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Even bijpraten 
 
 
 
De laatste schoolweken zijn aangebroken. De leerlingen zijn druk met het voorbereiden van de aanstaande 
toetsweek. Een belangrijk moment voor allen. De afgelopen weken hebben er overigens allerlei andere 
leuke activiteiten plaatsgevonden en er staan ook nog een aantal activiteiten in het verschiet. 
 
Leerlingen uit klas 3 t/m 5 hebben Cambridge-English examen gedaan. Het waren enkele spannende dagen, 
maar daarna volgde toch de opluchting en was het tijd voor feest.  
 
Woensdag 25 mei was het ook feest bij ’t Hoogspel in Delden: na jaren konden de leerlingen uit de 
examenklassen weer deelnemen aan het examengala. Het werd een leuke avond!  
 
De afgelopen dagen waren ook sportief van aard: zo hebben er al diverse sportdagen plaatsgevonden en 
voor de bovenbouw staat er nog een sportdag gepland. Ook leerlingen van de sportklassen hebben weer 
diverse nieuwe sporten ontdekt. Bovendien vond de Carmel Impact Challenge plaats: samen met enkele 
leraren deden zes leerlingen mee met een estafetterun van 160 kilometer.  
 
De Stichting Carmel bestaat 100 jaar. De viering van dit jubileum zal op diverse momenten plaatsvinden. 
Vlak voor het pinksterweekeinde konden leerlingen al deelnemen aan diverse workshops, zoals graffiti 
spuiten en beatboxen. Ook tijdens de eerste schoolweek na de vakantie zal er worden stilgestaan bij niet 
alleen dit jubileum, maar ook het feit dat Lyceum de Grundel dan 75 jaar bestaat. Op zaterdag 1 oktober 
2022 is er voor (oud)-Grundelieren een reünie op school georganiseerd.  
 
Er hebben veel mondelingen plaatsgevonden. Voor Engels was er weer het zogenaamde taaldorp 
georganiseerd waarbij leerlingen in levensechte situaties zich uitsluitend in het Engels moeten redden. 
Leerlingen uit klas 4 gingen met het vak Duits vergelijkbare situaties opzoeken in Bad Bentheim: dan wordt 
pas echt duidelijk hoe belangrijk de spreekvaardigheid is. 
 
Ten slotte: de eindexamenuitslag heeft plaatsgevonden. We zijn als school ontzettend trots op het mooie 
resultaat en we feliciteren onze geslaagde leerlingen! Er volgt nog een tijdvak 2 en een tijdvak 3, met andere 
woorden: er zullen nog meer geslaagden volgen. Deze leerlingen wensen we voor nu eerst veel succes. 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn leerlingen bezig met het afronden van schoolzaken, oriëntatie op 
studie en beroep, deelnemen aan excursies, voorbereidingen treffen voor volgend schooljaar terwijl er ook 
rapportvergaderingen plaatsvinden. Op woensdag 6 juli verschijnt het langverwachte toneelstuk van Grundel 
op de Planken: Moord in het park. Deze week ontvangen we overigens nog de nieuwe brugklasleerlingen 
voor volgend schooljaar: zij maken nu voor het eerst echt kennis met De Grundel. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 



 

Feestelijk examengala voor Grundelieren 
 
Eindelijk kon het weer: een echt examengala met alles erop en eraan. De feestcommissie 
van Lyceum de Grundel liet zich dat geen twee keer zeggen en pakte uit. Op woensdag 
25 mei was het feest bij ’t Hoogspel in Delden. Rond 19:30 uur kwamen er al chique auto’s 
en andere ludieke automobielen voorrijden. De dames en heren uit de examenklassen 
hadden hun feestelijkste kleding aangetrokken voor deze avond. De queen- en 
kingpromverkiezing werd gewonnen door Jennie Overbeek en Jelmer Veldhuis. Het werd 
een feest om nooit te vergeten!  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

100 jaar Carmel: een jubileumfeest 
 
De Carmelstichting bestaat 100 jaar. Dat jubileum werd op diverse manieren luister 
bijgezet in de week van maandag 30 mei tot vrijdag 3 juni. 
 
Op dinsdag 31 mei vertrok een team van leraren en leerlingen om 19:30 uur naar 
Nijmegen. Vanuit deze Gelderse stad vertrokken ze om 0:00 uur al lopend en fietsend om 
de volgende dag, woensdag 1 juni, aan het einde van de middag weer in Hengelo bij 
Lyceum de Grundel te arriveren.  
 



Op vrijdag 3 juni is er een feestelijke activiteitendag 
georganiseerd voor alle leerlingen van De Grundel. In de 
ochtend konden leerlingen uit de onderbouw deelnemen 
aan diverse workshops: van rappen tot het maken van 
graffiti. De leerlingen uit de bovenbouw namen deel aan 
vergelijkbare workshops, maar volgden deze in de middag. 
Het werd een leuke dag!  
 
