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Even bijpraten 
 
 
 

Na een bijtankmoment als de herfstvakantie is het alweer tijd voor de eerste spannende 
periode voor onze leerlingen: de toetsweek. Voor leerlingen uit de bovenbouw vinden er 
schoolexamens plaats, voor leerlingen uit de onderbouw gaat het om proefwerken. 
Daarna volgen er rapportvergaderingen met aansluitend 10-minutengesprekken in 
december.  
 
De leerlingen uit de onderbouw kregen vrijdag 29 oktober ook nog even een break om te 
kunnen ontspannen in het Wildlife-park van dierentuin Emmen. Het was een zeer 
geslaagd bezoek! 
 
Er is weer veel cultureel aanbod op school gerealiseerd. Zo hebben we genoten van 
optredens van Andy Ninvalle en ook in de Schouwburg Hengelo staan enkele leuke 
voorstellingen gepland waar leerlingen tegen een gereduceerd tarief naartoe kunnen. In 
deze nieuwsbrief staat daarover meer informatie.  
 
Ook het debatteam is weer van start gegaan. Er is een groot team bijeengevoegd en op 5 
november krijgen de debaters een professionele debattraining van een extern bureau 
aangeboden.  
 
Dinsdag 2 november is er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep. Voor deze 
aanstaande bijeenkomst is er geen aanmeldmogelijkheid meer. Mocht u toch 
belangstelling hebben voor de ouderklankbordgroep dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw B. Broekman (b.broekman@carmelhengelo.nl) of mevrouw J. Prakken 
(j.prakken@carmelhengelo.nl). We waarderen ieders inbreng zeer! 
 
Binnenkort vindt op Lyceum de Grundel de informatieavond plaats voor ouders van 
nieuwe leerlingen. Naast ons havo-, atheneum- en gymnasiumaanbod geven we ook 
voorlichting over het overige onderwijsaanbod, zoals de Sportklas, de Modules en 
Cambridge English. De avond voor ouders vindt plaats op 9 november. Op de website van 
school kan men zich inschrijven. 
 
Op 16 november vindt er een Open Lesmiddag plaats voor nieuwe leerlingen van De 
Grundel. Leerlingen die volgend schooljaar naar het voorgezet onderwijs gaan, kunnen 
tijdens deze middag beleven hoe het is om al een beetje leerling te zijn op Lyceum de 
Grundel. Ook hiervoor kan men zich inschrijven op www.lyceumdegrundel.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 

mailto:b.broekman@carmelhengelo.nl)
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http://www.lyceumdegrundel.nl/


Informatieavond 9 november: er val wat te 
kiezen op Lyceum de Grundel! 

 
Op dinsdag 9 november vindt de jaarlijkse informatieavond voor ouders van groep 8-
leerlingen plaats. Dit jaar mogen we weer ouders op school ontvangen. De avond zal 
bestaan uit een algemeen gedeelte waarin er ingegaan wordt op het onderwijsaanbod van 
De Grundel. Daarnaast zijn er informatieblokken over specifieke onderwijszaken te 
bezoeken, zoals de Sportklas, het gymnasiumonderwijs en de modules waarmee we dit 
jaar gestart zijn. 

 
Voor meer informatie: www.lyceumdegrundel.nl 
 
Bovendien dient u zich aan te melden op de website omdat er deze avond twee sessies 
plaatsvinden.  
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Open lesmiddag De Grundel: 16 november 
 

 
 
Leerlingen uit groep 8 kunnen in november ook alvast kennismaken met Lyceum de 
Grundel. Speciaal voor hen organiseren wij een open lesmiddag. Tijdens deze middag 
kunnen deze leerlingen meemaken hoe het is om onderwijs te volgen op Lyceum de 
Grundel.  
 
We organiseren deze lesmiddag op dinsdag 16 november van 15.00 tot 16.30 uur. 
Nieuwsgierig? Schrijf je nu op www.lyceumdegrundel.nl voor 12 november in! 
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Yo! Optreden Andy Ninvalle was cool 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onlangs bezocht rapper en beatboxer Andy Ninvalle Lyceum de Grundel. Hij vertelde een 
verhaal over het ontstaan van de “Human Beatbox” in Amerika op feiten gebaseerd en op 
grappige wijze uitgevoerd! 
 
