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VAN DE SCHOOLLEIDING 

Het tweede trimester van dit schooljaar 

zit erop. Eind deze week beginnen de 

rapportvergaderingen. Op vrijdag 23 

maart a.s. zijn de leerlingen dan ook 

vrij.  

Op 12 maart vond voor de 24ste keer 

de Grote Muziek– en Dansavond van 

Kottenpark plaats in het Wilminkthea-

ter. Het was weer een feest om deze 

avond bij te wonen.  Het is elk jaar weer 

schitterend om  zo veel talent  op het 

podium te zien. 

Op 15 en 16 februari  jl. hebben wij de 

21ste  keer Kottenpark Klassiek beleefd.  

Na een project van twee dagen rondom 

het thema Herakles hebben alle gymna-

siasten van klas 1 t/m 5 de resultaten 

aan een breed publiek getoond. Naast 

een theaterproductie van 45 minuten 

waren er tal van workshops, quizzen, 

raadsels en voordrachten in de cata-

comben van de school te bewonderen. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al 

aandacht geschonken aan de weten-

schap| design | techniek | klas. Het is 

bemoedigend om te zien dat zich veel 

leerlingen hebben aangemeld voor deze 

klas. Kottenpark voorziet dus blijkbaar 

in een behoefte. Bijzonder trots zij wij 

ook dit jaar op het aantal aanmeldin-

gen. Tijdens de twee aanmeldingsavon-

den op 13 en 14 maart hebben zich 200 

leerlingen aangemeld . Voor het vijfde 

jaar op rij groeit de school. Dat is be-

moedigend en geruststellend tegelijk.  

Tot slot vermeld ik graag dat Kottenpark   

de Rookvrije Generatie Award gewon-

nen heeft. Tijdens de prijsuitreiking  op 

19 maart jl. werd het plan en de con-

structieve samenwerking tussen leer-

lingen, schoolleiding en ouders bij de 

totstandkoming van het beleid positief 

vermeld. Een bijzondere vermelding 

kreeg de pubquiz voor leerlingen van 

klas 1 t/m 3 en de betrokkenheid van de 

leerlingenraad. 

 

Bram Distel   

directeur 
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Vrijdag 16 februari  hebben we een fantastische avond 

beleefd op Kottenpark.  Voor de 19e keer werd Kotten-

park Klassiek (ofwel: de gymnasiumdagen) afgesloten 

met een indrukwekkende slotmanifestatie. Meer dan 500 

bezoekers hebben ervoor gezorgd dat het vrijdagavond 

erg druk was in de school. Het thema van de gymnasium-

dagen was dit jaar Herakles. De slotmanifestatie bestaat 

altijd uit drie delen. 

Allereerst krijgen alle bezoekers het klassieke verhaal ge-

presenteerd. Dit doen leerlingen zelf, net als de power-

point die ondersteunend aan het verhaal wordt gepre-

senteerd door hen is gemaakt. Er was een eigen program-

maboekje voor deze avond, ook gemaakt door leerlingen.   

Na de inleiding wordt het publiek in twee groepen ge-

splitst. Terwijl de ene groep kijkt naar een toneelstuk 

over het klassieke verhaal, wordt de andere helft van de 

bezoekers door leerlingen door de kelder geleid. Daar 

presenteren leerlingen uiteenlopende activiteiten die 

allemaal te maken hebben met het klassieke verhaal van 

Heracles. Er waren een quiz, een praatprogramma, een 

filmpresentatie en nog veel meer. Het is elk jaar bijzonder 

om te zien, hoe creatief leerlingen omgaan met de gebo-

den uitdaging. Zij bedenken, organiseren en presenteren 

alles namelijk zelf en linken het klassieke verhaal heel 

vaak op grappige, creatieve en originele manier aan de 

actualiteit. (vervolg zie ommezijde) 
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Het toneelstuk wordt binnen twee dagen ingestudeerd. Ook hier blinken de 

leerlingen uit. Elk jaar zien we leerlingen die voor een volle zaal lef tonen en 

met elkaar een geweldige productie neerzetten van 45 minuten. Ook dit 

theaterstuk wordt met grote regelmaat met een knipoog gekeken naar de 

actualiteit. Dit jaar sprong er met name uit dat de stallen van Augias in de 

productie waren veranderd in de toiletten van het Kottenpark. Hilariteit al-

om onder leerlingen, ouders en docenten natuurlijk. Het daverende applaus 

op het einde is meer dan het verdiende loon. Het is ook erkenning van de 

geleverde prestaties. 

