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Even bijpraten 
 
 
 
 

De tijd van de lange winteravonden is weer aangebroken. Niet alleen een gezellige 
periode, maar op school ook een drukke periode voor iedereen. Voor leerlingen is het 
uiteraard ook belangrijk om zichtbaar te zijn in het verkeer, daarom kregen leerlingen uit 
de onderbouw deze periode een check-up van hun fiets door een deskundige rijwielzaak. 
 
Deze periode staat ook in het teken van het eerste rapport: sommige leerlingen hebben 
loon naar werken gekregen en voor sommige leerlingen is het nu echt tijd om de handen 
uit de mouwen te steken. Als docententeam hebben we inmiddels ook gekeken waarmee 
en hoe we onze leerlingen het beste kunnen ondersteunen en begeleiden in dit proces. 
 
We hebben ook veel nieuwe gezichten gezien op school. Niet alleen tijdens de 
informatieavond van 9 november voor ouders van groep 8-leerlingen, maar ook 
aanstaande Grundelieren die de Open Lesmiddag van 16 november hebben bezocht. Het 
waren twee erg geslaagde momenten.  
 
Zo richting het einde van het kalenderjaar staan er vaak ook allerlei feestelijkheden op het 
programma. Sinterklaas zal bijvoorbeeld een bezoek brengen aan Lyceum de Grundel en 
de feestcommissie is druk met het organiseren van een knallende kerstparty! ‘Corona 
volente’ uiteraard… We hopen dat een en ander weer eens kan plaatsvinden, want 
leerlingen zitten best te springen om eens uitgedost naar een schoolfeest te gaan. 
 
Verder willen we u informeren over de hoge lesuitval van deze en komende weken. 
Helaas komen er van meerdere collega’s het bericht dat ze niet voor de klas kunnen 
staan, omdat ze vanwege een (mogelijke) besmetting in het gezin in quarantaine moeten. 
We vrezen dat dit de komende weken nog wel even doorgaat en we zouden u om begrip 
willen vragen dat we de komende weken niet alle lessen aan kunnen bieden. Er kunnen 
zelfs dagen zijn met een uiterst mager lesaanbod, waarvoor onze excuses. In verband met 
de nieuwe restricties is het dragen van een mondkapje onder andere weer verplicht in 
school. 
 
Van al deze zaken zullen we u verder op de hoogte houden. Ten slotte vinden er deze 
periode nog 10 minutengesprekken plaats op dinsdag 7 en woensdag 8 december naar 
aanleiding van het eerste rapport.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 



Gastles NOS-stories bij 
Maatschappijwetenschappen 
 
Donderdag 4 november is NOS Stories, de jongerentak van de NOS (richt zich primair op 
middelbare school-leerlingen) bij 6 vwo Maatschappijwetenschappen geweest voor een 
gastles. De verslaggevers waren met z’n drieën, zelf allemaal ook allemaal jongeren. Deze 
les ging onder andere over de vragen als: wanneer is iets ‘nieuws’, fake-news herkennen, 
hoe NOS Stories hun verhalen kiest en maakt (onder meer dat er een redacteur is voor de 
comments: deze leest hele dag reacties op de social media-posts; gaf aanleiding om het 
over vrijheid van meningsuiting te hebben).  

 
Mevrouw H. Roorda uit de mediatheek was er ook bij en Jennie uit 6 vwo ook: zij volgt 
geen Maatschappijwetenschappen, maar heeft vorig jaar met Carleyn en Maria uit 
hetzelfde leerjaar met een post op het account van Stories gestaan. Over hun ervaring 
(onder andere met de vele reacties die de dames op de post kregen- zowel negatief als 
positief) hebben we het ook gehad.  
 
Het 6e uur gaven NOS-redacteuren een soortgelijke les aan 4 havo 
Maatschappijwetenschappen. Hier was meneer Schoonenberg ook bij aanwezig. Hier 
dezelfde onderwerpen, maar iets meer aandacht voor de vraag: wanneer is iets 
betrouwbaar, vinden jullie de NOS betrouwbaar als bron, welke drie onderwerpen uit een 
lijstje met vijf onderwerpen zou je kiezen en waarom?  