In Jongen en Yo! werd het publiek meegenomen naar New York na de Tweede 
Wereldoorlog. We bezochten de getto’s en we ontmoetten de mensen die daar wonen. Een 
Kleine Jongen en een Grote Jongen, die Jongen en Yo heten, wonen daar. Jongen en Yo 
ontwikkelden tijdens de show de beatbox ter plekke, precies zoals het is gebeurd in New 
York. 



Sportklas 17 (2HAS) springt gat in de lucht 
 
Op 9 oktober ging Sportklas 17 naar Jump XL in Hengelo voor een cursus 
trampolinespringen. Nadat de leerlingen de eerste basisvaardigheden onder de knie 
hadden, maakten de acrobaten en de waaghalzen alras de eerste salto’s. Het werden 
uiteindelijk heel fanatieke en sportieve uurtjes trampolinespringen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bezoek van gastdocent accountancy voor 
bedrijfseconomie 
 
 
Vrijdag 5 november van 9:45 uur tot 13:30 uur komt een gastdocent van de NBA 
(Koninklijke Nederlandse Beroeporganisatie van Accountants) langs. Dit in kader van de 
NBA impact challenge.  
 
De NBA Impact Challenge is een arbeidsmarktcampagne 
gericht op havo/vwo-scholieren bovenbouw en eerste- en 
tweedejaars hbo-/wo-studenten in de financieel-
economische studierichtingen. Als onderdeel van de NBA 
campagne “Nederland rekent op zijn accountants”, kruipen 
scholieren en studenten in de rol van accountant met als 
doel zelf te ervaren hoe dynamisch het beroep van 
accountant is.’’ 
 
Gedurende een kick-off van twee uur maken de jongeren 
eerst op een interactieve manier kennis met één van onze 
ambassadeurs én het beroep. Na de introductie gaan de jongeren aan de slag met een 
eigentijdse casus. Hier worden vraagstukken en dilemma's voorgelegd waar een 
accountant regelmatig mee te maken krijgt.  
 
Naast deze informatieve bijeenkomst is er ook nog een kleine challenge aan gekoppeld 
om de leerlingen interactief kennis te laten maken met het beroep. Deze challenge gaat 
over een fictieve tweeling, die een duurzaam schoenenmerk hebben opgestart. Hun 
webshop is de afgelopen jaren hard gegroeid en de leerlingen zullen de rol van 
accountant op zich nemen om verschillende ethische en economische vraagstukken voor 
hen op te lossen. 
 
Dit betekent zoveel als dat de leerlingen in de bovenbouw een indruk krijgen van de 
sociale impact van de accountants en het belangrijke werk dat zij doen in onze 
samenleving. 
 
Dhr. B.J. Hak (economie en bedrijfseconomie) 

 
 
 
 
 



Feest op De Grundel: diploma-uitreiking 
Cambridge Certificates: 

• B2 FIRST 

• C1 ADVANCED 
 
Op vrijdag 15 oktober j.l. ontvingen onze Cambridge-examenkandidaten tijdens een 
feestelijk samenzijn in de mediatheek hun felbegeerde Cambridge-diploma. 
 
Ze hebben er niet alleen twee jaar keihard voor gewerkt, ze brachten het ook op om elke 
week twee extra lessen Engels te volgen (terwijl anderen ofwel lekker naar huis fietsten 
ofwel nog in hun bedje lagen).  
 
Ze hebben het niet voor niets gedaan: hun diploma zal voor altijd ‘shinen’ op hun CV. 
We feliciteren onze Cambridge leerlingen (nu in 4hv en 6v) met het behaalde resultaat. 
Congratulations! 
 
