
 

 

 

  

Februari, 2017 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In de vorige oudercontactbrief heb ik geschreven dat de school in beweging 
is. Een aantal van deze bewegingen wil ik u graag melden. 
 

Training 
In de afgelopen periode zijn wij in de school begonnen met een aantal trainingen. Deze trainingen 
staan in het teken van ‘de vijf rollen van de leraar’. Met deze trainingen gaan wij als school een 
concept omarmen waarvan bewezen is dat de leereffectiviteit bij onze leerlingen gaat toenemen. 
De afgelopen twee weken hebben alle teams een eerste trainingssessie gehad. Per team zullen er 
in de komende maanden nog twee volgen. Deze trainingen zijn vanaf 15.00 uur ingepland; dit 
betekent dat er minimale lesuitval zal zijn. 
 
Lyceo 
De afgelopen maand hebben wij ook een overeenkomst gesloten met Lyceo, een onderwijs 
ondersteuningsinstelling. Lyceo heeft vorig schooljaar bij ons de lenteschool uitgevoerd. Dit 
schooljaar zullen zij weer de lenteschool gaan verzorgen. In de nieuwe overeenkomst met Lyceo 
hebben we afgesproken dat zij huiswerkbegeleiding gaan aanbieden aan leerlingen (en ouders). In 
principe staat de school hier buiten, wij bieden alleen de huisvesting.  
Lyceo zal een coördinator aan onze school gaan verbinden (voor zowel de lenteschool als de 
huiswerkbegeleiding). Zo ontstaat een directer contact tussen de school en Lyceo.  Over de 
concrete plannen zullen wij u in de nabije toekomst informeren. 
 
Leerlingenraad 
Dit schooljaar merken wij dat we een hele actieve leerlingenraad hebben. Het overleg met deze 
leerlingen is heel constructief en er zijn al veel onderwerpen besproken, zoals:  

 zitplekken aula; 
 parkeren van auto’s ingang van de school; 
 magister; 
 looproutes in het gebouw; 
 SE-week na de krokusvakantie 

Ik ben er trots op dat de leerlingen bij de ouderraad een goed onderbouwd plan neergelegd 
hebben voor vaste zitplaatsen in de aula. De ouderraad heeft dit verzoek gehonoreerd. En dat 
betekent dat er op korte termijn meer zitplaatsen in de aula komen. 

BYOD 
Als school werken we aan modern onderwijs, waarbij steeds vaker ICT-middelen ingezet 
worden. Vanaf volgend jaar vragen we daarom van onze nieuwe leerlingen een eigen ICT-
apparaat mee te nemen (BYOD – bring your own device). Wij zijn ervan overtuigd dat modern 
onderwijs niet meer zonder ICT kan en willen per vak zowel vanuit het boek als met het scherm 
aan de slag. Het geeft ons de kans eigentijds en gedifferentieerd te werken. 
 
Ik wens iedereen een hele fijne krokusvakantie toe. 
 

Hans Weustenraad 
Directeur College Zuid 
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H/V en TTO, onderbouw 

Terugblik 

De afgelopen periode leek vooral in het teken te staan van de 

griepepidemie die Nederland al weken in de greep houdt. Ook 

op school heeft dat zijn weerslag gehad. Er waren veel  

leerlingen ziek, maar ook een groot aantal collega’s heeft zich 

voor enkele dagen ziek moeten melden. Dat heeft geleid tot gemiste lessen en toetsen voor leerl  

ingen en lesuitval van docenten. De lessen zijn zoveel mogelijk met invallessen opgevuld, maar op 

het hoogtepunt waren er 12 collega’s ziek, dat was niet meer met invaluren op te vullen. Het 

zorgt ervoor dat er af en toe toetsen niet door zijn gegaan en opnieuw ingepland moesten 

worden. Zoiets is niet te voorkomen, maar is wel lastig voor de planning.  

IJSO 

De leerlingen uit de derde klas hebben meegedaan aan de IJSO 

(International Junior Science Olympiad). Maandag 13 februari 

mochten de drie best presterende leerlingen onder begeleiding 

van mevrouw de la Combé naar Utrecht voor de landelijke 

prijsuitreiking. Helaas zijn wij niet 

in de prijzen gevallen. 

Sneeuwdag 

Deze week zijn de tweede klassen naar Sahnehang geweest voor de 

jaarlijkse sneeuwdag. Dit is altijd een mooie en sportieve dag die 

goed past binnen het sportieve karakter van onze school. 

