
 

 

 

  

 

 

 

December, 2016 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze laatste brief van 2016 wil ik een aantal zaken bespreken. 
 
Communicatie 
Zoals u weet vind ik het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en school. U als ouders en wij 
als school willen allebei dat uw kind het fijn heeft op school en goed voorbereid wordt op de 
toekomst. Daarom sturen wij veel vaker dan voorheen mails met concrete informatie over 
schoolzaken. We merken dat dat op prijs gesteld wordt. Andere communicatievormen zijn (extra) 
informatieavonden, ouderklankbordgroepen of 10-minutengesprekken. Al die contacten met het 
thuisfront ervaren wij als waardevol. Ik ben blij met alle goede contacten die er zijn. 
Ook de contacten met de leerlingenraad vind ik erg waardevol. Het is goed als leerlingen meedenken 
over de schoolorganisatie en hun betrokkenheid laten zien. Door in te zetten op een goede 
communicatie met ouders en leerlingen werken we aan een fijn schoolklimaat. 
 
Organisatie 
Tot mijn vreugde kan ik doorgeven dat op dit moment, op twee lesuren na, alle vacatures vervuld 
zijn. Ook wordt er gewerkt aan een nieuw rooster dat naar verwachting eind januari / begin februari 
in werking treedt. U krijgt daarover nog nadere informatie.  
Het is ons streven lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms is er sprake van overmacht. 
Om lesuitval verder te verminderen zal nog vaker lesvervanging door een andere docent geregeld 
worden. Door leerlingen onder begeleiding te laten werken, willen we ervoor zorgen dat uw kind in 
rust aan taken werken kan. 
Op verzoek van meerdere ouders en leerlingen zetten we de ziekmelding van docenten voor 7.30 uur 
op het infokanaal. Leerlingen die door veel lesuitval achterstanden hebben opgelopen kunnen in 
aanmerking voor een herstelprogramma. Waar nodig krijgt u daarover extra informatie. 

 
Jaareinde 
De resultaten van een aantal maanden hard werken zijn zichtbaar in de rapporten van leerlingen. 
Vaak is het fijn de resultaten op een rij te zien, sommige leerlingen moeten extra aan het werk en 
een aantal heeft meer begeleiding nodig. Daar werken we in januari samen verder aan. 
Naast de gewone lessen waren er andere onderwijsactiviteiten, zoals uitwisseling, deelname aan Pre-
University, Geofuture en versterkt Duits. Voor de sporttalenten zijn er dit jaar extra mogelijkheden. 
Niet alleen voor tennis, honkbal en hockey kan in clubverband getraind worden, ook voor voetbal en 
judo is dat mogelijk geworden.  
Er is door leerlingen en personeel hard gewerkt. Voor 2016 is het afgelopen. In 2017 gaan 

we met plezier verder met ons werk. Maar eerst wens ik u allen heel fijne feestdagen, 

een goede jaarwisseling en een mooie samenwerking in het nieuwe jaar. 
 

Dat het een leerzaam, maar ook zeker een communicatief jaar mag worden. 

Hans Weustenraad 
Directeur College Zuid 
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Mavo  
  
De tijd van het jaar 
De periode tussen herfst en kerst is een 
periode die aangemerkt kan worden als 
een soort van tussenperiode. Alle 
leerlingen zijn gewend aan de nieuwe 
klas(genoten) en de docenten. Het 
personeel is gewend aan de leerlingen en 
de nieuwe collega’s. Een fase van 
‘gewenning’ is aangebroken, waarbij een 
belangrijke basis voor de rest van het 
schooljaar wordt gelegd. 
 
SE-weken 
Voor de leerlingen in leerjaar 3 heeft de eerste SE-week plaatsgevonden. In deze week 
worden toetsen, zogeheten schoolexamens, afgenomen die meetellen voor het behalen van 
het diploma. Voor leerjaar 4 zaten er zelfs twee van deze weken in deze periode. De 
spanning is in deze weken altijd goed af te lezen op de gezichten van de leerlingen, maar ook 
voor het personeel zijn dit altijd weer bijzondere momenten.  
 
Geofuture 
De leerlingen uit klas 3 zijn voor het vak GeoFuture op excursie geweest bij Twence. Het 
onderwerp van de excursie was duurzame energie, de excursie dient als aftrap voor een 
project dat de komende periode zal worden uitgevoerd tijdens de lessen.  
 