Namens het Cambridge team, 
Lory Wagenaar 
 
  
 

 

 
 
 
 
 



Debattraining voor leerlingen op vrijdag 5 
november 
 
Inmiddels is het debatteam weer actief en gelukkig hebben we veel nieuwe en 
enthousiaste nieuwe leden mogen begroeten. We zijn nu met 22 leerlingen en dat 
betekent het grootste team sinds de oprichting. Het leuke is dat er niet alleen een aantal 
sterke bovenbouwleerlingen actief zijn, maar ook enkele zeer getalenteerde jongere 
leerlingen! De jongere leden kunnen nu mooi de kunst afkijken en zorgen dat we ook de 
komende jaren sterk voor de dag kunnen komen. 
 
Om een extra goede aftrap te nemen is er op vrijdag 5 november van 9.30 tot 12.30 uur 
een professionele training met Simon van het Debatbureau.  
 
Op woensdag 22 december is het jaarlijkse Mediatheekdebat, waarbij ook ouders en 
klasgenoten welkom zijn als toeschouwer. Er zullen dan verschillende stellingen worden 
bediscussieerd en iedereen kan oefenen met het spreken in een grote ruimte, met 
microfoon.  
 
Er zal dan ook een wedstrijdteam worden samengesteld dat onze school gaat 
vertegenwoordigen tijdens de Voorronde van Het Lagerhuis. (10 februari in Zwolle, mits de 
coronamaatregels het toestaan.) 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot: m.jorink@carmelhengelo.nl 
Mirjam Jorink 
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Safari in Wildlands dierenpark Emmen 
geslaagd 
 
Op vrijdag 29 oktober gingen klas 1, 2 en 3 op safari in Wildlandspark te Emmen. Hoewel 
de leerlingen nog intensief bezig zijn met het maken en voorbereiden van toetsen, was 
deze dag een zeer welkom en ontspannend uitje. Even de gedachten elders. Bij Wildlands 
was genoeg te zien en te beleven. De leerlingen konden in groepjes op safari gaan en het 
park bezoeken. Het was een prachtige, zonovergoten herfstdag: echt geslaagd dus! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van de decaan 
 
 

1. Qompas profielkeuze voor leerlingen in klas 3 
In november gaan we van start met de digitale methode Qompas profielkeuze. Leerlingen 
maken, via een stappenplan, in verschillende mentorlessen kennis met de vier profielen: 
 
C&M profiel, Cultuur en Maatschappij 
E&M profiel, Economie en Maatschappij 
N&G profiel, Natuur en Gezondheid 
N&T profiel, Natuur en Techniek 
 
In februari wordt er een voorlopige profielkeuze 
gemaakt en op 1 april 2022 dient de profielkeuze 
definitief te zijn.  
 
 

2. Qompas studiekeuze voor leerlingen in klas 4, 5 en 6 
Dit schooljaar maken we voor het eerst gebruik van de digitale methode Qompas 
studiekeuze. Voor de herfstvakantie hebben de mentoren van 4 en 5 havo en de mentoren 
van 5 en 6 vwo de methode opgestart en kunnen de leerlingen inloggen in Qompas en via 
een stappenplan aan de slag met o.a. verschillende testen: 
 
- competentietest 
- persoonlijkheidstest 
- interessetest 
- beroepentest 
 
Deze testen kunnen helpen bij het ontdekken van de keuzemogelijkheden van de vele 
verschillende studies, welke studies het meeste aanspreken en in hoeverre deze studies 
het beste aansluiten bij de leerling zelf. Verder worden op een overzichtelijke manier open 
dagen, populaire studies, onderwijsinstellingen, beroepenrichtingen en tips & blogs 
weergegeven. Leerlingen kunnen zich zowel op school als thuis oriënteren op hun 
studiekeuze.  
Rond de kerstvakantie gaan ook de mentoren van 4 vwo van start met Qompas 
studiekeuze. 
 