Profielkeuze 

De leerlingen uit de derde klas zijn tijdens de 

mentorlessen begonnen met de profielkeuze. Ze moeten daarvoor opdrachten maken 

op dedecaan.net. Een goede profielkeuze is van groot belang, want eenmaal een 

profiel gekozen, betekent het, dat een leerling daar de komende twee of drie jaar aan 

vast zit en examen moet doen in die vakken. Wisselen van vakken is in feite niet meer mogelijk na 

13 april, de deadline van het inleveren van de profielkeuze. 

Cambridge Checkpoint Exams  

De TTO leerlingen bereiden zich vanaf leerjaar 1 voor op het Cambridge 

Checkpoints Exam. In de derde klas vinden de toetsen plaats. Dit jaar 

vinden deze toetsen plaats op 11 en 13 april. Veel succes! 

CITO  

Vanaf vrijdag 7 april vinden de CITO toetsen voor de klassen 1 tot en met 3 plaats. De 

toetsen zijn een goede indicatie van de voortgang van de leerlingen en zijn voor de 

school een instrument om te kijken hoe de school het doet ten opzichte van scholen 

elders in het land. De toetsen worden afgenomen tijdens het derde en vierde lesuur. 

Voor de leerlingen uit 3 TTO zijn we aan het kijken naar een oplossing voor de dagen waarop ze 

de Cambridge examens doen. Daarover wordt u ter zijner tijd geïnformeerd.                         

Michel Otter 

Teamleider TTO/HV onderbouw 

Terug 
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Havo bovenbouw 
 
Profielwerkstukken 

Veel leerlingen zijn er ontzettend druk mee!! en 

daarom focus ik in deze oudercontactbrief op de 

profielwerkstukken. Met dit werkstuk laten 

leerlingen zien wat ze kunnen rond een 

zelfgekozen onderwerp. 

Als u dit leest hebben ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen al kunnen genieten van 

de presentaties op de profielwerkstukavond, gehouden op 16 februari. Het was een mooie en 

gevarieerde avond waarop de leerlingen konden laten zien waar zij mee bezig zijn geweest.  

Internationaal 

Voor  Trudi Janssens en Carmen Ungerer volgt de 

ontknoping op 7 maart, want zij doen mee aan het 

prestigieuze en competitieve project van de 

Atlantische Commissie. Hun profielwerkstuk gaat over de Britse invloed op Nigeria. Hun 

hoofdvraag is of de Nigeriaanse burgeroorlog te wijten is aan de Britse kolonisatie. Tijdens het 

onderzoek zijn de dames erachter gekomen dat stammen verschillend reageerden op het Britse 

gezag, zodat er wrijving tussen die stammen ontstond. Dit leidde uiteindelijk tot een 

burgeroorlog. Met dit project zijn Trudi en Carmen de afgelopen maanden al een paar keer op 

pad geweest om bij verschillende instellingen informatie te verzamelen. Op 7 maart krijgen ze 

te  horen of zij het beste profielwerkstuk hebben afgeleverd. 

Verkiezingen op College Zuid 

Nog ruim anderhalve maand en dan mag elke Nederlander van 

boven de 18 naar het stemhokje om zijn of haar stem uit te 

brengen. Wie gaat Nederland de komende vier jaar leiden? Om 

een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat het volk wil, is 

het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen naar de stembussen 

gaan, zo betoogt rapper Massih. 

Veel bekende Nederlanders zetten zich in om jongeren te overtuigen om te gaan stemmen. En 

voor wie daarvoor nog wat jong is? Oriënteer je op politiek, want voor je het weet ben je achttien 

en sta je met een rood potlood in het stemhokje en wat dan te doen? 

Bas van der Heun en Deniz Domniz hebbende scholierenverkiezingen als profielwerkstuk. Ze gaan 

dit jaar verkiezingen organiseren bij ons op school. Het wordt vast net zo spannend als de echte 

verkiezingen op 15 maart. 

 

 
Judith Prakken 

Teamleider havo bovenbouw 
Terug  
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Ziek- en afwezigheidsmelding 
 

Als een leerling ziek is of om andere reden niet in staat is de lessen te volgen 

Natuurlijk wensen we alle leerlingen een goede gezondheid toe, maar in praktijk is iedereen wel 

eens een keer ziek. Ook om andere redenen is het soms nodig verlof te vragen, bijvoorbeeld voor 

een bezoek aan de ortho. Voor het afmelden van leerlingen zijn er een paar regels en die zetten 

we nog even op een rijtje: 

- Melden van afwezigheid door ziekte of om andere reden gebeurt door de 

ouder/verzorger. 

- Graag bellen voor 8.00 uur ’s morgens, telefoon 053 4821100. 