Kottenpark Klassiek toont weer aan dat de klassieke oudheid nog steeds 

spannend is. De belangrijkste aantrekkingskracht van het verhaal is waar-

schijnlijk dat het nooit saai of ouderwets is geworden. Het verhaal nu lezen 

of zien is net zo spannend als dat het eeuwen geleden was. 

Graag dank ik alle betrokken collega’s danken die hebben geholpen om de-

ze avond (en de twee projectdagen) tot een succes te maken. In het bijzon-

der wil ik graag vermelden: Anita Ornée, Maartje Wikkerink, Peter Winke-

laar en Harry Bakker (en zijn team). 

Hans-Peter Bethge, teamleider gymnasium 



Donderdag 15 maart vond onze 

jaarlijkse poëzie-battle wederom 

plaats in de theaterzaal van het 

Kottenpark. 

Alle leerlingen van 1HA1 en 1HA2 

hebben in februari de workshop 

“Door dichten dichter bij kunst” in 

Concordia gevolgd. Voorafgaand 

aan de workshop hebben ze o.l.v. 

een medewerkster van Concordia 

de expositie “Speel je mee?” be-

zocht. Het was ook dit jaar een 

groot succes! De leerlingen keken 

hun ogen uit en werden hierdoor 

geïnspireerd om te schrijven, zo 

bleek later. Na de expositie gingen 

ze o.l.v. Bob Boswinkel, voormalig 

stadsdichter, aan de slag om zelf 

gedichten te maken. 

Het was leuk om te zien hoe de 

leerlingen in korte tijd een ontwik-

keling doormaakten en zo tot 

prachtige resultaten kwamen. 

Donderdag 15 maart was het dan 

zover. Er waren 10 gedichten uit-

gekozen. De genomineerden za-

ten op het podium en mochten 

één voor één hun eigen gedicht 

voordragen. Tegelijkertijd werd 

hun gedicht beoordeeld door de 

jury bestaande uit: voorzitter Bob 

Boswinkel en 6 leerlingen die in 

2017 hadden meegedaan, Ekin 

(winnaar 2017), Floor, Olijn, Seli-

nay, Guus en Joep. De jury lette 

met name op kwaliteit, originali-

teit, presentatie en stemgebruik. 

De voorgedragen gedichten wer-

den middels een PowerPoint ge-

projecteerd op een groot scherm 

zodat iedereen kon meelezen. Na 

een spannende “wedstrijd” is er 

uiteindelijk gekozen voor het ge-

dicht “Ik ben mezelf” van Li-Zhi 

Findhammer uit 1HA 2. Eervolle 

vermeldingen gingen naar Lynn 

van Zuilekom en Jasmijn Brink-

horst. 

Zowel in 2016 als in 2017 werd 

het winnende gedicht van onze 

school op een glazen scherm ge-

plaatst op het Willem Wil-

minkplein. Het gedicht van Ekin 

Yilmaz is nog tot september te 

bewonderen en we hopen dat we 

daarna kunnen genieten van het  

prachtige gedicht van Li-Zhi Find-

hammer. 

We zijn allen trots op haar! 

Lidian Hiensch 
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Kottenpark neemt elk jaar een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen én ouders.  Op  dit mo-

ment heeft al 35% van de ouders het onderzoek ingevuld. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. Het 

beeld wordt echter nauwkeuriger, als  zich nóg meer ouders zich bereid 

vinden om mee te werken aan het onderzoek. Het kost u echt maar 10 

minuten. U helpt ons enorm door het invullen, omdat wij een beter beeld 

krijgen van de zaken die wij goed doen en willen uitbouwen. Tegelijkertijd 

helpt uw feedback ons om punten, waarover u minder tevreden bent ge-

richt aan te pakken. Een begeleidende mail met daarin een link naar het 

onderzoek heeft u ontvangen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Teamleiders Kottenpark 

Het Kottenpark organiseert i.s.m. de GGD op 10 april a.s. een themabijeen-

komst ‘Puberbrein’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders en verzorgers 

van kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar. Graag nodigen wij u voor deze 

avond uit, van 19.30-21.30 uur in onze theaterzaal. 

 De puberteit is voor veel ouders een schrikbeeld. Toch is dat niet nodig. Het is 

belangrijk om te beseffen dat het puberbrein nog niet af is. Daarom gedragen 

pubers zich anders. Pubers reageren vaak veel heftiger op allerlei zaken en 

lijken hun emoties alle kanten op te springen. Niet zo gek, want 

“daarboven”  vindt een grote verbouwing plaats. 

Hoe ontwikkelen de hersenen van pubers? Welke invloed heeft hun omgeving 

hierop, en wat kun je als ouder doen om dit in goede banen te leiden? Hoe 

beter je begrijpt wat er in het puberhoofd gebeurt, hoe beter je in staat bent 

om op pubergedrag in te spelen. 

