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VAN DE SCHOOLLEIDING 

Schooljaar 2017-2018 zijn we goed be-
gonnen, zonder vacatures en met meer 
leerlingen dan in de voorafgaande twee 
leerjaren, namelijk 1005.  
 
Als we kijken naar de examenresultaten 
dan valt op dat we ons in één opzicht 
echt onderscheiden van andere scholen 
in Twente: het aantal opgestroomde 
leerlingen dat examen heeft gedaan 
steekt positief af. We kunnen derhalve 
met recht zegen dat we een kansen-
scheppende school zijn. 
 
Ook in een aantal andere opzichten ge-
ven we leerlingen volop de kans hun 
talent te ontwikkelen. De leerlingen die 
naar New Delhi zijn geweest uit 5 vwo 
hebben 4 prijzen in de wacht gesleept 
(zie pagina 2) en de 2 leerlingen uit 4 
vwo, Kris Buursen en Renske van Pop-
pelen, die in de 2de week van februari 
naar Hongkong gaan, hebben de eerste 
prijs in de wacht gesleept in een  e-
learning project over duurzaamheid 
(verslag in volgende nieuwsbrief) van 
de universiteit aldaar.  
 
Daarnaast participeren we volop in het 
pre-University project van de Universi-
teit Twente en werken de kunstklassen 

hard aan het ontwikkelen van een ho-
nour-traject in samenspraak met de 
hogeschool ArtEZ.  
 
Ook kunnen we in deze nieuwsbrief 
aankondigen dat we volgend jaar star-
ten met een Wetenschap | Design | 
Techniek | Klas in het brugjaar.  
 
De leerlingen uit 5 havo zijn het school-
jaar gestart met een instructie over het 
maken van profielwerkstukken bij Saxi-
on en een aantal van hen neemt deel 
aan de International Week van 4 tot en 
met 9 februari bij deze hogeschool. 
 
Tot slot wil in jullie nog melden dat An-
ne van der Burg, oud-leerling van het 
Kottenpark en winnares van de Kotten-
park dansprijs, de hoofdrol heeft in de 
theaterproductie “Anne Frank”. 
Gaat dat zien! 

 

 

 

 

Bram Distel,  

directeur 
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Twaalf leerlingen uit 5 VWO van Kottenpark hebben in 

november deelgenomen aan een internationale Model 

United Nations (MUN) in de Indiase hoofdstad New Delhi 

en zijn in de prijzen gevallen. Ze sleepten vier prijzen in 

de wacht.  

Hier hebben zij met circa 300 jongeren uit de hele wereld 

gediscussieerd over vraagstukken van deze tijd. Klimaat-

verandering, racisme en kernenergie stonden op de agen-

da van deze VN-conferentie. Kottenpark heeft het opge-

nomen voor de belangen van Bosnia-Herzegovina, Dene-

marken, Centraal-Afrikaanse Republiek en Jordanië.  

Voorafgaand aan de conferentie hebben alle deelnemen-

de leerlingen een essay in het Engels geschreven over het 

land dat zij gingen vertegenwoordigen in New Delhi. Dit 

omdat Engels de voertaal op deze conferentie was. Daar-

naast hebben zij oplossingen bedacht die tijdens de con-

ferentie werden besproken. Een jury in New Delhi heeft 

alle essays bestudeerd. De vijf beste essays werden be-

loond met een prijs.  

De leerlingen van Kottenpark hebben de beste vier essays 

van de conferentie opgesteld. Merel van Duyn won de 

wedstrijd met haar essay over kernenergie in Jordanië. Zij 

werd opgevolgd door Sterre  

van Halen met een uiteenzetting over de Deense  imple-

mentatie van het klimaatakkoord van Parijs. De derde 

plek op het podium wist Sterre Wultsch te veroveren . Zij 

schreef over de uitbanning van racisme en discriminatie 

in de Centraal Afrikaanse Republiek.  

