
 

 

 

  

 

 

 

Juli, 2017 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Het schooljaar 2016-2017 loopt ten einde, een schooljaar waarin veel is gebeurd. Over 
veel zaken hebben wij met ouders gesproken, bijvoorbeeld over de lesroosters en de 
organisatie van de school. Alhoewel wij niet in alle gevallen zaken direct hebben kunnen 
veranderen is er wel in een groot aantal gevallen verbetering te zien. De input van de 
ouders was een van de stimulansen om voor het komende schooljaar een aantal zaken te 
regelen die voor meer rust in de organisatie gaan zorgen. 

 

Om inbreng van ouders te kunnen krijgen, zijn de ouders in de deelraad en de ouders in de 
klankbordgroepen erg belangrijk geweest. De moeite die zij hebben genomen om positief 
kritisch met de school te willen meedenken is lovenswaardig. Ook voor het volgende 
schooljaar zullen wij weer een beroep op ouders doen om zich voor de deelraad en de 
klankbordgroepen op te geven en met ons te praten over zaken die de school aangaan.  
 

Binnen school zijn we nu hard aan het werk om alles goed af te ronden en tegelijkertijd 
het nieuwe schooljaar in de steigers te zetten. Wij merken wel dat veel mensen aan de 
zomervakantie toe zijn; dit geldt zeker voor de leerlingen. Zij hebben hard gewerkt voor 
hun bevordering naar een hoger leerjaar of het behalen van het diploma. Wat de 
examencijfers betreft mogen we tevreden zijn; veel leerlingen zijn geslaagd en gaan hun 
leer(weg) elders vervolgen. Ook hebben zich weer veel leerlingen aangemeld voor de 
brugklassen van College Zuid en er zijn zelfs leerlingen die vanuit andere scholen zich bij 
ons aanmelden. Dit is iets waar wij zeer verheugd over zijn. 
 

Wij wensen iedereen een welverdiende vakantie en hopen dat wij iedereen weer uitgerust 
en gezond mogen begroeten na de zomervakantie. 
 
 
 
 
 
 

Hans Weustenraad 

Directeur College Zuid 
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Mavo  
Examen 

De afgelopen periode stond natuurlijk voor de 

4e klassers, en hun docenten,  in het teken van 

het examen. Altijd weer een spannend moment 

voor alle partijen. Gelukkig hebben we op 5 juli 

vele diploma’s mogen uitreiken tijdens een 

feestelijke avond. 

 
Afsluiting 
Klas 2 
heeft het 
schooljaar afgesloten met een 
activiteitenweek op school, met 
daarin onder andere een 
sportdag en het uitstapje naar 
het pretpark.  

Voor de brugklasleerlingen werd er naast een sportdag, een tripje naar 
het pretpark in de activiteitenweek voor het eerst in lange tijd weer 
een brugklaskamp georganiseerd. Na een regenachtig begin ging 
letterlijk en figuurlijk de zon schijnen, met als gevolg vele vrolijke gezichten en een prima sfeer! 
 
Ardèche 

72 leerlingen uit 3MAVO hebben met begeleiders een geweldige tijd gehad in de Ardèche. Ze 
verbleven op 5-sterren camping Le Pommier, een camping met een groot aquapark.  
Niet alleen in dat mooie zwembad, maar ook verder, zijn de leerlingen de hele week sportief bezig 
geweest. Zo was er een schitterende en uitdagende tocht in een wilde rivier. 
Ook maakten de leerlingen een kanotocht over de rivier de Ardèche, waarbij instructeurs bij de 
stroomversnellingen een oogje in het zeil hielden. 
Het bezoek aan de grot van d'Orgnac was zeer de moeite waard. Op de laatste dag was het tijd om 
de huisjes op te ruimen, te ontspannen bij het zwembad of om af te dalen van een parcours met 6 
ziplines. Het was een geweldige week en de sfeer was top! Een zeer geslaagde werkweek. 