 

3. Infomarkt 
Op vrijdag 19 november a.s. vindt de Infomarkt plaats voor leerlingen in 4 en 5 havo en 
voor leerlingen in 4, 5 en 6 vwo. Deze avond begint om 19.30 uur en oud-leerlingen van 
Lyceum de Grundel komen vertellen over hun studie, hun ervaringen met betrekking tot 
studeren en hoe het is om op kamers te wonen in een andere stad. Er zullen voornamelijk 
tweedejaars- en derdejaarsstudenten aanwezig zijn en van sommige studies zijn er ook 
studenten aanwezig die dezelfde studie volgen maar in een andere stad. De avond duurt 
tot 21.30 uur en er volgt nog een lijst met welke studies er die avond vertegenwoordigd 
zijn.  Aanmelden is niet nodig, het is een vrije inloop. 
 



Doel van de avond is om in de aula op een 
gezellige en informele manier te praten met 
studenten over de verschillende 
(studie)ervaringen in de verschillende steden! 
 
 
 

 
4. Open dagen  

In de vorige nieuwsbrief heeft een overzicht gestaan met verschillende open dagen. 
Hieronder een aangepast overzicht van verschillende voorlichtingsactiviteiten die in 
november plaatsvinden. Er zijn meer instellingen die activiteiten organiseren, bezoek 
daarvoor de websites van de hogescholen of universiteiten, ook voor meer aanvullende 
informatie. Omdat  deze voorlichtingsactiviteiten, zowel online als fysiek, om de nodige 
voorbereiding vragen is het nodig om op tijd aan te melden of om een alert aan te maken 
zodat je een bericht ontvangt wanneer je je kunt inschrijven voor een activiteit. 
 
Hogescholen - HBO: 
ArtEZ op locatie of online: za. 6 november Arnhem, za. 13 november Zwolle, za. 20 
november Enschede. 
Saxion, locatie Apeldoorn: za. 13 november -> sfeerproeven, ontdek favoriete 
interessegebied en hulp bij studiekeuze, aanmelden verplicht i.v.m. tijdslot voor aankomst 
(geen voorlichting).  
Saxion, locatie Enschede: za. 20 november, sfeerproeven, ontdek favoriete 
interessegebied en hulp bij studiekeuze, aanmelden verplicht i.v.m. tijdslot voor aankomst 
(geen voorlichting). 
Saxion, locatie Deventer: za. 27 november sfeerproeven, ontdek favoriete interessegebied 
en hulp bij studiekeuze, aanmelden verplicht i.v.m. tijdslot voor aankomst (geen 
voorlichting). 
Hogeschool Utrecht, online: za. 30 oktober t/m vr. 12 november. Vanaf 2 november is het 
mogelijk om je aan te melden voor een rondleiding op za. 13 november, za. 27 november 
en za. 4 december. 
Windesheim: dinsdag 2 november online en vrijdag 5 november in Almere en Zwolle. 
Hanzehogeschool Groningen, op locatie: za. 6 november. 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, online én op de campus: za. 13 november en zo. 14 
november in Nijmegen en za. 20 november in Arnhem. 
NHL Stenden Leeuwarden: za. 13 november op locatie en di. 16 t/m do. 18 november 
online. 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, indien mogelijk op locatie: za. 27 november. 
 
Universiteiten - WO: 
Radboud Universiteit Nijmegen, op de campus: vr. 5 en za. 6 november 
Universiteit van Amsterdam, online: vr. 5 november (17.00-20.00 uur) en za. 6 november 
(10.00-13.00 uur) 
Wageningen Universiteit, op de campus: za. 6 november. 
Universiteit Tilburg, online én indien mogelijk op campus: za. 6 november. 
Universiteit Maastricht, hopelijk op locatie: za. 6 november (10.00-16.00 uur). 
Rijks Universiteit Groningen: vr. 12 november. 
Universiteit Utrecht, online: vr. 19 en za. 20 november. 



Universiteit Twente Enschede, online: za. 20 november (10.00-14.30 uur). 
 
De sites www.qompas.nl en www.studiekeuze123.nl geven een goed totaaloverzicht van 
alle voorlichtingsactiviteiten die gedurende het hele jaar plaatsvinden. 
 