Feestmaand 
Natuurlijk staat deze periode ook in het teken van feestelijkheden. Zo hebben een aantal 
klassen in de mentorklas Sinterklaas gevierd, waarbij de mooiste surprises het schoolgebouw 
in en uit gingen.  
De laatste week van het schooljaar staat bijna volledig in het 
teken van activiteiten. Leerjaar 1 t/m 3 bezoeken onder 
andere een kerstmarkt en hebben een aantal workshops op 
school. Leerjaar 4 maakt een start met het sectorwerkstuk, 
een verplicht handelingsdeel in het examenjaar. 
Donderdagavond is er het traditionele kerstbal en op vrijdag 
wordt 2016 afgesloten binnen de mentorklas. 
Op de vrijdag voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen het 
rapport mee naar huis.  Aan u het verzoek dit rapport samen 
met uw zoon/dochter t  e bespreken.   

 
John Zandbergen 
teamleider mavo 

Terug  
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TTO/havo en vwo onderbouw 

 
 

Start 
De afgelopen periode was voor mij persoonlijk een periode van ontdekken en kennismaken. 
Sinds 1 november ben ik in dienst als teamleider onderbouw havo/vwo/tto. Tijdens een 
extra informatieavond heb ik mij voorgesteld en aangegeven wat ik na mijn eerste maand 
had geobserveerd. Sinds die tijd is er al weer veel gebeurd. De vacatures zijn allemaal 
vervuld, de lesuitval is daarmee enorm verminderd.  
 
Activiteitenweek 
Op dit moment zitten we midden in de 
activiteitenweek voor de onderbouw. Tijdens 
deze week zijn er verschillende activiteiten die 
normaal niet binnen het reguliere 
lesprogramma vallen maar die wel waardevol 
zijn op het gebied van samenwerking, brede 
ontwikkeling en internationalisering. Na de 
gebeurtenissen in Berlijn deze week hebben we 
er toch voor gekozen om de kerstmarkten wel 
gewoon in het programma te laten staan. 
Uiteraard bieden we ouders en leerlingen de vrijheid om al dan niet deel te nemen aan deze 
excursie. Toen bleek dat er een redelijk grote groep niet mee ging, is in korte tijd een 
alternatief programma samengesteld zodat ook deze leerlingen een zinvolle besteding van 
de dag hadden. 
 
Christmas Carols 
Vrijdag 16 december hebben de leerlingen uit 
1TTO een gelegenheidskoor gevormd. Midden in 
het stadscentrum, voor de Jacobuskerk, hebben 
deze leerlingen Christmas Carols ten gehore 
gebracht. Voor de toeschouwers was er warme 
chocolademelk en een versnapering. Het was 
een erg leuk evenement.   
 
Challenge 
Een aantal leerlingen uit 3 havo en 3 vwo hebben deelgenomen aan de finale van de Fun 
Park Challenge. In november was hiervan de voorronde op school. De finale was op 21 
december op Hogeschool Saxion. En: College Zuid heeft gewonnen! 
Voor alle leerlingen is het een drukke periode geweest en het is fijn dat er nu twee weken 
van vakantie zijn. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2017. 
                         

Michel Otter, teamleider HV en TTO onderbouw 
Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo bovenbouw 
Debat 
Deniz Domnez 4H is actief in de jongerenpolitiek. En de 
secties Geschiedenis/MAW/ Mij/EIO, Nederlands en 
Engels hebben al aangegeven de wens te hebben om 
meer te debatteren. Hoe mooi is het dan om dit samen te 
laten gaan?  
Afgelopen periode was de aftrap, de fractievoorzitter van 
de PvdA kwam op bezoek om aan leerlingen vele tips te 
geven om een goede debater te worden. Om dit meteen in 
praktijk te brengen zullen 5 leerlingen meedoen aan wedstrijd 
debatteren.  
Ondertussen hebben de leerlingen al een wedstrijd gehad en zijn 
wij op zoek naar het volgende moment om met de leerlingen dit 
echt te gaan oppakken. 
Hieronder de foto's van onze eerste debatwedstrijd! 
 
Kerstbijlage Tubantia 
Bas van der Heun, Anass Zerrou, Jeske Roerink en Jacco Schreuder, allen 4H hebben een 
gesprek gehad met de Tubantia. Ze spraken over 2016, maar ook 
over hun verwachtingen voor de toekomst als het gaat om 
bijvoorbeeld een eventuele opleiding. Het is nog even wachten 
totdat we het stuk kunnen zien in de Tubantia. 