 
De voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn al weer begonnen, maar nu eerst genieten van 
een welverdiende vakantie! 

 
John Zandbergen 

Terug          teamleider mavo  



 

4 
 

TTO/havo en vwo onderbouw 
Activiteitenweek 
Vorige week vond de activiteitenweek plaats. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan vele 
verschillende activiteiten zoals de sportdag, een bezoek aan een pretpark en culturele workshops. 
Een groot deel van de eerste klas leerlingen zijn deze week op kamp geweest. Ondanks de regen was 
ook dat een geslaagde activiteit. 
In de organisatie was het lastig om overal genoeg begeleiders te vinden voor de activiteiten. Het kan 
zijn dat we daarom volgend jaar ouders zullen benaderen om als begeleider mee te gaan en te 
helpen tijdens een dergelijke week. 
 
Nieuwe brugklassers  
Op dinsdag 4 juli hebben we de nieuwe brugklasleerlingen ontvangen. In 
onze afdeling hebben we volgend jaar twee hv-brugklassen en twee tto-
brugklassen. In totaal zijn het ongeveer 80 leerlingen. Geen slecht 
aantal, hoewel het altijd meer kan zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie derde klassen 2017/2018 
Alle ouders van de huidige tweede 
klassen hebben reeds bericht ontvangen 
over de organisatie van de derde klassen 
havo/vwo/tto tijdens het nieuwe 

schooljaar. Er worden twee havo klassen gevormd en één vwo klas. Alle leerlingen, zowel regulier als 
tto, zitten in deze klassen. De vakken die binnen het tto in het Engels gegeven worden, zullen anders 
georganiseerd worden. Dan ontstaat er een tto-hv cluster en twee reguliere hv clusters. Op deze 
manier worden een groot deel van de vakken op het niveau van de homogene groep aangeboden.  
 
Cambridge Ckeckpoints examens voor 3TTO een succes! 
Afgelopen april hebben onze leerlingen van 3TTO meegedaan aan de Cambridge Checkpoint 
examens voor Engels en wiskunde. De examens zijn bedoeld om het niveau van de leerlingen te 
bepalen aan het eind van het junior college van TTO. Het beoogde niveau is B2 van het ERK en dit is 
door iedereen gehaald. Alle leerlingen zijn dus geslaagd! Proficiat.  
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3 VWO   

Astrid Barkel Yente te Koppele Mert Dortkardas 

Esther Brinksma Maureen Ijzerman Jimmy Wang 

Saar ter Haar Caitlyn Geerlings Calvin Schukkink 

Luna Liebe Linde Lanting Emilio Solino Overmars 

Tess Nagenborg Jasmine Jethu Indy Pakonka 

Mehar Askari Kyani Lusia Jordan Donahue 

Aniek Fabricius Eline Bijmold Merel van Heezik 

Lois Cuny Marija Todorovska Diane Pham  

Lotte Konter Busra Yonca Gizen Amy Ajibola  

    

          3HAVO     

Indy Pakonka Jordan Donahue Puck Scheggetman 

Pieter Kerff Mike Prinsen Tess Kristens 

Lawin Dohuky Keanu Gerritjans Mayra de Leeuw  

Marivieny Leonora Sam ten Harkel Yassine Bendimya  

Sam Beill    

 
 

Derdeklas TTO in Engeland! 
Leerlingen van het derde leerjaar TTO zijn op reis in Engeland. Fijn 
om met je vrienden en vriendinnen op stap te zijn in een mooi land! 
Extra leuk omdat de mensen daar allemaal de taal spreken die jij zo 
hard aan het leren bent :).  Derdeklassers TTO zijn gewend onderling 
op de afdeling Engels te spreken en de helft van hun lessen is ook in 
die taal. Nu worden ze ondergedompeld in de taal en cultuur van de 
Britten en dat is natuurlijk een geweldige ervaring. Dat laten ook de 
foto's zien die 
gemaakt zijn in 
Canterbury en 
Windsor. Er is daar 
veel moois te 
bekijken.  