Leerlingen uit 4 en 5 havo en leerlingen uit 5 en 6 vwo kunnen vrij vragen om een 
voorlichtingsactiviteit te bezoeken. Bij de kamer van de decaan zijn lob-formulieren te 
verkrijgen om verlof aan te vragen voor het bijwonen van activiteiten onder schooltijd 
plaatsvinden mits er geen SE gepland staat. Vrij vragen mag tot uiterlijk een week van 
tevoren.  
 
Twee voorlichtingen die In de activiteitenweek en tijdens de ouderinfoavonden ook al aan 
de orde gekomen zijn: 
 
HBO-voorlichting: woensdagavond 16 februari 2022 op onze school  
WO-voorlichting: donderdagavond 17 februari 2022 op de UT 
 
 
Blijf gedurende dit schooljaar de site van de hogescholen en universiteiten goed in de 
gaten houden voor zowel online als fysieke voorlichtingsactiviteiten en meld je aan voor 
open dagen, meeloopdagen, studie try-outs of loop mee met een beroepsbeoefenaar! 
 
 
 

5. Opleidingen met een numerus fixus 
Sommige opleidingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus). Als te 
veel studenten zich aanmelden, moeten zij meedoen aan een selectie voor een plek. 
Andere opleidingen selecteren vanwege beroepseisen of omdat de opleiding bepaalde 

vaardigheden vereist. Voor 
deze opleidingen met 
selectie is de uiterste 
aanmelddatum 15 januari 
2022.  
De onderwijsinstellingen 
geven van september tot en 
met eind november 
informatie door over de 
opleidingen met een 
numerus fixus in studiejaar 

2022-2023. De informatie op www.studiekeuze123.nl/selectie wordt in deze periode 
wekelijks bijgewerkt met nieuwe opleidingen, informatie over de capaciteit en het aantal 
keren deelnemen. Vanaf december is de informatie definitief. Mocht er toch nog een 
wijziging plaatsvinden, dan wordt deze lijst bijgewerkt. Controleer dus altijd of deze versie 
actueel is. Dit jaar is bijv. de opleiding Vastgoed en Makelaardij o.a. bij Saxion hieraan 
toegevoegd. 
 
 
 
 

http://www.qompas.nl/
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6. Informatie van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Binnenkort versturen demissionair minister Slob en demissionair minister Van 
Engelshoven alle eindexamenkandidaten informatie toe over de voorbereiding op het 
verder studeren aan mbo, hogeschool of universiteit. Het betreft een folder met informatie 
en nuttige websites over studiekeuze, aanmelding, studiefinanciering en een tijdlijn voor 
aankomende studenten.  
 
 
Elles ter Braak, 
decaan havo en vwo 
 

 
Dans, yoga, boksen voor jonge 
mantelzorgers 
 
 
In samenwerking met Impuls Oldenzaal organiseert JMZ een sportieve activiteit voor alle 
leeftijden. We gaan onze heupen los gooien met dans, fanatiek aan de slag met boksen 
en even ontspannen met yoga. Een heerlijk programma dat we afsluiten met wat lekkers! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalender: hulp bij opvoeding door stichting 
LOES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 23 november  

in Schouwburg Hengelo om 19:30 uur: 
 
 

 

Boy Jonkergouw Producties 

  Gevaarlijke Namen 
Kaartjes t/m 11 nov. bij de receptie van Lyceum De Grundel à € 4,00 

(Inclusief garderobe en drankje) 
 

Srebrenica 1995. 50 jaar na het einde van WO II vindt er opnieuw genocide plaats op Europese 

bodem. Alma Mustafić was 10 toen de Serviërs Srebrenica aanvielen en 14 toen haar vader Rizo 

werd vermoord. Dutchbat was de naam van het Nederlandse VN Bataljon dat naar Srebrenica 

was gestuurd om de burgerbevolking te beschermen. Rizo Mustafić werkte twee jaar lang in 

Srebrenica als elektricien voor Dutchbat. Toen de enclave Srebrenica viel werd hij van de basis af 

gestuurd, ‘omdat hij niet het juiste pasje had’. Dutchbatter Ray Braat was toen 19. Hij scheidde de 

mannen van de vrouwen waarna de mannen werden vermoord. 