 De vreugde kon natuurlijk niet op. Vooral toen duidelijk 

werd dat het winnende trio werd aangevuld met hun me-

deleerling Stan Kremer. Hij had zich bezig gehouden met 

het vraagstuk racisme in Denemarken.  

Vol trots presenteerden de vier hun certificaat na afloop. 

LEERLINGEN KOTTENPARK ALS DIPLOMAAT IN INDIA  

Trots presenteren Stan Kremer, Sterre Wultsch,  

Merel van Duyn en Sterre van Halen hun certificaat.  

PRE-GYMNASIUM KOTTENPARK ONGEKEND POPULAIR  

Voor de vierde keer op rij biedt 

Kottenpark dit speciale program-

ma voor leerlingen uit groep 8 

aan. Leerlingen die nieuwsgierig 

zijn aangelegd en gemotiveerd om 

een extra uitdaging aan te gaan.  

Via de leerkrachten van de basis-

scholen zijn dit jaar 94 leerlingen 

aangemeld. Dat zijn er meer dan 

ooit! Blijkbaar voorziet Kottenpark 

met het pre-gymnasium in een 

duidelijke behoefte.  

Dit jaar biedt Kottenpark dan ook 

drie groepen tegelijk aan. Leer-

lingen uit groep 8 komen in de 

maanden november tot en met 

februari op donderdagmiddagen 

naar het Kottenpark om kennis te 

maken met het voortgezet onder-

wijs in het algemeen en het gym-

nasium in het bijzonder. Op twaalf 

middagen volgen leerlingen lessen 

die representatief zijn voor het 

gymnasium Kottenpark. Op de 

eerste donderdag stonden de vak-

ken Latijn, Nederlands en aard-

rijkskunde op het programma. De 

vakken Grieks, science, filosofie, 

kunst, geschiedenis, Duits, wiskun-

de en Frans komen de komende 

weken aan bod.  

Tijdens de lessen werken de do-

centen aan verbreding en verdie-

ping. Zij prikkelen het denkver-

mogen en de creativiteit van de 

leerlingen.  

Rode wangetjes gegarandeerd 

dus!  
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In schooljaar 2018-2019 start Kottenpark met een  

wetenschap | design | techniek | klas  

Deze klas is toegankelijk voor havo- en vwo-leerlingen in 

het brugjaar.  In deze klas staan onderzoek en creatieve 

vormgeving centraal. Het programma ontwikkelen wij per 

leerjaar samen met Tech Your Future en Consent. Tech 

Your Future is een initiatief van Saxion, de Universiteit 

Twente en Hogeschool Windesheim  

Samenwerken vanuit één didactisch kader  

Samen ontwikkelen we een doorlopende leerlijn vanuit 
één didactisch concept. Dat gebeurt vanuit een maat-
schappelijk betekenisvolle context en richt zich op drie 
thema’s:  

 gezondheid en geluk  

 natuur en milieu  

 duurzaamheid en techniek.  

Binnen deze thema’s gaan leerlingen vervolgens in pro-

jecten aan de slag. Wij dagen ze uit om zelf onderzoek te 

doen en creatieve oplossingen te bedenken.  Op deze 

manier worden leerlingen beter voorbereid op hun rol in 

een steeds sneller veranderende maatschappij. De school 

levert hiermee een bijdrage aan bèta burger-schap.  

21st century skills  

De vaardigheden die vanuit deze thema’s worden onder-

wezen zijn ontleend aan het kader van de Stichting Leer-

plan Ontwikkeling. Onder andere werken wij met de leer-

lingen aan een (verdere) ontwikkeling van  

 Creatief denken en handelen  

 Digitale geletterdheid  

 Kritisch denken  

 Probleemoplossend denken en handelen  

 Construeren en ontwerpen  

 Samenwerken en presenteren  

 Sociale en culturele vaardigheden  

 Zelfregulatie  

 Communiceren  

Aansluiten bij interesses  

Een belangrijk uitgangspunt in ons programma is dat de 

leerlingen plezier hebben en leren het beste uit zichzelf 

te halen. De kans daarop is het grootst als ten eerste ons 

onderwijs aansluit bij de interesses en nieuwsgierigheid 

van de leerlingen. Ten tweede willen we hen de ruimte 

geven onderzoek te doen, na te denken, te experimente-

ren en eigen keuzes te maken.  