We sluiten een jaar 
vol leren en met veel activiteiten af. Ik wens 
iedereen een mooie zomer! 

 

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

Terug 
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Havo bovenbouw 
Excursie maatschappijwetenschappen 4H 
Donderdag 6 juli zijn leerlingen uit 4 havo en 4 en 5 vwo op stap geweest voor 
maatschappijwetenschappen. De jongeren gingen naar het Provinciehuis in Zwolle waar ze 
uitleg kregen over de democratie in onze provincie en over de politiek.  
 
De leerlingen zijn in gesprek gegaan met 
twee Statenleden, namelijk mevrouw Jeanet 
Nijhof-Leeuw (PVV) en de heer Marco van der 
Vegte (CDA). Ook was er die dag een 
gemeenteraadslid aanwezig, namelijk de heer 
Reinier Mulder (ChristenUnie). Van deze drie 
bestuurders konden de leerlingen veel leren 
over de praktijk van de besluitvorming. 

Naast theorie was er ook democratie in 
praktijk in de vorm van een kleine debatwedstrijd. Dit was een democratiespel, waarbij de 
leerlingen voor en tegen een stelling moesten zijn. Je moet met goede argumenten over de 
brug komen om je tegenstander te overtuigen! En dat is hoe 
democratie (ook) werkt. Het was een erg geslaagde dag. 

Activiteitenweek 
We hebben het schooljaar afgesloten met een activiteitenweek. 
Voor 4 Havo waren er 2 grote programmaonderdelen. 
Allereerst de sportdag op donderdag 13 juli. In de ochtend 
waren er bekende sporten, zoals volleybal, voetbal en frisbee. 
In de middag wat andere sporten, zoals bootcamp, la crosse en 
squash. Het werd een leuke en sportieve dag.  

 
Daarnaast was er ruimte voor het 
profielwerkstuk gepland dat leerlingen in 5H 
moeten maken. Elke leerling moet hier 80 
uur in eigen tijd aan besteden. Voor volgend 
jaar staan er geen lessen profielwerkstuk ingepland - maar het werkstuk 
met natuurlijk wel af. Om leerlingen op weg te helpen is er in de laatste 
week vast een start gemaakt. Doel was groepjes te vormen, de juiste 
hoofd- en deelvragen te vinden en afspraken te maken met een 
begeleider. De leerlingen staan zo in de startblokken om eventueel vast 
een begin te maken deze zomer. Eind september moet de kladversie 

worden ingeleverd. In december is de creatie klaar. Hopelijk is het de leerling dan gelukt om 
een prachtig verslag, toneelstuk of filmpje te maken. Zij zullen het aan ouders en anderen 
presenteren op de profielwerkstukavond. 

Judith Prakken 
Teamleider havo bovenbouw 

Terug  
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Vwo bovenbouw 
Diploma uitreiking 
5 juli was een speciale dag voor veel 6v-leerlingen, omdat deze leerlingen hun diploma in 
ontvangst mochten nemen. Het werd een speciale avond. In ongeveer 20 woorden werden 
leerlingen op een leuke manier omschreven, zo was er herkenning en werd er veel 
gelachen, omdat sommige dingen goed werden onthouden door de docent. Ook kregen de 
leerlingen een mooie boekenlegger mee namens het vwo-team, met een paar mooie wijze 
woorden:  
The Best Way to Predict Your Future is to Create. 
 
Pre-University 
De leerlingen, die hebben deelgenomen aan de masterclasses van de Pre-U hebben hun 
certificaten onlangs in ontvangst genomen. De vijf leerlingen, die zijn geselecteerd voor het 
Pre-U programma zijn al gestart met hun uitgebreide profielwerkstuk, dat ze in 
samenwerking met de Pre-U en College Zuid moeten schrijven.  
 
Ook dit jaar zijn weer drie leerlingen van College Zuid geselecteerd om deel te mogen nemen 
aan het Honours Programma van de Pre-U.  
 