 

Nu delen Alma en Raymond het podium. Ze hebben een verschillend perspectief op de 

gebeurtenissen rondom de Val van Srebrenica. Twee dingen hebben ze gemeen: de vraag 

waarom de wereld de genocide van Srebrenica liet gebeuren en het gevoel dat de media de 

feiten nooit correct hebben weergegeven. Samen met acteurs Mike Weerts, Jolijn Henneman en 

Karen Sibbing vertellen ze hun verhaal in de theatervoorstelling 25 jaar Srebrenica I Gevaarlijke 

Namen. Een geschiedenis over gewone mensen, de waanzin van de haat en hoe de genocide 

van Srebrenica vijfentwintig jaar later nog steeds hun leven tekent en dat van vele anderen.  

 

 



Woensdag 24 november  

in Schouwburg Hengelo om 19:00 uur: 
 

 
 

Maas theater en dans 155 (eenvijfvijf)  

Stuk 
Kaartjes t/m 11 nov. bij de receptie van Lyceum De Grundel à € 4,00 

(Inclusief garderobe en drankje) 

 
 

'Stuk' is een stuk van 50 minuten met vier stuks jongens die zin hebben om dingen stuk te 

maken in een wereld die aan stukken ligt. 'Stuk' gaat over de echtheid van de ervaring en 

de intensiteit waarmee je die beleeft. 
 

De jongens van 155 willen bij elkaar zijn, dingen samen doen en weer een groep zijn, 

maar ze voelen geen enkele controle over de situatie. Het is alsof de vloer telkens onder 

ze vandaan wordt getrokken. Alsof iemand anders ze bestuurt met touwen en alsof 

mensen liever naar een scherm kijken dan naar hen. Wat is nog de waarde van een 

echte ervaring als je deze niet live kan delen? Hoe dicht moet je bij iemand zijn voordat 

het echt anders voelt dan een beeldscherm? De jongens gaan sowieso door tot het stuk 

is. Een unieke mix van breakdance, fysieke komedie, live muziek, video en bizarre humor 

zoals je van 155 gewend bent. 

 



Woensdag 10 november  

in Schouwburg Hengelo om 19:30 uur: 
 
 

 

 
 

ZEP Theaterproducties 

  KNOCKOUT  
Kaartjes t/m 4 nov. bij de receptie van Lyceum De Grundel à € 4,00 

(Inclusief garderobe en drankje) 
 

KNOCKOUT gaat over puberverdriet, vlinders in je buik, een rotjeugd, kwetsbaarheid en discipline. 

Het verhaal speelt zich af op de sportmat en is een drama over vijf rondes met afwisselend theater, 

vechtsport en muziek. 

 

In KNOCKOUT volgen we twee jonge vechters: Liz en Yahid. Ze ontmoeten elkaar op het toneel en 

worden geconfronteerd met een wonderlijk figuur. Dwight is MC, scheidsrechter, coach en 

volkszanger. In flash-backs vertellen Liz en Yahid over hun jeugd, het pesten op school, gescheiden 

ouders en de ontdekking van de sportschool. We zien hun metamorfose door de keiharde 

trainingen en discipline. De sportschool biedt een veilige haven, de trainers zijn vaderfiguren en 

opvoeders. Het kickboksen levert op het eerste gezicht veel op: respect, zelfvertrouwen, een strak 

lichaam, geld en overwinningen. Maar wat is de keerzijde? 

 

 

 



Herfst 
 

 

Ach God, wat hadden we een zinderende zomer. 
Het is nu tijd om met uw schaduw de dagen te korten, 
laat de wind over de velden stormen en regens in sloten storten. 
 
Zorg dat we van rijpe vruchten kunnen genieten. 
Geef de natuur nog twee mediterrane dagen  
zodat ze de zoetheid in zware wijn kan jagen 
die we op koude winteravonden in onze glazen gieten. 
 