 
Stories kwam op verzoek de eerste dag na de toetsweek zodat leerlingen even konden 
‘bijkomen’. In elke klas heeft een leerling die een Kahoot over het nieuws van afgelopen 
week won, een dopper gewonnen! 
 
Mevrouw W. Gerritsma 

 
Informatieavond 2021: bedankt voor uw 
bezoek 
 
Op dinsdag 9 november vond op Lyceum de Grundel de informatieavond voor ouders van 
groep 8-leerlingen plaats. Het was een 
geslaagde avond!  
 
In twee presentatierondes konden ouders 
deze informatieavond over het 
onderwijsaanbod van onze school 
bijwonen. De avond startte met een 
algemeen gedeelte en daarna waren er 
diverse keuzemogelijkheden om te 
bezoeken, zoals het gymnasium, de 
sportklas en de modules.  
 



We kijken terug op een relatief goedbezochte avond en we bedanken iedereen voor de 
komst naar onze school. Graag tot ziens bij het Open Huis op 25 januari 2022! 
 

 
Open Lesmiddag voor jonge Grundelieren 
groot succes 

 
‘Weet jij al naar welke 
school je volgend jaar 
gaat? Volg jij hier ook 
de topklas?’ Het waren 
zomaar wat vragen die 
je kon horen als je op 
dinsdagmiddag 16 
november tussen 15:00 
uur en 16:30 uur 
rondliep op Lyceum de 
Grundel.  
 
Leerlingen uit groep 8 
van verschillende 
basisscholen volgden 
tijdens deze middag 
‘mini-lessen’ om alvast 
kennis te maken met 
het onderwijs dat ze 

volgend schooljaar kunnen gaan volgen. 
 
Al enkele jaren wordt met 
veel succes de Open 
Lesmiddag gehouden op 
onze school. Bij diverse 
vakken kunnen leerlingen uit 
groep 8 in een -voor deze 
gelegenheid- samengesteld 
klasje alvast een indruk 
krijgen hoe het is om naar ‘de 
grote school’ te gaan.  
 
Ook deze editie van de Open 
Lesmiddag was weer een 
groot succes. Er waren veel 
geïnteresseerde leerlingen 
(jonge Grundelieren?) die 
zich van de ene 



verwondering in de andere stortten bij diverse vakken die voor hen nieuw waren. Wie 
heeft er al eens drop gemaakt op school? De leerlingen die een paar weken geleden 
scheikunde volgden tijdens deze middag op Lyceum de Grundel hebben al flink wat 
geleerd! 
 

Er zijn later dit schooljaar nog meer mogelijkheden om al een beetje leerling op De Grundel te 

zijn: 

 woensdag 2 februari 2022: een open lesmiddag Atheneum plus en gymnasium 
 woensdag 9 februari 2022: een algemene open lesmiddag 
 woensdag 16 februari 2022: een open lesmiddag Atheneum plus en gymnasium. 

 
 

Onderwijsvernieuwingen Lyceum de Grundel 
 
Ouderavond en driehoeksgesprekken in klas 1H/A(S) 
Zoals eerder aangegeven zijn wij bezig met een ontwikkeling voor onze havo leerlingen. 
Een werkgroep van docenten door alle leerjaren heen, onder leiding van mevrouw  
C. Berloth is bezig om te kijken hoe wij ons havo-onderwijs beter kunnen afstemmen op 
het vervolgonderwijs. Een van de onderdelen hierin is het mentoraat klas 1.  
 
Tijdens de ouderavonden zal in klas 1 H/A(S) een andere 
manier worden toegepast voor de 10 minuten gesprekken. 
Ten behoeve van het mentoraat is een lessenserie gemaakt 
die gebruikt gaat worden in de aanloop naar de zogenaamde 
driehoeksgesprekken. De leerling bereidt een presentatie voor 
waarin hij of zij vertelt wat er al heel goed gaat en welke 
vaardigheden nog aandacht en begeleiding nodig hebben. 
 