 
Werkweek 4Havo 
Leerlingen hebben zich al opgegeven voor de 
werkweek. Ik wil u er graag op attenderen dat 
er 9 februari een informatieavond is met de laatste stand van zaken rond 
de reis en tips voor de leerlingen op pad gaan in april. 
 
Profielwerkstuk 5Havo 
8 februari is de deadline voor het verslag van het profielwerkstuk. Onze 
leerlingen moeten dan het verslag inleveren waarop ze worden 

beoordeeld. Natuurlijk gaan ze dit ook presenteren. Dat is op 16 februari. Een mooi moment 
om te zien wat uw zoon of dochter gemaakt heeft. Reserveert u de datum vast?  
 
Studiekeuze 
Ook zijn we dit jaar meer gaan inzetten op loopbaankeuze. Het komt aan bod bij de 
gesprekken met de mentor, leerlingen moeten opdrachten maken en er zijn gesprekken met 
de decaan. 
Misschien ook een mooi moment om met uw zoon of dochter het gesprek aan te gaan, 
hiervoor heb ik 2 handige tips voor ouders om te gebruiken bij de studiekeuze van uw zoon 
of dochter, de site studiekeuze en een film.  

Judith Prakken 
Teamleider havo bovenbouw 

Terug  

http://www.studiekeuzekind.nl/
https://m.youtube.com/watch?v=O9UBQMpef6g
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Vwo bovenbouw 
 

Partnerschool 
Het afgelopen jaar is een succesvol jaar 
geweest voor onze VWO-afdeling. In juni zijn 
we officieel partnerschool geworden van de 
Pre-U. Vier leerlingen uit 5V zijn 
geselecteerd om deel te nemen aan het 
Honoursprogramma en veel leerlingen 
hebben zich aangemeld voor de 
masterclasses op de UT. Ook leerlingen uit 
de onderbouw beginnen steeds meer interesse te tonen in de masterclasses.  
 
Spanje 
Onze 5V TTO-leerlingen zijn een week op uitwisseling geweest naar Spanje en hebben de 
Spaanse taal en cultuur kunnen opsnuiven. Al met al dus succesvolle en 
inspirerende maanden. We gaan ervan uit, dat we deze successen in 2017 zullen voortzetten 
en dat we samen voor een uitdagend leerklimaat zullen blijven zorgen. Ik wens u allen fijne 
feestdagen en een gezond en succesvol 2017.  
 

Rita Piras 
Teamleider vwo bovenbouw 

Terug 

Leerlingen College Zuid winnaar UTwente Aerodynamica 
De eerste ronde masterclasses  van de Universiteit 

Twente zit erop en met heel veel trots kunnen we 

melden dat Mara Peddemors en Erik Sweelssen uit 

5VWO als eerste zijn geëindigd bij de 

eindpresentaties van de masterclass Aerodynamica! 

En uiteraard zijn we ook trots op alle andere 

leerlingen die hebben meegedaan aan de 

masterclasses en deze allemaal met goed gevolg (en 

dus een certificaat) hebben afgesloten!! 

We hopen dat zich ook voor de tweede ronde masterclasses veel  enthousiaste leerlingen 

aanmelden.  De ouders van de leerlingen in 2 t/m 6 VWO hebben hierover per mail meer 

informatie ontvangen; ook hebben de leerlingen flyers meegekregen van de Universiteit 

Twente. Voor de geïnteresseerden: op de site van Utwente is meer informatie te vinden over 

de masterclasses en het programma van Pre-University. Verder kunt u bij eventuele vragen 

ook terecht bij een van ondergetekenden. 

Rita Piras (rpiras@hetstedelijklyceum.nl) 

Esther Notkamp (enotkamp@hetstedelijklyceum.nl) 

Terug 

https://www.utwente.nl/onderwijs/pre-university/#pre-u-junior-4-tot-12-jaar
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DNA-practicum 5V 
Op donderdag 15 december hebben de 

leerlingen in 5VWO een DNA practicum 

gedaan onder leiding van twee studenten van 

de Universiteit Wageningen. Hierbij hebben 

ze DNA geïsoleerd uit aardappelplanten om 

dit vervolgens te onderzoeken op de 

aanwezigheid van genen die zorgen voor de 

kleur van de aardappel en resistentie tegen 

een bepaalde schimmel en een nematode. De 

leerlingen hebben niet alleen in theorie, maar 

ook in de praktijk kennis gemaakt met PCR 

(een manier om DNA te vermenigvuldigen) en 

gel-electroforese, waarbij DNA wordt 

gescheiden in fragmenten en kan worden 

geïdentificeerd. Daarnaast hadden de 

studenten veel varianten van paprika’s, 

pepers en tomaten bij zich die de leerlingen 

konden proeven. Sommigen waren zo dapper 

om de scherpste pepers te proeven, wat 

leidde tot een aantal mooie beelden (zie 

hieronder een impressie). Tot slot vertelden 

de studenten uiteraard ook iets over het 

studentenleven en de Universiteit Wageningen. 