Om een goed beeld te krijgen van wat leerlingen tijdens de masterclasses en het Honours 
Programma doorlopen hebben we een teamuitje georganiseerd naar de UT, waar de 
lesgevende docenten aan het vwo een drietal workshops hebben gevolgd in het 
leerlingenlab.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rita Piras 

Teamleider vwo bovenbouw 
Terug 
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4 vwo/TTO op reis naar Ieper en Brussel 
 

Verslag van de reis  

Dag 1 
Dinsdag op zoek naar de sporen van Wereldoorlog 1 

in Ieper met een rondwandeling, het Flanders 

Museum en het bijwonen van de dagelijks last post 

om de doden te herdenken: Indrukwekkend!  

Dag 2 
Van de slagvelden van Ieper via een bezoek aan de 

oorlogsgraven van Brandhoek 

naar Poperinge, Talbot house.  

Dit prachtige pand vormde voor de Britten, gedurende WO1,  een oase van rust, waar de soldaten even 

op adem konden komen, voor ze weer naar het front gestuurd werden.  

Een bijzondere plek.  

Next stop is Brussel, de plek waarin geprobeerd wordt Europa zo te verenigen dat een Europese 

oorlog voorgoed verleden tijd is........... 

Dag 3 
Alles in het teken van de EU vandaag. Vanmorgen stond een bezoek aan het  Europees parlement op 

het programma.  

Een inleiding door een gids plus een bezoek aan de grote vergaderzaal van het Europese parlement.  

Daarna even rust bij het Parlementarium en aansluitend een lezing van een hoge ambtenaar van de 

EU, een oud-leerling van onze school, over de EU in de dagelijkse praktijk;:boeiend en geanimeerd.  

Daarna shop-eet-gezellig-tijd.  

Dag 4  
Afscheid van Brussel met een bezoek aan het 

Atomium. Bijna 60 jaar oud staat het er, na 

een opknapbeurt, nog keurig bij.  

Met een supersonische lift in 22 seconden 

naar 92 meter en in het gebouw nog een 

bijzondere tentoonstelling over de 

geschiedenis van de Belgische 

luchtvaart/Sabena.  

Goed slot van een mooie en bijzondere reis.  

Meer foto’s op de volgende pagina. 
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Terug 
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Veldwerk Aamsveen 
 

In week 25 zijn de 

leerlingen van IST, 

1HV1, 1E1 en 1E2 

op veldwerk 

geweest in het 

Aamsveen. Met 

prachtig weer (soms 

misschien iets te 

warm) hebben ze 

van alles geleerd over welke waterdiertjes er allemaal te vinden zijn in een poel, wat dit zegt 

over de waterkwaliteit, wat hoogveen is en hoe het ontstaan is, wat 

er allemaal groeit en bloeit in het hoogveen en wat een kluunplaats 

is.  

Daarnaast hebben de leerlingen bodemonderzoek gedaan naar onder 

andere de zuurtegraad en hebben ze geprobeerd zo veel mogelijk 

verschillende vogelgeluiden te herkennen. Dit allemaal onder de 

vakkundige begeleiding van een groot 

aantal gidsen van de IVN (Instituut voor 

Natuureducatie en duurzaamheid). Het 

was een zeer geslaagde week! 

Hieronder een aantal foto’s om een 

indruk te geven. 

De sectie biologie. 

  

 

 

 

 

 

 

Terug 
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Prijzen sportdag eerste jaar 
 

 

Een dag lang sporten, dan wil je ook graag weten wie er gewonnen hebben. Hieronder ziet u de 

individuele winnaars van de sportdag eerstejaars 9 juli 2017! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug  



 

12 
 

Survival clinic 

 
Leerlingen sportstroom hebben geregeld een sportclinic, waarin ze een andere sport 
uitproberen en zichzelf en elkaar (sportief) beter leren kennen. De eerste jaars hadden een 
outdoor-water-en-klim-clinic. Met zelfgemaakte vlotten peddelden ze over het Rutbeek om 
vervolgens zich te laten uitdagen door klimnetten, klimwanden en hangbanden. Iedereen 
had elkaar nodig om het doel te bereiken - dat leverde een leuke dag op!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Terug 
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Column 

 

Tijd om ‘dag’ te zeggen 

 

Bijna vakantie!  