Nu de toetsweek voorbij is wordt een start gemaakt met deze 
driehoeksgesprekken.  De eerste vaardigheid waar aandacht aan geschonken gaat 
worden is ‘plannen’, gekoppeld aan de resultaten van de toetsweek. Dit zal met de ouders 
worden besproken. 
 
PTA/PTLG 
In de voorlichting aan begin van het jaar zijn de bovenbouw klassen meegenomen in het 

PTA (programma, toetsing en afsluiting) Hierin 
staan alle toetsen vermeld die de leerlingen moeten 
maken voordat zij mogen deelnemen aan het 
centraal eindexamen.  
Om leerlingen hier op voor te bereiden is er vanaf 
dit jaar ook gewerkt aan het PTLG (programma 
toetsing Lyceum de Grundel). 
 
In dit programma is voor alle onderbouw klassen nu 



ook een tijdspad afgestemd binnen secties. Vakken hebben aangegeven hoeveel toetsen 
zij per jaar willen afnemen en of zij mee doen aan de toetsweek. Zo is het voor leerlingen 
inzichtelijker wat er van hen wordt gevraagd. Het heeft er daarnaast voor gezorgd dat het 
gesprek over toetsing binnen secties weer is gevoerd; met onder andere aandacht voor de 
hoeveelheid toetsen en de hoeveelheid stof per toets. 
 
Havo van de toekomst 
Zoals aangegeven zijn wij bezig met de 
ontwikkeling van het havo-onderwijs op 
Lyceum de Grundel. Naast het mentoraat in 
klas 1 is ook de Parade in ontwikkeling. De 
Parade moet straks alles gaan omvatten wat 
niet standaard wordt aangeboden in de 
lessen, zoals LOB-activiteiten en culturele 
activiteiten, etc. 
 
We zijn nu aan het verzamelen wat voor 
moois er allemaal al is op Lyceum de Grundel. Deze activiteiten proberen we te koppelen 
aan vaardigheden en aan de profileringen Internationalisering en ondernemen en 
Technologie. 
 
Internationalisering & ondernemen 
Dit jaar zijn wij bezig om meer inhoud te geven aan onze profilering. Maar waar staat nu 
de profilering Internationalisering & ondernemen voor? Met de werkgroep hebben wij het 
volgende beschreven: Op Lyceum de Grundel geloven wij dat we leven in een mooie, 
maar beweeglijke wereld. Om mee te kunnen bewegen in deze wereld, zijn wij druk bezig 
met de ontwikkeling van Internationalisering & Ondernemen.  
 

Hiervoor stappen wij uit onze vertrouwde 
omgeving en maken we kennis met nieuwe 
culturen. We leren de nieuwe culturen kennen in 
onze eigen buurt, maar hebben ook de 
mogelijkheid om kennis met ze te maken in het 
buitenland. Van Grundel Tours  (een module voor 
klas 1 en 2) tot de reis naar bijvoorbeeld Nepal of 
Peru: van alles is mogelijk. 
De aankomende periode zullen wij met onze 
werkgroep verder gaan met het ontwikkelen van 
het programma. 

 
Technologie 
De technologische ontwikkelingen om ons heen staan niet stil. Of het nu gaat om de 
ontwikkeling van smartphones, de auto-industrie of het verbeteren van het klimaat, zonder 
technologie staat alles stil. Bij al deze ontwikkelingen komt dus technologie kijken. 
Technologie in de breedste zin van het woord. Je kunt hierbij denken aan programmeren, 
ontwikkelen van nieuwe devices, nieuwe oplossingen bedenken voor diverse problemen, 
etc.  