 In de themabijeenkomst Puberbrein komen de volgende onderdelen aan bod: 

  Breinontwikkeling 

 Wat kun je doen, wat laat je los? 

 Een eigen leven 

 Wat kun je doen, wat laat je los? 

Tijdens de themabijeenkomst puberbrein wordt veel gelegenheid gegeven om 

mee te praten over allerlei praktijkvoorbeelden. De meeste ouders vinden het 

fijn om van andere ouders horen hoe zij erover denken. Mocht u geïnteres-

seerd zijn in het bijwonen van deze avond, vragen wij u om u zich via onder-

staande link op te geven. De deadline voor inschrijving is 5 april a.s.  

voorlichting_kottenpark@hetstedelijklyceum.nl 

We hopen op een informatieve avond en een grote opkomst. 

Teamleiders Kottenpark 

HEEFT U TIEN MINUTEN VOOR ONS?? 

THEMA BIJEENKOMST OVER HET PUBERBREIN 

mailto:voorlichting_kottenpark@hetstedelijklyceum.nl
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INTERNATIONAAL PROJECT OP SAXION 

Van 5 tot en met 9 februari heeft 
een aantal getalenteerde 5 Havo 
leerlingen van onze school deelgeno-
men aan een internationale project-
week op Saxion waarbij er in teams 
van 8 personen gewerkt werd aan 
een oplossing voor een aan techniek 
gerelateerde opdracht van een be-
drijf uit Nederland. De deelnemende 
studenten kwamen niet alleen uit 
Nederland, maar ook o.a. uit Spanje, 
Turkije, Vietnam en Duitsland. De 
voertaal was dus Engels. Onze leer-
lingen werden geselecteerd door 

een aantal van onze docenten en 
allemaal hebben ze volmondig 'ja' 
geantwoord op de uitnodiging. Het 
betrof de volgende leerlingen: Lars 
Dijks, Sammen Kanwal, Twan Wes-
tenbroek, Jirri de Wit, Sophie Twen-
haar, Justin de Kinkelder, Jennique 
Buursen, Jeltje Alberts, en Serra Len-
sink. 

Evelien Koops,  teamleider havo bo-
venbouw 

In februari hebben leerlingen van 
Kottenpark meegedaan aan de regi-
onale kampioenschappen ploegen-
achtervolging schaatsen op ijsbaan 
Twente in Enschede. De ploeg be-
stond uit Pien Bos, Lieke Bevers, 
Kalle Ordelman en Gwen Konter 
(Innova).  
De winnaar plaatste zich voor de 
Nederlandse kampioenschappen 

een week later in het Olympisch sta-
dion in Amsterdam, een mooie uit-
daging.  
De meiden hebben goed gereden en 
een verdienstelijke 2e plaats be-
haald, helaas was er één ploeg beter 
en dus zat er niet meer in dan een 
2e plaats! 
 
Sectie Lichamelijke Opvoeding 

SCHOLENPLOEGENACHTERVOLGING 

Leerlingen uit klas 3 Havo hebben 
de eerste prijs gewonnen bij de lan-
delijke wedstrijd van het project ‘Le 
Français Voyage’. Opmerkelijk, want 
ook vorig jaar behoorde Kottenpark 
tot de winnaars. De finale vond op 
31 januari plaats op het Koningin 
Wilhelmina College in Culemborg. 
Uit het hele land waren tien groep-
jes leerlingen geselecteerd voor 
deze finale, waarin zij in hun beste 
Frans een performance lieten zien 
en horen (een sketch, gedicht, 
chanson). 
De jury waardeerde met name het 
acteertalent van Noël van der Sluis, 
Julia Angenent, Dunja Koiter en 
Liselotte Faro bij de uitvoering van 
hun sketch ‘Au camping Les trois 

Libellules’. “Door jullie optreden 
krijg je plezier en zin om Frans te 
leren, jullie hebben fantastisch ge-
speeld en het Frans was van uitste-
kend niveau!”, aldus het commen-
taar van de jury. 
Het project ‘Le Français Voyage’ 
heeft voornamelijk als doel om leer-
lingen uit de tweede en derde klas-
sen Havo en VWO op een creatieve 
en actieve manier bezig te laten zijn 
met de Franse taal. Scholen uit het 
hele land hebben meegedaan aan 
dit project, waarbij ook een Franse 
talenassistente de scholen heeft 
bezocht. Het project wordt met na-
me georganiseerd door het Institut 
Français en Levende Talen. 
Helmi van Baars, docente Frans 

FINALE ‘LE FRANCAIS VOYAGE’ 



IMPRESSIES GROTE MUZIEK– EN DANSAVOND 
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