- Een e-mail sturen kan ook. Gebruikt u dan het adres verzuimzuid@hetstedelijk.nl. 

- Een derde mogelijkheid is het invullen van het online formulier. U vindt het op de site 
onder het kopje ‘algemeen’. U dient wel eerst in te loggen met uw ouderaccount. 

- Als uw kind beter is ontvangen we van u graag een betermelding! 

 
Een goede registratie van aan- en afwezigheid helpt ons en u ervoor te zorgen dat uw kind de 

lessen volgt. Zo is snel in beeld wanneer een kind om wat voor reden dan ook (te) vaak lessen 

moet missen. We vragen daarom uw medewerking! 

Terug 

 

Jelle van der Heyden en andere sportievelingen 
Sportinformatieavond 

Op 8 februari hield College Zuid een informatieavond sport voor kinderen uit groep 8. Op die 

avond konden kinderen en hun ouders horen hoe een sportieve carrière en werken voor een 

diploma hand in hand kunnen gaan. Tot grote verrassing was er een beroemde oud-leerling 

aanwezig, die vertellen kon hoe hij voetbal en leren gecombineerd heeft. Jelle van der Heyden 

was even terug op zijn oude school. 

Wall of Fame 

Jelle vertelde de aanwezigen over zijn ervaring in het 

combineren van topsport en studie. Ook verrichtte hij de 

symbolische opening van de ‘Wall of Fame’ van College Zuid 

door een handtekening te zetten op een foto van een 

topsporter. Jelle van der Heyden is niet de enige beroemde 

sporter die ‘ooit op Zuid’ gezeten heeft, dat maakt de 

nieuwe fotogalerij wel duidelijk! Niet alleen op 

topsportniveau biedt College Zuid mogelijkheden, ook 

sporttalenten en leerlingen die de sportstroom volgen 

kunnen hun sportieve ambities waar maken. 

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar College Zuid en we 

vertellen er graag meer over.  

Terug 

mailto:verzuimzuid@hetstedelijk.nl
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Sam van der Ploeg (5V) en Erik Scherder 
In het kader van zijn profielwerkstuk is Sam van der Ploeg, leerling 5V van College Zuid (Het 

Stedelijk Lyceum) in Enschede, op woensdag 18 januari op bezoek geweest bij Erik Scherder, 

hoogleraar neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) en onder 

andere bekend door zijn optredens bij De Wereld Draait Door en University College.  

Sam is zelf door een skiongeluk een deel van 

zijn geheugen kwijt geraakt: hij weet niet meer 

wat er gebeurde vlak voor en een periode na 

het ongeluk. Dit inspireerde hem om in het 

kader van zijn profielwerkstuk een onderzoek te 

doen naar de werking van het geheugen. Wat 

gebeurt er met het stukje informatie dat je niet 

meer weet: zit dit nog ergens verstopt in je 

hersenen of is het echt verdwenen? Wat 

gebeurt er precies in het lichaam wanneer je 

een deel van je geheugen weer terug krijgt? 

Hoe kun je zelf je kans vergroten om je 

geheugen weer terug te krijgen?  

Om hulp te krijgen bij het beantwoorden van deze vragen heeft hij contact gezocht met Erik 

Scherder. Deze was meteen bereid om Sam te helpen en heeft hem vol enthousiasme te woord 

gestaan en van alles verteld over de wondere wereld van onze hersenen. Hierboven een foto van 

het bezoek. Sam heeft een jaar om het onderzoek te doen: in februari 2018 moet het afgerond 

zijn. 

Terug 

 

Joy en Sanne: succesvolle schaatsers van College 

Zuid! 
Hoewel er maar zelden op 

natuurijs geschaatst kan 

worden, wil dat niet zeggen dat 

de schaatsers van College Zuid 

niet actief zijn en met resultaat! 

Sanne in ’t Hof en Joy Beune 

deden mee met de NK allround, 

waarbij Sanne een mooie vierde plaats behaalde en Joy met een 

tweede plaats zilver veroverde. Dat is niet alleen groot feest voor deze dames. Het betekent ook 

dat ze hard moeten trainen, want met deze prestaties plaatsen ze zich voor de Worldcup finale in 

Erfurt en het WK allround in Helsinki. Dat betekent eerst trainen in Heerenveen, dan op reis naar 

Erfurt en vervolgens verder trekken naar Helsinki. Voorlopig gaat alle aandacht en energie naar de 

sport. Als het voorjaar doorzet zien we ze weer op school voor hun andere carrière. College Zuid 

wenst de dames veel schaatsplezier en succes! 