 

We leren leerlingen om te denken vanuit de ontwerp- en onderzoekcyclus. Zo wordt een 
ontwerpprobleem elke keer opnieuw bekeken en daardoor de oplossing steeds verbeterd. 
Op Lyceum de Grundel wordt dit vormgegeven met projecten als “Het beste idee van de 
Grundel” en het programmeren en bouwen van robots. Tevens wordt er binnen de exacte 
vakken en techniek met deze cyclus gewerkt in de lessen en is er aandacht voor het 
gebruik van elektronica als Arduino’s en 3D-printer.  
 
Vanaf schooljaar 2022-2023 een nieuwe instroom mogelijkheid: 
gymnasium/atheneum+ 
Lyceum de Grundel heeft met het gymnasium/atheneum+ een instroompunt voor 

leerlingen die met hun vwo-advies 
kiezen voor het volgen van het 
gymnasium, maar ook voor 
leerlingen die graag kennis willen 
maken met een breed aanbod 
van (vakoverstijgende) projecten, 
modules of workshops op het 
gebied van technologie, 
internationalisering & 
ondernemen, kunst en klassieke 
vorming (met nadruk op de 
klassieke talen en cultuur).  
 
De leerlingen die kiezen voor 
deze instroom blijven in principe 
twee jaar bij elkaar in dezelfde 

klas, met dezelfde mentor. Dit zorgt voor veiligheid en rust, waardoor ze echt de kans 
krijgen te ontdekken wat dit bredere aanbod inhoudt en waar hun interesses en talenten 
liggen. Zo kunnen ze een gedegen keuze maken of deze stroom/het gymnasium iets voor 
ze is. Eind klas 2 wordt de keuze gemaakt voor het voortzetten van het gymnasium óf het 
volgen van het reguliere atheneum, waarbij leerlingen nog steeds extra uitdaging geboden 
kan worden. 
 

 
 
 



 
Training voor het grootste debatteam ooit 
 
Trainer Simon kon zijn verbazing duidelijk niet op: ‘Wat een enthousiasme!’ In zijn jaren 
als trainer van het Nederlands 
Debatbureau had hij nog nooit 
22 leerlingen van één school 
tegelijk voor zijn neus gehad.  
 
Dat gebeurde wel op vrijdag 5 
november in het lokaal 213 van 
De Grundel. Leerlingen van klas 
2 t/m klas 6 hadden zich hier 
verzameld om samen de 
beginselen van de belangrijkste 
wedstrijd van het jaar voor te 
bereiden: Op weg naar het 
Lagerhuis.  
 
Als corona geen roet in het eten gooit, zal het debatteam op donderdag 10 februari 
afreizen naar het Provinciehuis van Zwolle. Daar zal het team de jaarlijkse krachtmeting 

met andere 
Overijsselse 
scholen aan gaan.  
In de training 
kregen de 
leerlingen uitleg 
over de 
wedstrijdvorm.  
Daarna was er tijd 
om te werken aan 
stemgebruik, 
lichaamstaal en 
natuurlijk aan de 
inhoud. 
 
De leerlingen 
waren zeer 

tevreden over de drie uur durende training. Eigenlijk hadden ze nog wel langer willen 
debatteren. Gelukkig gaan we weer iedere donderdag aan de slag om de stellingen voor 
te bereiden.  
 
Tijdens de Mediatheekwedstrijd op 22 december kunt u de vorderingen van het team zelf 
komen aanschouwen. Dus wie weet tot ziens! 
 
Mevrouw M. Jorink 
 



 
 

Wijkopdracht aardrijkskunde 6v  
 
 

Op woensdag 1 december gaan leerlingen uit 6V met 
aardrijkskunde in hun pakket Hengelo in om buurtprofielen te 
maken. Dit doen ze in het kader van het eindexamenonderwerp 
Wonen in Nederland.  
 

Ze zijn deze dag bezig een profiel op te stellen van de bewonerskenmerken, 
woonomgeving en woningkenmerken van de verschillende wijken. Bij 
bewonerskenmerken dienen ze informatie te achterhalen over o.a. huishoudensgrootte, 
etniciteit en inkomen.  