Het was een mooie ervaring! 

E. Notkamp 
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Terug 
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LOOT-leerlingen succesvol op de ijzers 

 
Leerlingen van College Zuid lieten op 3 en 4 

december op het gladde ijs zien wat ze waard 

zijn. Dat leidde tot mooie resultaten!  

 

NK Sprint 
Bij de junioren A sprint deden drie 
deelneemsters van College Zuid mee: Elisa 
Dul, Marit Steunenberg en Muriël Meijer. Elisa 
Dul werd op elke afstand van het NK sprint 3e 
en in het eindklassement eindigde ze ook op 
de 3e plaats. Een bronzen medaille voor Elisa! 
Marit Steunenberg werd de eerste dag op beide afstanden 7e. De 500 meter reed ze in 
41.54, haar snelste seizoenstijd. In het eindklassement is ze geëindigd op plaats 7. 
Muriël Meijer reed de eerste dag een persoonlijk record en op dag twee reed ze haar snelste 
seizoenstijd op de 500 meter. Muriël werd 8e in het eindklassement. 
 
NK Afstanden 3000: 
Van College Zuid stonden Sanne in ’t Hof, Joy Beune, Marit Steunenberg en Muriël Meijer 
aan de start. Muriël was als eerste aan de beurt. Ze reed een mooi pr in 4.33.31 en werd 
daarmee 12e. 
Sanne reed in rit 6 en won in een tijd van 4.21.14. Dit was tot dan de snelste tijd en dat bleef 
het. Goud dus voor Sanne! 
Joy Beune en Marit Steunenberg reden tegen elkaar in rit 8. Ze reden allebei erg goed en Joy 
finishte in 4.24.74 en Marit in 4.28.00. Joy werd hiermee 3e. Een bronzen medaille voor Joy! 
Marit Steunenberg eindigde met deze tijd op een mooie 6e plaats. 
 
NK Afstanden 5000: 
Zondag 4 december op de 5000 meter zijn Sanne en Joy gestart. Voor Joy was het de 
allereerste 5000 meter. En gelijk een hele mooie! Ze werd uiteindelijk 5e in 7.39.00. Ze reed 
tegen Sanne. Sanne reed een hele vlakke race en eindigde in een hele goede tijd: 7.30.07, 
een verbetering van haar pr met 23 seconden! In de ritten erna kwam er niemand aan haar 
tijd. Goud dus voor Sanne! Een dubbelslag! Zowel de 3000 als de 5000 meter gewonnen. Een 
mooi resultaat! 
 

Terug  
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Decanaat 
Loopbaanoriëntering – niet alleen de open dagen – ook spannende activiteiten! 
 

Mavo 

Voorlichting op school  

Op 24 januari komt mw. Hofman op school om te vertellen over de opleiding 
Juridisch Administratief medewerker en HRM niveau 4. De voorlichting is van 14:00 - 
15:00. Aanmelden kan tot 20 jan bij mw. Leferink (yleferink@hetstedelijklyceum.nl). 

Als uw zoon/dochter om 14:00 nog les heeft dan moet er eerst overlegd te worden 
met de docent. Ook ouders zijn van harte welkom!  

 
Open dag ROC van Twente 
Binnenkort komen de open dagen van ROC van Twente er weer aan. Zit uw kind in 3 

of 4 mavo? dan is het zeker aan te raden om de open dagen te bezoeken. 
De open dagen zijn van 15:00 - 21:00  

Ma 30 januari: Enschede 

Di 31 januari: Hengelo 
Woe 1 februari: Almelo 
Do 2 februari: Rijssen 

 
Opleidingen met instroombeperking  
Voor een aantal populaire MBO studies geldt dat er een instroombeperking geldt. 