Misschien doet u het ook: de koelkast leegeten, regelen wie de plantjes water geeft en nog één 

keer…… Als de caravan ingepakt klaar staat, de wekker gezet is en slaapzakken klaar liggen in de 

gang, is het tijd om ‘dag’ te zeggen. ‘Dag’ tegen buren en bekenden, ‘dag’ tegen de drukte en de 

waan van de dag. Even vrij!! 

Op school is het ook tijd om ‘dag’ te zeggen. ‘Dag’ tegen leerlingen die met diploma of om andere 

reden het hek uitlopen om volgend jaar iets anders te doen. Dankjewel voor je inbreng, je 

gezelligheid, je inzet. Het ga jullie goed. 

Tijd om ‘dag’ te zeggen tegen collega’s, die na korte, langere of heel lange tijd vertrekken om iets 

anders te gaan doen of te genieten van hun pensioen. Dankjewel voor wie jullie waren en wat jullie 

deden. Het ga jullie goed. 

Op school wordt alles vakantie klaar gemaakt en niet alleen dat: ook voor het nieuwe seizoen wordt 

veel voorbereid. Roosters staan in de steigers, kasten worden opgeruimd en de oud-papiercontainers 

puilen uit. Tijd om ‘dag’ te zeggen tegen alle rommel en troep. Dat jullie nooit weerom komen! 

Mannen in overall hebben de school overgenomen en toveren een lokaal om naar een andere 

bestemming of leggen kabels voor vernieuwde wifi. Tijd om ‘dag’ te zeggen tegen wat geweest is en 

vooruit te kijken naar wat komt. 

In september staat alles klaar: spic en span, vernieuwd en vol goede moed. Dan is het opnieuw tijd 

om ‘dag’ te zeggen. ‘Dag’ tegen nieuwe leerlingen. Of tegen leerlingen die terug zijn van vakantie. 

Een jaar lang gaan we samen optrekken, tot er opnieuw ‘dag’ gezegd moet worden. Want school is 

voor leerlingen geen eindstation, maar pitstop. Een plek waar je opgeknapt en opgeladen wordt voor 

een vervolgstudie en voor een plaats in de maatschappij.  

Maar eerst is het tijd om ‘dag’ te zeggen tegen alle lezers van de oudercontactbrief. Een fijne zomer 

gewenst en graag tot na de vakantie. We zien er naar uit elkaar opnieuw te kunnen begroeten. 

Dag! 

 

Terug 
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Belangrijke data voor ouders (wijzigingen voorbehouden) 

 

 Belangrijke data voor ouders  

 Periode: zomervakantie- herfstvakantie 2017  

Datum Activiteit Bijzonderheden. 

4-9-2017 Opening schooljaar Lesvrije dag leerlingen 

5-9-2017 Start van alle lessen  

13-9-2017 Algemene ouderavond 3mavo/4mavo  

14-9-2017 Algemene ouderavond 4havo/4vwo  

15-9-2017 Studiedag Lesvrije dag leerlingen 

18-9 t/m 22/9 Werkweken en introductie 
Hele week aangepast 
programma 

18-9-2017 Algemene ouderavond 5 havo;5/6 vwo  

19-9-2017 
Algemene ouderavond 1 mavo;1mavo-havo;2 
mavo  

20-9-2017 Algemene ouderavond 3 havo/vwo/tto  

25-9-2017 Algemene ouderavond 1 tto/hv; 2tto/hv  

5-10-2017 MAS markt 3e klassen 

10-10-2017 Studiemiddag HSL Lesvrije middag leerlingen 

23-
10t/m27/10 herfstvakantie.  

   

   

 

Terug 

 