 
 
De woonomgeving zal worden beoordeeld op zaken als voorzieningen, sociale cohesie en 
veiligheid. Bij Woningkenmerken gaat het om zaken als ouderdom, woningtype, waarde 
etc.  
 
Daarnaast moet in de uiteindelijke verslaglegging informatie worden opgenomen over 
herstructurering en stadvernieuwing. De leerlingen opereren in groepjes waarbij ze een 
deel van de dag ter plekke in de wijk zijn en een ander deel op school aan de slag met de 
verwerking. 
 
Dhr. M. Uijen 
 

 
 
 
 
 



Leerlingen en oud-leerlingen ontmoeten 
elkaar tijdens studie info-markt 
 
 
 
Op vrijdag 19 november organiseerde Lyceum de Grundel een studie informatiemarkt voor 
leerlingen van school. De opzet hierbij was dat oud-leerlingen van De Grundel naar hun 
‘oude school’ 
teruggingen om 
voorlichting te geven 
over hun studie.  
 
Het was een geslaagde 
avond. Om 19.30 uur 
startte de markt en er 
waren behoorlijk wat 
oud-leerlingen die achter 
een ‘kraam’ stonden om 
te vertellen over hun 
ervaringen aan een 
hogeschool of 
universiteit.  
 
Voor leerlingen uit klas 
4, 5 en 6 was het een 
bijzonder interessante 
en informatieve avond. 
Nadien was er nog 
gelegenheid om even 
gezellig na te praten 
over zaken in het leven 
die wat minder 
studiegerelateerd zjin.  

 
 
 
 
 
 
 



Oproep: vacature leerling CMR 
 
 
 
 
 
Beste leerling van Lyceum de Grundel,  
 
Vind jij het leuk om je mening te geven en wil jij graag Scholengroep Carmel Hengelo 
laten groeien door middel van verbeteringen binnen en rondom de scholen?  
 
Dan zouden wij jou heel graag bij 
de CMR willen hebben! De CMR 
staat voor de Centrale 
Medezeggenschaps Raad van 
Scholengroep Carmel Hengelo. 
Daar praat je samen met 
docenten, ouders, directie en 
medeleerlingen van alle scholen 
binnen Carmel Hengelo. Bij de 
CMR praten wij over onder andere 
onderwerpen als 
onderwijskwaliteit, loopbaanbeleid 
en samenwerking!  
 
Niet alleen kan je via de CMR meepraten over schoolplannen, het staat ook nog eens erg 
goed op je CV en tegenover je werk binnen de CMR staat een bijdrage!  
 

Heb je interesse en wil jij je graag aanmelden? Stuur dan een mail met 
een korte motivatie, waarom juist jij in de CMR past, naar:  
 
Carleyn Zengerink-Terhorst  
340293@mijncarmelhengelo.nl  
De uiterlijke inleverdatum is 17 december 2021 

 
 
 
 
 
 

mailto:340293@mijncarmelhengelo.nl


Grundel op de Planken volgt workshop 
theatersport 
 
De toneelclub van 
Grundel op de 
Planken heeft 
afgelopen vrijdag 12 
november een 
workshop 
theatersport gehad 
door Tjip Smid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen hebben geoefend met het uitbeelden van emoties, geoefend op focussen, 
dialoogjes met een bepaalde opdracht gespeeld, en nog veel meer. Het was erg leuk en 
zal ons vast helpen bij het toneelstuk dat we aan het ontwikkelen zijn! 
 
 
 

 
 
 
 
 



Paardensport voor de Sportklas 
 
 
Veel leerlingen van 2HAS2 (Sportklas 17) hebben afgelopen woensdag 10 november voor 

het eerst op een paard gezeten en ontdekt dat paardrijden ook een mooie sport is! 