Wie nog geen fijne plek heeft, vindt die ook niet meer. 
Wie er nog steeds alleen voor staat, zal het zelf moeten doen. 
Zal opblijven, lezen, schrijven, nadenken 
en zonder stilte in het hoofd rondlopen 
zoals de bladeren in de bomen ritselen. 
 
Derk van Deth 
 
Naar: ‘Herbsttag’ van Rainer Maria Rilke 
 

 

 

 

Redactie: Derk van Deth 
Suggesties/opmerkingen/kopij naar: d.vandeth@carmelhengelo.nl  

mailto:d.vandeth@carmelhengelo.nl


Weekplanning 
 

 

week 44     

ma 01-11     

di 02-11 klankbordgroep ouders - 1 19.00 

  open dag Windesheim - online   

wo 03-11 
laatste dag SE-1 voor 4H/5V/5H/6V + pw 4V + toetsweek 
onderbouw   

do 04-11 cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.30 

  visitatie Lyceum de Grundel   

  bijeenkomst voor al het personeel 15.15 

vr 05-11 training met externe trainer van Het Debatbureau (o.v.b.) 10.00 - 13.00 

  afscheid Caroline Gankema 15.30 -17.30 

  open dag Windesheim - op locatie   

  open dag Vrije Universiteit Amsterdam - online 17.00 - 20.00 

za 06-11 open dag Hanzehogeschool Groningen - op locatie   

  open dag Universiteit van Wageningen - op locatie   

  open dag Vrije Universiteit Amsterdam - online 10.00 - 13.00 

  open dag Universiteit Tilburg - online    

  open dag Universiteit Maastricht   

      

week 45     

ma 08-11 sportoriëntatie  6 vwo   

  BSL-intervisie SGCH-breed startende /nieuwe collega's 15.30 - 17.00 

  vergadering CMR 18.00 

di 09-11 sportoriëntatie  5 havo   

  info-avond voor ouders leerlingen groep 8 18.00 en 20.00 

wo 10-11 cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.30 

do 11-11 cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.30 

vr 12-11 cursus lichttechniek - 3H1(2e/3e)-3A1(4e/5e)-2A2(6e/7e) uur   

  open dag Rijks Universiteit Groningen   

za 13-11   open dag HAN - Nijmegen - zowel online als op locatie   

  open dag NHL - Stenden - op locatie   

zo 14-11 open dag HAN - Nijmegen - zowel online als op locatie   

      

week  46     

ma 15-11 sportoriëntatie  6 vwo   

  inleveren cijfers + notities SE-1 voor 4H/5V/5H/6V + pw 4V vóór 09.00 

  inleveren cijfers + notities leerjaren 1-2-3 + 4V vóór 09.00 

  inschrijving herkansingen + inhaal SE-1 voor 4H/5V/5H/6V   

di 16-11 sportoriëntatie  5 havo   

  open lesmiddag - voor leerlingen groep 8 15.00 - 16.30 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 17-11 voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren   

  overleg IBT - onderbouw 14.15 - 15.30 

  overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 18-11 sluiting inschrijving herkansingen+inhaal SE-1 4H/5V/5H/6V  vóór 12.00  



  voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren   

vr 19-11 voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren   

  infomarkt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo vanaf 19.30  

  open dag Universiteit Utrecht - online   

za 20-11  open dag HAN - Arnhem - zowel online als op locatie   

  open dag Universiteit Utrecht - online   

  open dag UT - Enschede - online   

      

week 47     

ma 22-11 sportoriëntatie  6 vwo   

  rapportvergaderingen; lessen vervallen na 12.20 uur   

di 23-11 sportoriëntatie  5 havo   

  rapportvergaderingen; lessen vervallen na 12.20 uur   

  cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.30 

wo 24-11 rapportvergaderingen; lessen vervallen na 12.20 uur   

  cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.00 

do 25-11 reserve dag herkansingen + inhaal SE-1 voor 4H/5V/5H/6V   

vr 26-11 herkansingen + inhaal SE-1 voor 4H/5V/5H/6V   

za 27-11 open dag Hogeschool voor Kunsten Utrecht   

      

 


