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Even bijpraten 
 
 
 

Het nieuwe kalenderjaar is begonnen. Hopelijk heeft iedereen een paar fijne 
vakantiedagen achter de rug. Nu in januari begint namelijk altijd een drukke periode. De 
examenklassen zijn meteen na de kerstvakantie gestart met hun SE-week, daarna 
volgden ook andere bovenbouwklassen.  
 
In 2022 zal Lyceum de Grundel 75 jaar bestaan. Om dit jubileum luister bij te zetten is er 
een jubileumcomité ingericht om festiviteiten te organiseren.  
 
Op dinsdag 25 januari vond het virtuele Open Huis plaats. Evenals vorig jaar hebben we 
ook dit jaar de school zo goed mogelijk online moeten presenteren. Naar aanleiding van 
vorig jaar hebben we getracht meer interactie en levendigheid aan ons Open Huis te 
besteden. De online bezoeken waren in ieder geval fraai in aantal.  
 
Zoals u wellicht gelezen heeft, vond twee weken geleden de winteractie van Lyceum de 
Grundel plaats. Alle leerlingen van school hebben een trui van thuis ingeleverd voor de 
vluchtelingen die zijn opgevangen op vliegveld Twenthe. Een hartverwarmende actie! We 
bedanken iedereen die geholpen heeft. 
 
Helaas hebben we ook verdrietig nieuws: oud-leerling Floor van Liemt (24) is overleden 
aan de gevolgen van een slepende ziekte. Als auteur van de NRC bracht Floor nog 
geregeld verslag uit van haar leven. Met zekere regelmaat hingen haar columns op het 
prikbord in de personeelskamer om hoop te houden en de goede herinneringen aan haar 
levend te houden. We wensen al haar dierbaren veel sterkte toe. 
 
Binnenkort starten de eerste Open Lesmiddagen op school. Via de website van school 
kunnen leerlingen uit groep 8 zich opgeven voor een van deze middagen om op deze 
manier toch nog een kijkje te nemen op Lyceum de Grundel. Verder volgt in februari de 
literatuur van De Grundel. Diverse auteurs komen vertellen over het auteurschap en 
waarom lezen zo belangrijk is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 



Ga jij voor ons het licht opbouwen en 
verzorgen? Meld je dan nu aan voor de 
cursus! 

04-02   08-04 
04-03   15-04 
11-03   les 7, nog nader te bepalen datum 
01-04   les 8, nog nader te bepalen 

Lyceum de Grundel

Na je laatste lesuur op vrijdag: 90 minuten.  

Deelname is vrijwillig en gratis, doch niet vrijblijvend,  
Eenmaal opgegeven verplicht je je tot alle cursussen.  

Kan tot uiterlijk 3 februari 2022 bij: cursuslicht@fabianteesink.nl 
 
In deze cursus leer je de theorie achter het systeem, maar gaan we ook zeker in de 
praktijk aan de slag. We zullen werken aan de hand van casussen, wat is jouw lichtplan in 
een bepaalde situatie en waarom? Een voorbeeld van een casus kan zijn: ‘Je moet het 
licht verzorgen op een onderbouw schoolfeest’. De kans is zeer groot dat je samen met 
andere leerlingen ook echt het licht mag gaan verzorgen tijdens bijvoorbeeld een 
onderbouw schoolfeest. 
 
De reguliere cursus bestaat uit: 

- 7 blokuren waarin theorie, praktijk en teambuilding aan de orde komen 
- 1 theorietoets 
- eindopdracht  

 
Aan het einde van de cursus weet je hoe je systemen op moet bouwen en hoe je het kunt 
bedienen. Ook krijg je een certificaat van deelname. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cursuslicht@fabianteesink.nl


Uit de mediatheek  
 
Beste leerlingen, 
 
We gaan weer terug naar ‘ervaringen uit het verleden’, soms is dat noodzakelijk. 
Hoewel je nog steeds in de mediatheek terecht kunt (tenminste buiten de kerstvakantie 
om), zijn jullie toch vooral thuis aan het werk. Desondanks kun je er sowieso altijd even 
tussen uit: pak een boek en je kunt op reis.  
 
Voor jullie (t)huiswerk zetten we de mediatheekinformatie nog even op een rijtje: 
 
Boeken lenen en verlengen 

- Heb je boeken thuis, dan kun je die verlengen door in te loggen in je 
bibliotheekaccount, of door gebruik te maken van de Bibliotheek Wise app. 

(Uit voorzorg zijn de week voor de kerstvakantie, en de twee weken na de kerstvakantie ingesteld als 
boetevrije periode, dus het valt vast mee met de boetes) 

- Je kunt ook nog terecht in de openbare bibliotheek voor het ophalen van 
gereserveerde boeken, en het terugbrengen van geleend materiaal. 

- En om de keuze nog groter te maken: er zijn e-books en luisterboeken (ook 
Engelstalige!) beschikbaar via https://www.onlinebibliotheek.nl/. Vooraf kun je 
gebruik maken van de leesadviezen van Joop via www.leesadviezen.nl/ , of van 
https://www.ikvindlezennietleuk.nl/ . 