Paardrijden is uiteraard een bijzondere en exclusieve sport, maar voor leerlingen van de 
Sportklas van De Grundel is het een activiteit die regelmatig kan terugkeren in hun 
schoolloopbaan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinterklaas bezoekt De Grundel 
 
Al op vrijdag 3 december zal Sinterklaas met zijn paard en zijn hulppieten Lyceum de 
Grundel bezoeken. ’s Ochtends zal de Sint enkele leerlingen uit klas 3 t/m 6 verblijden met 
een bezoekje en na de grote pauze brengt hij een bezoek aan leerlingen uit klas 1 en 2. 
De docenten van school worden tevens niet overgeslagen door de goedheiligman.  
 
Sommige klassen hebben met hun mentor een buitenschoolse activiteit gepland om het 
sinterklaasfeest te vieren. Leerlingen uit klas 1 en 2 vieren het feest op school met hun 
eigen mentorklas. Die festiviteiten kunnen uiteenlopen van een spelletjesmiddag tot het 
maken van gedichten en/of surprises.  
 



  

 
 
Kentering 
 
 
De oogst is lang geborgen: op ’t beroofde 
land ligt grauw de treurnis om vervlogen zomer. 
 
Een dunne regen druilt uit de uitgedoofde 
lucht afwezig neer. Droefgeestig droomen 
verloren hoeven onder stervend loover 
en somber staren in de natte tuinen 
de donkre dahlia’s; de laatste kleuren dooven. 
 
Eenzelvig momplend dwaalt door de olmenkruinen 
een moede wind, die langzaam ze ontbladert…. 
 
Reeds trekken ’s nachts de wilde ganzen over: 
De zorgelooze dagen zijn voorbij: De winter nadert. 
 
Truus Gerhardt (1899-1960) 
uit: Laagland (1937) 
 



 
 
 
 
 

Redactie nieuwsbrief: Derk van Deth / kopij naar: (d.vandeth@carmelhengelo.nl)  
 
 

 

 

mailto:d.vandeth@carmelhengelo.nl


Weekplanning 
 

 

week 48     

ma 29-11 sportoriëntatie 6 vwo   

di 30-11 sportoriëntatie  5 havo   

  uitreiken rapport 1 (alle klassen)   

  sectieoverleg 15.15 

wo 01-12 wijkopdracht leerlingen 6V met AK in profiel   

  overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 

do 02-12 BSL-themabijeenkomst startende/nieuwe collega's op TB 14.00 - 17.00 

  vergadering CMR 18.00 

vr 03-12 sinterklaasviering   

      

week 49     

ma 06-12 inl. cijfers herkansingen + inhaal SE-1 voor 4H/5V/5H/6V vóór 09.00 

  sportoriëntatie 6 vwo   

di 07-12 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s)   

  sportoriëntatie  5 havo   

  3GA1+3A1- voorl. zouthuisjes omg. Hengelo (mediatheek)  12.45-13.30 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 08-12 10-minutengesprekken met ouder(s)/verzorger(s)   

  profielwerkstuk - deadline fase 2   

do 09-12     

vr 10-12     

      

week 50     

ma 13-12 sportoriëntatie 6 vwo   

  BSL-vragenuur mentoraat - online via Teams 15.30 - 16.30 

di 14-12 sportoriëntatie  5 havo   

  teambijeenkomst 15.15 

wo 15-12 het Mediatheekdebat 15.00 - 16.30  

  overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 16-12     

vr 17-12 cult. activiteit - 5 havo - 09.00 - 10.30 en 10.50 - 12.20   

  cult. activiteit - 3 FCE 14.00 - 15.30 

      

week 51     

ma 20-12 inhaal/reserve sportoriëntatie 6 vwo   

di 21-12 inhaal/reserve sportoriëntatie 5 havo   

  mentorenoverleg 15.15 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 22-12 profieloriëntatieproject voor alle 3e klassen   

do 23-12 kerstactiviteiten   

vr 24-12 kerstactiviteiten   

      

week 52/1     



ma 27-12 
t/m KERSTVAKANTIE   

vr 07-01     

      

 

 