 
 
 

 

Reünie 75 jaar Lyceum de 
Grundel 
 
Lyceum de Grundel in Hengelo bestaat 75 jaar. Duizenden leerlingen haalden aan de 
Grundellaan hun HBS-, MMS-, gymnasium-, atheneum-, of havo-diploma. Honderden 
bevlogen leraren en 
ondersteunende collega's 
haalden het beste uit de 
leerlingen en maakten 
Lyceum de Grundel tot een 
school om trots op te zijn.  
 
Voor al deze Grundelieren 
wordt het 75-jarig jubileum 
gevierd met een reünie op 
zaterdag 1 oktober 2022 van 
15:00 uur tot 19:00 uur. 
Uiteraard in het prachtige 
gebouw aan de Grundellaan 
te Hengelo.  
 
Oud-leerlingen, medewerkers en oud-medewerkers kunnen zich tot 15 september 2022 
aanmelden via www.75jaarlyceumdegrundel.nl Er wordt een beperkte financiële bijdrage 
gevraagd.  
 

 
 

 

http://www.75jaarlyceumdegrundel.nl/?fbclid=IwAR0okfvaa6ctFlu9jb9k5pMu8F6R4qz1ttGLQRVmt38uacZQAmeypRwSgSM


Cambridge-English examens 
 
Na het twee jaar lang intensief volgen van extra lessen Engels op hoog niveau was het 
voor leerlingen uit klas 3 en 5 dan eindelijk zover: op dinsdag en woensdag 7 en 8 juni 
legden leerlingen hun mondelinge en schriftelijke examens af in het klooster van Lyceum 

de Grundel.  
 
Al die extra lessen, al die complexe 
opdrachten, het inslijpen van 
vaardigheden, oefenen en 
onderdompelen in de Engelse taal is 
allemaal niet voor niets geweest: het 
keiharde werken heeft zich fraai 
uitbetaald. Alle leerlingen zijn met 
goed gevolg geslaagd. 
Congratulations!  

 
Kyra Snoek (5VWO) deed ook examen:  
 

7 en 8 juni j.l.: Cambridge examens – spannend en leuk tegelijk! 
 
Hoi! Ik ben Kyra en ik volgde de Cambridge lessen op school sinds klas 2 en ik heb 
afgelopen dinsdag en woensdag mijn C1 Advanced examen gemaakt en daarmee 
Cambridge ook afgerond. Er waren drie delen: Reading and Use of English, Writing en 
Listening. Wanneer je begint met het examen valt de meeste spanning gelukkig weg 
omdat je je aan het concentreren bent. Gelukkig was ik niet heel erg nerveus want we 
hadden ons goed voorbereid. En hoewel de examensfeer wel professioneel was, was het 
niet te formeel of streng.  
 
Ik had vlak van tevoren nog een stuk of zeven koffiekoekjes naar binnen gewerkt omdat ik 
mijn eten was vergeten. Niet heel slim. Tip voor mensen die een Cambridge-examen gaan 
afleggen: neem eten mee! Een vriend van mij stal ook nog één van mijn koekjes, zonder 
genade. Ik vergeef hem er niet voor. Je weet wie je bent.  
 
All in all I am proud of the work that me and my fellow students put in, and we are all 
hoping for good results! :-)  
 
 
 

 
 
 
 



Carmel Impact Challenge 
 
Op dinsdagavond 31 mei riep voor vier docenten en zes leerlingen uit klas 3 en 4 het 
avontuur: ze gingen meedoen aan de Carmel Impact Challenge. De uitdaging was als 
volgt: binnen zestien uur een afstand van 160 kilometer al hardlopend en fietsend 
afleggen.   
 
De start vond plaats op 
woensdag 1 juni om 0:00 
uur in Nijmegen. Om 
14:30 uur arriveerde het 
team al in Hengelo. Ze 
bleven ruim onder de 
zestien uur. En van alle 
zeven teams arriveerde 
het Grundelteam als 
eerste in Hengelo. Het 
was een heel mooi, maar 
ook intensief avontuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportieve dagen op De Grundel 
 
In week 22 vonden de sportdagen van klas 1 t/m 3 plaats op het sportveld van Lyceum de 
Grundel. Het werden een paar heel sportieve dagen. Gelukkig was er ook goed weer en 
vielen deze dagen eens een keertje 
niet in het water. De leerlingen 
hadden er zin in en hebben hun 
uiterste best gedaan. Soms is het 
best wel eens fijn om eens een 
keertje niet aan hersengymnastiek 
te hoeven doen en je energie in 
sport en spel te kunnen steken.  
 
 
 
 
 



Aansprekend taaldorp Engels 
 
 
 

Op woensdag 1 juni hebben alle tweede 
klassers aan het talendorp Engels 
meegedaan. De voorgaande weken hebben 
ze onder leiding van de 
onderbouwdocenten geoefend met 
verschillende gesprekjes bij the doctor, 
police station, job centre, the hotel en meer.  
 