In dat proces gaan we de leerlingen niet alleen begelei-

den, maar vooral uitdagen bij het vinden van praktische 

toepassingen.  

Wat gaan we doen?  

De onderwerpen in leerjaar 1 bieden keuzemogelijkhe-

den voor de leerlingen . Het zijn:  

 Food Design: beïnvloeding van gezonde keuzes door 

onderzoek, vormgeving en productie, ook voor de 

eigen gezonde kantine.  

 DNA: onderzoek, analyse en constructie.  

 Water: zuivering door toepassing van technieken o.a. 

door analyseren van slib op micro-organismen.  

 Afval: verzamelen, scheiden en verwerken, door het 

maken van plannen en het uitvoeren daarvan.  

 Wonen: duurzame architectuur door te analyseren 

en creëren.  

 Energie: zonnecellen, door het construeren van so-

larwagens, deelname aan wedstrijden.  

 

TECHNIEK | DESIGN | WETENSCHAP | KLAS  



Dat het Stedelijk Lyceum Kottenpark ook 

een professionele vooropleiding theater-

dans binnen haar gelederen heeft, we-

ten veel mensen natuurlijk al langer. 

Maar voor de nieuwkomers was dit wel-

licht wel nieuw. Daarom hebben de 

dansdocenten iedereen uitgenodigd een 

bezoek te brengen aan de dansstudio’s 

aan de J.J van Deinselaan (boven Basic 

Fit). Daar waren van 12 tot en met 16 

december de lessen toegankelijk voor 

iedereen die het leuk vond om eens te 

kijken.  

Even heel in het kort; de dansopleiding is 

in 1960 opgericht door niemand minder 

dan Marga Klompé, Minister van Cultuur 

op voorspraak van Sonia Gaskell. Zij was 

een Nederlandse balletdanseres, peda-

goog en choreograaf van Joods-

Russische afkomst. Zij was de initiatief-

neemster en stuwende kracht van Het 

Nationale Ballet en dus ook van de voor-

opleiding.  

Nu, bijna 60 jaar later leiden we nog 

steeds danstalent op. Vanaf 12 tot en 

met 16 december kunt u kijken hoe het 

er aan toe gaat bij de vooropleiding 

waar 40 leerlingen dagelijks bezig zijn 

met klassiek ballet, moderne danstech-

niek, improvisatie, werelddans en ande-

re dansstijlen die in workshopvorm wor-

den aangeboden.  

We zijn er trots op dat veel oud leer-

lingen hun weg in de Nederlandse en 

buitenlandse danswereld hebben gevon-

den. Roel Voorintholt (artistiek directeur 

van Introdans) heeft zijn opleiding in 

Enschede gehad maar ook Yanaika Holle 

(inmiddels al weer vele jaren verbonden 

aan Conny Janssen Danst) heeft les ge-

had en les gegeven aan de vooroplei-

ding. En zo zijn er nog veel meer namen 

te noemen die zijn doorgestroomd naar 

de Nederlandse podia.  

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat 

de vooropleiding een door het ministerie 

van OCW erkende vooropleiding is met 

de zogenaamde DAMU licentie. Er zijn 

slechts 12 opleidingen in Nederland met 

een DAMU licentie dus het is heel bij-

zonder dat wij een vooropleiding thea-

terdans binnen onze gelederen hebben.  