Voor deze opleidingen is het extra belangrijk dat leerlingen zich uiterlijk 1 maart 
hebben aangemeld.  
Op 2 maart wordt er geloot om de beschikbare plekken. Een overzicht van 

opleidingen met een instroombeperking vindt u hier. 
 

 

Havo/vwo onderbouw 

Twente goes Techno 
College Zuid nam dit jaar voor het eerst deel aan 
het project Twente Goes Techno. Tijdens dit 

jaarlijkse project, onder leiding van de gemeente 
Enschede, krijgen leerlingen van VO scholen de 
kans om een kijkje te nemen in twee technische 

bedrijven in Enschede.  Alle 3 h/v leerlingen van 
College Zuid zijn bij het FabLab van het Saxion 
geweest. Na een 

korte uitleg over 
wat een FabLab nou precies is, mochten ze aan de 
slag. Stickers maken van de naam of het logo van de 

school, 3D printen, spelletjes spelen op de 
arcadekast, lasersnijden en een ritje maken in de 
achtbaan met een VR bril op. Voor het bezoek aan 

het tweede technische bedrijf waren de leerlingen 
verdeeld over verschillende groepen.  

  

mailto:yleferink@hetstedelijklyceum.nl
https://www.rocvantwente.nl/rocvantwente/alles-over-mbo/instroombeperking.html
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Iedere groep bezocht een ander 

bedrijf.  Onze leerlingen hebben 
bezoek gebracht aan Dupo, Pentair, 
TPRC, Van der Molen en Biomass 

Technology Group.  
 
Fun Park Challenge 

Een ander project waar we ook aan deel hebben 
genomen is de Fun Park Challenge onder leiding van 
Saxion Studenten.  In groepjes van vijf werd nagedacht 

over het ontwerpen van een compleet nieuw pretpark in Dubai.  Na een eerste opzet 
van het thema en inhoud van het pretpark, kreeg ieder lid van een groep een 
specifiek thema om uit te werken en te vertegenwoordigen (denk aan het thema's 

als marketing, duurzaamheid, veiligheid, ontwerp etc.).  
Uit iedere klas is één groepje gekozen dat mag strijden op de finaledag (21 
december) tegen winnende groepjes van andere scholen. Op deze dag wordt het 

pretpark nog verder uitgewerkt. (zie elders in deze oudercontactbrief). 
Al met al zijn dit twee leerzame ervaringen geweest en het heeft er toe geleid dat 

het beeld van techniek bij de leerlingen zeker is vergroot.  
 

Havo/vwo bovenbouw 

Voorlichting sporten en studeren in Amerika voor sport talent leerlingen 
Op 10 januari komt dhr. Mertens van Overboarder op school om sport talent 

leerlingen en hun ouders te informeren over de mogelijkheden om te sporten en 
studeren in Amerika. De voorlichting is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw 
havo en vwo.  De voorlichting start om 10:50. 

U kunt zich (evt .samen met uw zoon/dochter) aanmelden bij mw. Leferink. 
(yleferink@hetstedelijklyceum.nl)  
 

Belangrijke data inschrijven voor studie  
Uiterlijk 15 januari moeten leerlingen 
ingeschreven staan voor studies met een 

decentrale selectie. Hier vindt u een overzicht 
van studies waarop dit van toepassing is. Voor 
alle andere opleidingen geldt dat leerlingen zich 

uiterlijk 1 mei moeten hebben ingeschreven om 
gebruik te maken van het toelatingsrecht. Als een 

leerling zich na 1 mei inschrijft, dan vervalt het 
toelatingsrecht.  
 

HBO en WO voorlichtingen 

De decanenkring Twente en Oost- Gelderland 
organiseert jaarlijks de HBO en WO voorlichtingen voor alle havo en vwo leerlingen 

in de regio. Tijdens deze voorlichtingen kunnen leerlingen zich in een relatief korte 
tijd oriënteren op meerdere studies.  
 

  

mailto:yleferink@hetstedelijklyceum.nl
https://www.studiekeuze123.nl/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er?platform=hootsuite
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De HBO voorlichting staat gepland op 15 februari van +/- 17:30 - 21:00 op de 

Grundel in Hengelo 

De WO voorlichting staat gepland op 9 februari van +/- 13:00 - 17:00 op de 
Universiteit Twente.  

Leerlingen ontvangen in januari de informatie over de voorlichtingen en hoe zij zich 
hiervoor kunnen aanmelden.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bezoeken van open dagen 
Een goede orientatie op een vervolgstudie is belangrijk. Vooral voor 4 havo, 4 vwo 
en 5 vwo is het aan te raden om nu al te starten met het bezoeken van open dagen.  