Het grote lokaal in het klooster was met 
verschillende kraampjes ingericht tot een 
circuit waar de leerlingen ontvangen 
werden door docenten, oud-docenten, studenten Engels van Windesheim, native 
speakers en onze eigen Cambridge-leerlingen.  
 
Dankzij de inzet van velen konden de leerlingen hun spreekvaardigheid tonen in een bijna 
real-life situation. Externe helpers zeiden: Verrast door het goede niveau, bij sommige 
leerlingen hoefde ikzelf helemaal geen vraag te stellen; ze bleven maar praten, je kunt bij 
de meesten merken dat ze goed geoefend hebben. 
 
 
Eddy Halfwerk,  
namens de sectie Engels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wie bitte? Mondelingen Duits in Bad 
Bentheim 

 
Traditiegetrouw moesten de leerlingen uit 4 
havo voor hun eindmondeling voor klas 4 
van het vak Duits zich ‘zelfstandig redden’ 
als toerist in een Duitse stad. Dit jaar zijn 
de leerlingen afgereisd naar Bad Bentheim, 
het middeleeuwse stadje vlak over de 
grens.  
 
De leerlingen werden in allerhande 
situaties geplaatst waaruit ze zich 
uitsluitend in het Duits moesten redden. De 
docent beoordeelde hoe goed de 
gespreksvaardigheid op orde was. ‘Niet 
meteen je handen en voeten gebruiken of 

overstappen op Engels’, luidde het 
strenge advies. Als echte toeristen 
hebben de leerlingen zich prima kunnen 
redden in het Duits: hun docent was 
tevreden. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Examenuitslag: geslaagd! 
 
Op donderdag 9 juni vond de examenuitslag plaats van tijdvak 1. We zijn als school 
ontzettend trots op de prestaties 
van onze havo- en vwo-
leerlingen. Een heel groot aantal 
van hen is na de eerste ronde al 
meteen geslaagd: heel knap en 
van harte gefeliciteerd! 
 
Sommige kandidaten gaan nog 
een poging doen in tijdvak 2 of 
zelfs in tijdvak 3 om ook hun 
felbegeerde diploma te kunnen 
bemachtigen of om betere cijfers 
te scoren voor een bepaald vak. 
We wensen deze leerlingen alle 
geluk toe! 
 
 
 
 



Weekplanning 
 

 

 

 

ER VOLGEN NOG MEERDERE ACTIVITEITEN VOOR DE LEERLINGEN IN DE LAATSTE 2 WEKEN. 

 

 

 

week 24     

ma 13-06 t/m  CSE - 2e tijdvak   

vr 24-06     

zo 12-06 t/m     

wo 15-06 landkamp voor 1HAS1   

wo 15-06 t/m     

za 18-06 landkamp voor 1HAS2   

di 14-06 kennismakingsmiddag nieuwe 1e klas leerlingen 15.00 - 16.30 

wo 15-06    

  overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 16-06 warme overdracht PO-VO 15.00 - 17.00 

vr 17-06     

      

week 25     

ma 20-06     

di 21-06 vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 22-06 vergadering CMR 18.00 

  overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 

wo 22-06 t/m 
29-06 

schoolexamenperiode 3 voor 4H/5V + pw 4V + toetsweek 
onderbouw    

do 23-06     

vr 24-06 Carmel Sensation- Summer Vibes - de Houtmaat   

      

week 26     

ma 27-06     

di 28-06     

wo 29-06     

do 30-06 inhaal toetsweek   

vr 01-07 bekendmaking normering CSE - 2e tijdvak   

  inhaal toetsweek   

  schoolfeest 1e en 2e klassen 19.30-23.00  

  repeteerdag Grundel op de Planken   

week 27     

di 05-07 t/m CSE - 3e tijdvak   

vr 08-07     

ma 04-07 sportdag 4e klassen + 5 vwo   

  inhaal toetsweek  
di 05-07 excursies   

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 



wo 06-07 inleveren cijfers + notities leerjaren 1 t/m 4 + 5V   

  toneelavond Grundel op de Planken   

do 07-07 voorbespreken rapportcijfers   

vr 08-07 voorbespreken rapportcijfers   

  inzage/teruggave proefwerken   

      

week 28     

ma 11-07 inleveren boeken   

  eindrapportvergaderingen   

  profielwerkstuk voor 4 havo en 5 vwo   

di 12-07 eindrapportvergaderingen   

wo 13-07 eindrapportvergaderingen   

  schoolfeest 3e klassen – 4e klassen – 5 vwo bij Club Merlijn  19.30-24.00  

do 14-07 bekendmaking normering CSE - 3e tijdvak   

  diploma-uitreiking – VWO (17.00 uur) en HAVO (19.30 uur)   

  eventuele revisievergaderingen   

  klassenindeling + koppeling mentoren bovenbouw   

vr 15-07 uitreiken rapporten   

  afsluiting schooljaar   

      

week 29 t/m     

week 34     

ma 18-07 t/m     

vr 26-08 ZOMERVAKANTIE   

      

 

 

 