Dat houdt in dat wij erkend worden als 

een professionele dansopleiding die 

leerlingen klaarstoomt voor een vervolg 

in het hbo-dansvakonderwijs. Wij wer-

ken dan ook met docenten die actief zijn 

in de danswereld zoals Yannick Wage-

naar (Scapino Ballet), Jonne Covers 

(Artez Arnhem) maar ook met vaste 

waarden als Andras Asboth 

(Werelddans), Nada Belada (Klassiek 

Ballet bovenbouw), Cathy van Seventer 

(Klassiek Ballet onderbouw) en Rosa 

Vreeling (Improvisatie).  

Veel docenten, ouders en andere be-

langstellenden hebben gebruik gemaakt 

van de gelegenheid om onze danstalen-

ten te bezoeken. Zowel voor de bezoe-

kers als ook voor onze leerlingen en do-

centen was dit een schitterende erva-

ring.  

Voor meer informatie over de dansoplei-

ding kan contact worden opgenomen 

met Yvonne Scholten op Reimer, coördi-

nator van deze opleiding.  
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VOOROPLEIDING THEATERDANS KOTTENPARK  



Wie is er sneller met het oplossen van de Rubik’s ku-

bus? Een 15-jarige leerling of een geprogrammeerde 

robot?  

Reden voor de battle was de vraagof de mens nog 

steeds de baas kan zijn over technologie.  Op 16 no-

vember was het zover.  

De battle man versus machine.  De reden was om te 

kijken wie in de tijd van enorme technologische voor-

uitgang het zou winnen. 

The man: de 15-jarige Andor Engelberts uit 4 vwo of 

the machine: gebouwd door wiskundedocent Paul 

van de Veen  

Andor was overtuigd dat hij de battle zou winnen. 

Zijn geheim? ‘Gewoon veel oefenen om beter te wor-

den.’  

In vijf rondes in een volle zaal won hij vier met over-

macht . Andor had een kleine 15 seconden nodig om 

de Rubik’s cube op te lossen. Daartegen was de robot 

niet opgewassen.  

Ook docent Paul van de Veen had al het vermoeden 

dat Andor zou winnen. ‘Hij is gewoon steengoed’, 

vertelde hij.  

Op de vraag of er nog meer battles komen, geeft hij 

een kort, maar duidelijk antwoord:  “Dat gaat zéér 

zeker gebeuren.” En ook Andor  zal dan weer van de 

partij zijn. 
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Dit jaar is Ria Lazoe de nieuwe gastschrijfster op Kottenpark. Zij gaat in gesprek met 

alle tweede klassen over het schrijverschap en haar boeken. Als voorbereiding op 

het bezoek lezen alle tweedeklassers een van haar boeken. Vooral de boeken 'Eigen 

schuld' en 'Het pistool' worden door de leerlingen gelezen. 

Ria Lazoe is geboren in Almelo in februari 1945. Ze heeft onder andere gewerkt in 

het onderwijs. Zo’n 20 jaar was Ria juf in Rectum-Ypelo, een plattelandsschooltje, 

dat het decor vormde voor haar eerste kinderboek ‘Vlammend Rood’. 

Bijna haar hele leven heeft Ria geschreven: opstellen, verhaaltjes, gedichten en een 

massa poëziealbumversjes, voor bijna ieder schoolkind een eigen versje. Tijdens de 

Poëzienacht van het Oosten in 1985 ontving Ria uit handen van de burge-meester de 

‘Prijs van de Stad Almelo’ voor het gedicht ‘Vrijdagmorgen’. 

De Tubantia heeft van 1982 tot 1989 regelmatig gedichten van Ria Lazoe gepubli-

ceerd in het katern ‘Krantjuweel’. Ook kwam er een kort verhaal in Verhalen uit het 

Oosten (1986). Het verhaal heette ‘De Steen’. Een groepje filmhobbyisten uit Apel-

doorn heeft er een filmpje van gemaakt. 