Via deze link vindt u een overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten van hogescholen 
en universiteiten. 

Yvonne Lefering 
Decaan   

  
Terug 
  

https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen
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Column 

 

Lessons in love 

December is de tijd van herdenken, terugkijken of herkauwen. Het is maar hoe 

je dat wroeten in het voorbije jaar wilt noemen. De een doet het met plezier, 

de ander met spijt en een derde vergeet liever alles.  

College Zuid kijkt ook terug en vooruit. Niet omdat de kalender een nieuw jaar 

aanwijst, maar omdat de agenda ‘rapportvergaderingen’ voorschrijft. 

Anderhalve dag lang praten, zuchten en lachen docenten over leerresultaten, 

persoonlijke perikelen of groepsgedrag. Tijd om de balans op te maken, doelen 

bij te stellen, plannen te maken en goede voornemens te formuleren. 

Je vraagt je af hoe het gaat als een pittige groep besproken wordt. Is de sfeer 

zorgelijk? Verdrietig? Boos? Hoe doen docenten dat? Voeren frustraties de 

boventoon? 

Eén van de mentoren is aan het woord: ‘…, dat is dat leuke meisje dat…’ ‘Met 

de ouders van die jongen heb ik geregeld contact en we zijn het heel erg eens. 

Het is een leuke knul die…’. Er volgen lange besprekingen. 

Rapportenvergadering? Lessons in love. Betrokkenheid, meeleven en steun 

voor jongens en meisjes die het niet altijd makkelijk hebben. Je zou het liefde 

voor leerlingen kunnen noemen. Omdat leren soms moeilijk is. Omdat 

kinderen veel voor hun kiezen krijgen in het leven. Of omdat het maar niet lukt 

in de klas gepast gedrag te tonen. Rapportvergaderingen laten zien dat 

docenten helpend ingesteld zijn. Helpend bij het plannen, bij het motiveren, 

het corrigeren en alles wat nodig is om het doel te bereiken: Leerlingen die 

plezier hebben in de dingen die ze doen. Leerlingen die voorbereid zijn op hun 

toekomst. 

Daar gaat College Zuid in 2017 gewoon mee door. Houden van de jongens en 

meisjes die op school zijn.  

Allen een liefdevol 2017 gewenst! 

Terug 
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Belangrijke data voor ouders (wijzigingen voorbehouden) 

 

24-12-2016 tot en 
met 8-1-2017 Kerstvakantie   

9-1-2017 Start lessen 09.00 uur   

11-1 Ouderklankbord bijeenkomst 19.00 uur  

16-1 Bekendmaking cijfers SE2 examenklassen   

17-1 
Aanvraag herkansing SE2 examenklassen 
indienen.   

17-1 en 18-1 Herkansing/inhalen rekentoets 3F 5havo/6vwo   

18-1 Open Huis College Zuid 17.00 - 20.00 uur 
17.00 - 
20.00 uur 

leerlngen vrij: om 
12.20 uur 

23-1 Kijk en luistertoets Duits vwo   

 Kijk en luistertoets Frans havo   

24-1 Kijk en luistertoets Engels vwo   

 Kijk en luistertoets Duits havo   

 

Voorrondes basketbaltoernooi klas 1 en 3 vanaf 
14.45 uur   

25-1 Kijk en luistertoets Duits mavo   

 Kijk en luistertoets Frans vwo   

 Kijk en luisterteots Engels havo   

26-1 Kijk en luistertoets Engels mavo   

 Phileas Fogg 1st world war theatre show   

27-1 Herkansing/inhalen SE2 examenklassen   

31-1 
Presentatie sectorwerkstukken mavo 19.30 - 
21.00 uur   

2-2 
Stedelijk breed basketbal toernooi klas 1 vanaf 
13.30 en klas 3 vanaf 14.15 uur   

8-2 Inleveren definitieve versie profiel/sectorwerkstuk   

8-2 
Voorlichtingsavond sportklas voor 
basisschoolouders 19.00 uur   

9-2 informatieavond werkweek 4H/4V 19.00 uur   

14/2 5V naar body worlds   

15-2 HBO voorlichting   

16-2 Profielwerkstuk avond vanaf 19.00 uur   

18-2 tot en met 
26-2 Krokusvakantie   

Terug 

 