Terug 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuropsychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_Universiteit_Amsterdam
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Body Worlds – 5 vwo 
Bezoek 5VWO, College Zuid, aan Body Worlds in Amsterdam 

Valentijnsdag. Een mooie dag om…. naar een tentoonstelling te 

gaan over geluk! Wat doet geluk met je lichaam? En hoe ziet 

zo’n lichaam er nu precies uit wanneer je allerlei omliggende 

weefsels weg haalt? Wat doet bijvoorbeeld roken met je 

lichaam? En wat gebeurt er in je lichaam wanneer het niet 

functioneert zoals het hoort? De leerlingen uit 5VWO zijn op 14 

februari in het kader van biologie en CKV naar Amsterdam 

geweest om Body Worlds, the Happiness Project te bezoeken en 

een antwoord te vinden op dit soort vragen. Door middel van 

meer dan 200 anatomische preparaten van echte menselijke 

lichamen konden de leerlingen zien hoe ons lichaam in elkaar zit 

en hoe sterk, maar ook hoe kwetsbaar het is.  

Het was een zeer geslaagde en leerzame dag! 

W.Puper en E. Notkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Terug  
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Huiswerkbegeleiding 
Hulp voor leerlingen 

Vragen over huiswerkbegeleiding krijgen we al jaren. Ook landelijk horen we van collega scholen 

steeds vaker dat ouders behoefte  hebben aan huiswerkbegeleiding voor hun kinderen. 

Vorig schooljaar heeft College Zuid meegedaan met de “Lenteschool”,  een landelijk initiatief dat 

er op is gericht om het zittenblijven terug te dringen en dat wordt gesubsidieerd door met 

ministerie van Onderwijs. De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die hieraan hebben 

deelgenomen is toen gevraagd een enquête in te vullen. Hieruit bleek onder andere dat ouders 

behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding voor hun zoon of dochter. Aan die vraag willen we nu 

tegemoet komen.  

Lyceo 

In Lyceo, de organisatie die vorig schooljaar de “Lenteschool” voor College Zuid heeft verzorgd, 

hebben wij een organisatie gevonden die door heel Nederland huiswerkbegeleiding aanbiedt aan 

ouders en leerlingen en waarin wij vertrouwen hebben.  

Lyceo begeleidt leerlingen 3,4,of 5 middagen 

per week op school  bij het plannen en het 

leren van huiswerk. Ook biedt Lyceo hulp bij 

lastige vakken en/of het aanleren van de juiste 

studievaardigheden. Er is begeleiding op maat 

waarbij de leerling centraal staat.  

Lyceo stelt een vaste coördinator aan die op school wordt geplaatst. Het team van Lyceo bestaat 

verder uit een combinatie van pedagogische medewerkers en jonge bevlogen hoogopgeleiden, 

experts op hun vakgebied. Samen zorgen zij voor een positief leerklimaat. 

 

Ouders 

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gebruik willen maken van deze mogelijkheid voor 

huiswerkbegeleiding gaan zij een verbintenis met Lyceo aan, waarbij de school de lokalen biedt 

om de huiswerkbegeleiding plaats te laten vinden en de verdere organisatie en uitvoering door 

de medewerkers van Lyceo plaats vindt. De kosten van de huiswerkbegeleiding zijn voor de 

ouders. Lyceo houdt de school en de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de voortgang van de 

leerlingen. Het volgen en meten van de ontwikkeling in de competenties van de leerling spelen 

hierbij een belangrijke rol. Het voordeel van huiswerkbegeleiding door Lyceo op school is de 

mogelijkheid snel informatie uit te wisselen. 

 

Meer Informatie? 

Voor meer informatie over de huiswerkbegeleiding kunt u terecht bij Steven Heus, regio 

coördinator van Lyceo. Hij is als volgt te bereiken:  

mail : steven.heus@lyceo.nl ; telefoon: 0622735227 

  

Aanmelden? 

Wanneer u besluit uw kind aan te melden bij Lyceo, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Aan de hand van dit gesprek stelt de vestigingscoördinator samen met u een persoonlijk plan van 

aanpak op. Een aantal keer per jaar is er een persoonlijk evaluatiemoment en wordt, indien nodig, 

het plan bijgesteld. Het spreekt voor zich dat u tussentijds altijd bij de vestigingscoördinator 

terecht kunt.  
Terug 
  

mailto:steven.heus@lyceo.nl
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     Column 
‘Hallo!’ 