 

RIA LAZOE NIEUWE GASTSCHRIJFSTER  

 

BATTLE MEN VERSUS MACHINE  

Andor Engelberts uit 4 vwo won de battle man ver-

sus machine overtuigend  

Ria Lazoe is de nieuwe gast-

schrijfster van Kottenpark 
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ROOKVRIJE SCHOOL  

Met ingang van dit schooljaar is Kottenpark 

een rookvrije school. Sinds september mag 

er niet meer worden gerookt in het ge-

bouw en op het schoolplein.  

Een werkgroep met ouders, de schoolarts, 

enkele docenten en leerlingen heeft deze 

overstap goed voorbereid. In meerdere 

overleggen is besproken, hoe deze maatre-

gel het beste ingevoerd kan worden.  

Zo was er aan het begin van het schooljaar 

een pub-quiz voor alle onderbouw klassen 

om het thema op een ontspannen en ludie-

ke manier te presenteren.  

 

LEERLINGEN IN HET STADHUIS  

Op woensdag 15 november 2017 gaven vier leerlingen van het 

Kottenpark acte de présence in het stadhuis van Enschede.  

Er werden jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen die een jury bestem-

pelde als “ Held van Enschede”. De muzikale omlijsting werd ver-

zorgd door Kalle Ordelman, Renske van Poppelen, Emilia Pinkse en 

Sanne Huinink.  

Onze leerlingen kregen een “High Five” van de burgemeester en 

werden overladen met complimenten. Tot slot een bos bloemen 

en envelop met inhoud.  

 

LEERLINGEN BEZOEKEN BURGEMEESTER VAN MÜNSTER  

Op 28 september hebben 19 leerlingen 

uit 4 en 5 VWO een tegenbezoek ge-

bracht aan de burgemeester van Mün-

ster. De leerlingen werden ontvangen 

in de historische raadszaal van de stad. 

Hier kregen ze informatie over de bete-

kenis van Münster voor Nederland. Im-

mers werd de Vrede van Munster daar 

gesloten die de 80-jarige oorlog beëin-

digde. Voor Nederland het moment van 

vrijheid.  

Na een lunch in de kantine van de ge-

meente werden wij ontvangen in het 

Haus der Niederlande. De universiteit 

van Münster heeft twee Nederlandstali-

ge opleidingen te bieden. De colleges 

worden in het Haus der Niederlande 

verzorgd.  

In de bibliotheek werden we geïn-

formeerd over de studiemogelijkheden 

en kregen we een indruk van het stu-

dentenleven in Münster.  Na een korte 

rondleiding door de historische binnen-

stad hadden de leerlingen nog wat vrije 

tijd om de binnenstad op eigen gele-

genheid te verkennen. Menigeen sloeg 

aan het winkelen. Een enkeling maakte 

nog gebruik van de gelegenheid om 

kunst te bewonderen die tijdens de 

projectdagen kunst werd tentoon ge-

steld in de hele binnenstad.  
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KERSTBAL  

Traditioneel staan er aan het eind van het jaar, vlak voor de 
Kerstvakantie, twee geweldige evenementen op de agenda. Op 
dinsdag 19 december vond het Kerstbal voor de bovenbouw 
plaats in de grote hal van de school. Volgens velen was dit het 
gezelligste Kerstbal van de laatste jaren. Dat kwam enerzijds 
door de goede DJ Mark Vriens van OV-Music en natuurlijk ook 
door een spetterend optreden van rapper Bokoesam. 

Kottenpark en het Evangelische 

Gymnasium Nordhorn onderhou-

den sinds 3 jaar een grensover-

schrijdende partnerschap. Dit jaar 

hebben de muziekafdelingen van 

beide scholen onder leiding van 

Ton Annink en Thomas Hahn voor 

het eerst een muzikale uitwisse-

ling georganiseerd. Er werd een 

mega ensemble gevormd dat met 

solisten, koor en orkest een aan-

tal nummers uit beroemde films 

hebben ingestudeerd rond het 

thema “To the movies”.  

