie 22-12-18 t/m 06-01-2019 
 Maandag 7 januari —> starten de lessen om 10.10 uur  
 Skidag 2e klassen 22 januari (reserve 12-02-2019) 
 Studiemiddag 5 februari—leerlingen vanaf 13.00 uur vrij 
 Disco 1e en 2e klassen 14 februari  
 Voorjaarsvakantie 16-02-2019 t/m 24-02-2019 
Alle activiteiten zijn te vinden in de jaaragenda op www.hetstedelijk.nl  