Bonjour. Hello! Gutenmorgen. Zo ongeveer beginnen de methodes van Frans, Engels en 

Duits. What’s your name? Ik bin…. De eerste woorden die je leert in een vreemde taal, 

hebben te maken met jezelf voorstellen en met kennismaken met de ander. Met contact 

en ontmoeten. Dat is logisch. Taal functioneert alleen tussen mensen; rechtstreeks als je 

praat of luistert, indirect via scherm of papier. De ander heeft je wat te zeggen en jij 

hoopt dat je het begrijpt. Tegelijk wil jij iets zeggen over jezelf, over wie je bent en wat 

je wilt. 

Er is veel taal voor nodig om het contact te laten slagen, bijvoorbeeld als je de weg wilt 

vragen of een broodje wil bestellen. Niet voor niets worden er rijen woordjes geleerd 

met meer en minder plezier.  

Maar er is ook iets anders nodig. Die ander die moet jou zien staan. Die moet bereid zijn 

om te luisteren en tijd en energie te steken in een gesprek met jou. En jij? Jij moet 

dapper zijn en durven. Het aandurven om in die vreemde taal, soms stuntelig, iets te 

zeggen. Je gebruikt je handen en voeten waar je taalkennis te kort schiet en je hoopt 

maar dat die ander je snapt.  

Als dat lukt, zie je lachende mensen! Fijn om elkaar te begrijpen, om samen te zijn. 

Nog maar kort geleden waren kinderen uit groep 8 te gast op College Zuid, samen met 

hun ouders. Ze kwamen rondkijken of ze volgend jaar wellicht naar deze school zouden 

gaan. De hele school was erop gericht de gasten een warm welkom te geven. Fijn dat je 

er bent! Jij, met je eigen verhaal, met je eigen ambities, met je eigen mogelijkheden èn 

beperkingen. Bienvenue, welkom! 

Een bijzonder welkom was er voor de bezoekers van de 

Internationale Schakelklassen. Voor deze jongeren is 

het Nederlands de nieuwe ‘vreemde’ taal waar ze zich 

mee moeten redden. Als zij instromen in het reguliere 

onderwijs, krijgen ze les in wiskunde, biologie en sport 

in een taal die voor hen nieuw is. Petje af, voor wie dat 

klaarspeelt. Willkommen! 

De roll-up in de hal van College Zuid dateert van een 

leerlingenactie om vluchtelingen welkom te heten (zie 

hiernaast). Vervang refugee door you there  en lees de 

poster voor jezelf. Onze deur staat open, fijn dat je er 

bent! Doe mee, want je bent welkom! 

Terug 

  



 

10 
 

 

Belangrijke data voor ouders (wijzigingen voorbehouden) 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

18 t/m 26/2 Krokusvakantie  

1/3 Voorrondes badminton toernoooi HSL (alleen onderbouw) Vanaf 14.45 uur 

1 t/m 8/3 SE2 voorexamenklassen  

10 t/m 16/3 SE3 examenklassen  

7 t/m 20/3 2e afname periode rekentoetsen  

9/3 Schooldisco klas 1 en 2   

10/3 Finales badminton toernooi HSL Vanaf 12.30 uur 

14 t/m 17/3 Periode voor herkansing/inhalen rekentoets 5H,6V  

17/3 St Patricksday  

22/3 Bekendmaking cijfers SE2 voorexamen klassen  

29/3 
Bekendmaking cijfers SE3 examenklassen en aanvraag herkansing 
SE3 examenklassen  

29/3 Aanvraag herkansing examenklassen  

29/3 Inleveren sectorkeuze mavo 3  

29/3 Inleveren vakkeuzes mavo 2  

30/3 Publicatie cijfers profielwerkstuk  

31/3 Herkansing/inhalen SE 3 examenklassen  

31/3 Herkansing/inhalen SE 2 voorexamenklassen  

31/3 Einde trimester 2  

3 t/m 7/4 Werkweek 5 havo/4vwo  

5/4 Ouderklankbord vergadering 19.00 - 20.30 uur 

6/4 Rapport 2/SE 3 vergadering  

7 t/m 13/4 Cito toetsen klas 1,2,3  

11 en 12/4 Oudergesprekken  

11/4 3 TTO Cambridge examen  

11/4 Voorrondes unihockey toernooi HSL 2e klassen Vanaf 14.45 uur 

13/4 3TTO Cambridge examens  

13/4 Tekenen cijferlijsten leerlingen  

20/4 Finales unihockey toernoooi HSL  

21/4 Laatste lesdag examen leerlingen  

21/4 t/m 7/5 Meivakantie  

23/4 Enschede marathon - scholierenloop  

Terug 