Na een aantal studiedagen in En-

schede en in Nordhorn en een 

studie weekend zijn er in novem-

ber en december vijf optredens 

gegeven in beide steden.  

Het hoogtepunt was de uitvoe-

ring tijdens het adventsconcert in 

Nordhorn op vrijdag 8 december 

2017.  

In totaal hebben ongeveer 70 

leerlingen van beide scholen uit 

klas 1 en 2 deelgenomen aan het 

project. Naast het gezamenlijk 

musiceren was ook het kennis 

maken met beide culturen en taal 

een doelstelling.  

 

TO THE MOVIES—EEN GRENSOVERSCHIJDEND PROJECT 

KERSTCONCERT  
Ook buitengewoon geslaagd waren de optredens van 
onze eigen leerlingen tijdens het Kerstconcert op vrij-
dag 22 december. Een combinatie van muzikale optre-
dens en bijdragen van de theaterleerlingen zorgden 
voor een perfect slot van 2017. 



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

kottenpark@hetstedelijklyceum.nl  

MUZIEK– EN DANSAVOND 

Mede dankzij de financiële ondersteuning van de Lo-
catie Ouderraad Kottenpark (LORK) gaat de school op 
12 maart 2018 voor de 24ste keer de muziek- en dans-
avond organiseren.  Dit jaar met als thema Oxygen 
Zoals al enkele jaren gebruikelijk in de Casinozaal van 
het Wilmink Theater. Bij deze zijn ouders en leer-
lingen van harte uitgenodigd. De kaarten kosten € 10,
- en kunnen worden besteld bij de administratie via 
email:  kottenpark@hetstedelijk.nl of telefonisch op 
053 4821200 

KOTTENPARK KLASSIEK 

Op 16 februari 2018 presente-
ren alle gymnasiasten uit de 
brugklas tot en met de vijfde 
klas voor de 17e keer Kotten-
park Klassiek. Leerlingen pre-
senteren de resultaten van een 
tweedaags project rondom een klassiek thema. Dit jaar 
houden we ons bezig met de heros Heracles. Toeschou-
wers kunnen zich verheugen op een toneelstuk en allerlei 
afwisselende presentaties. Allemaal met een knipoog 
naar de actualiteit.  

KOTTENPARK IN CIJFERS 
aantal leerlingen verdeling jongens/meisjes 

geslacht # % 

jongens 446 44,33% 

meisjes 560 55,67% 

totaal 1006  

kunstklas  leerjaar 1 & 2 

dans 7 

theater 31 

muziek 52 

beeldend 39 

totaal 129 

kunstklassen leerjaar  

1 & 2 

verdeling profielen havo # lln. % lln. 

Cultuur & Maatschappij 16 7,27% 

Economie & Maatschappij 96 43,64% 

EM + CM (dubbel profiel) 5 2,27% 

Natuur & Gezondheid 65 29,55% 

Natuur en Techniek 17 7,73% 

NG + NT (dubbel profiel) 21 9,55% 

aantal leerlingen 220  

profielen bovenbouw havo 

verdeling profielen vwo # lln. % lln. 

Cultuur & Maatschappij 10 4,13% 

Economie & Maatschappij 55 22,73% 

EM + CM (dubbel profiel) 5 2,07% 

Natuur & Gezondheid 90 37,19% 

Natuur en Techniek 24 9,92% 

NG + NT (dubbel profiel) 58 23,97% 

aantal leerlingen 242  

profielen bovenbouw vwo 

leerjaar #  leerlingen % lln. 

1 193 19,18% 

2 176 17,50% 

3 171 17,00% 

4 207 20,58% 

5 193 19,18% 

6 59 5,86% 

vavo 7 0,70% 

totaal 1006  
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