 
Bronnen en artikelen zoeken 
Voor je documentatiemap, discussie of debat kun je tot het einde van het schooljaar (!) 
ook thuis gebruik maken van de Krantenbank. Wist je al dat er ook Duits-, Engels-, Frans-, 
Italiaans- en Spaanstalige artikelen beschikbaar zijn via de Krantenbank?! 
Heb je al een account, dan ga je naar www.nexisuni.com . Moet je je nog aanmelden, dan 
ga je naar https://signin.lexisnexis.com/lnaccess/UserRegistration?regCode=rvs3djc om je te registreren. 
Het formulier moet worden ingevuld en na het verzenden worden de inloggegevens naar het e-mail-adres verstuurd. Er 
verschijnt automatisch een inlogscherm. Voer de  verstrekte inloggegevens in, en je hebt toegang tot de Krantenbank. 
Na de allereerste inlog wordt je éénmalig gevraagd je profiel aan te passen (o.a eigen wachtwoord aanmaken en een 
veiligheidsvraag beantwoorden). Vervolgens kan er gebruikt gemaakt worden van de Krantenbank. 
Verder geldt:  
Het aanmelden lukt alleen met een e-mail-adres met de ending @carmelhengelo.nl en @mijncarmelhengelo.nl. 

 
Engelstalige bronnen en informatie 
Wil je meer Engelstalige informatie, zet dan je zoekmachine op Engels … Zoek je op 
‘news’, dan kom je o.a. bij https://www.dutchnews.nl/ , zie ook https://www.dutchnews.nl/about-us/the-

team/  (Het is altijd belangrijk om de auteurs van de website te checken!). 
Of je gaat naar https://www.britannica.com/ , ook voor podcasts (er is vast wel een onderwerp dat jij leuk 
vindt): https://www.britannica.com/podcasts/botanize/Botanize-podcast-plant-blindness 
Je hebt natuurlijk ook de Engelse Wikipedia, en als je op onderstaande pagina scrollt naar de projecten, kom 
je nog interessante wiki-zusters en –dochters tegen. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation 

Vragen? 
Heb je toch nog vragen, mail dan naar h.roorda@carmelhengelo.nl, of stuur een bericht via de chat in 
Teams. 
 
H. Roorda 
Mediathecaris Lyceum de Grundel 

https://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.leesadviezen.nl/
https://www.ikvindlezennietleuk.nl/
http://www.nexisuni.com/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsignin.lexisnexis.com%2Flnaccess%2FUserRegistration%3FregCode%3Drvs3djc&data=04%7C01%7Ch.roorda%40carmelhengelo.nl%7C4b45eea263cd4628ad4708d9c3c2e937%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637756064176096780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vpx2FY7H324uEnZnq%2BdYNvwGk7%2B7iuvyZMQX4qUadlE%3D&reserved=0
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https://www.dutchnews.nl/about-us/the-team/
https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/podcasts/botanize/Botanize-podcast-plant-blindness
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
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Literatuurweek op Lyceum de Grundel  
 

In februari vindt de literatuurweek op Lyceum de Grundel 
plaats. Diverse auteurs zullen dan de mediatheek van 
onze school bezoeken en (interactieve) voordrachten 
houden voor onze leerlingen. Voor iedere jaarlaag is een 
andere schrijver uitgenodigd. Zo zal Buddy Tegenbosch 
een bezoek brengen aan klas 2 en Daniëlle Bakhuis 
leerlingen over aspecten van het schrijverschap vertellen 
aan de brugklassen. Schrijver en columnist Özcan Akyol 
komt vertellen over zijn boeken en waarom lezen zo 
belangrijk is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerlingen uit 2G1 door naar landelijke 
Artcadia-finale 
 
We zijn met klas 2G1 tijdens de lessen techniek bezig geweest met het project Artcadia: 
‘Imagine your future’  
 
Artcadia is een landelijke techniekwedstrijd waar we ons hebben bezighouden met 
milieuvraagstukken zoals: hoe leven we met elkaar in het jaar 2080? Hoe ziet ons vervoer 
eruit? Hoe gaan we dan om met de ruimte, water en ons milieu? De klas is in vier groepjes 
verdeeld. Van alle honderden inzendingen is bij het onderdeel ‘water’ ons project 
”Nederland niet meer droog, waterpeil omhoog!” uitgekozen door de jury om mee te doen 
met de grote Artcadia Finale in Eindhoven! 
 
Nederland niet meer droog, waterpeil omhoog! 
 
We hebben het idee bedacht om een stelsel van dammen en sloten/beken aan te leggen 
om de droogte tegen te gaan. Om dit te bereiken gaan we sensoren in de grond plaatsen 
die meten hoeveel water er in de grond zit. Indien de grond te droog wordt sturen de 
sensoren een signaal naar de dammen, die gaan dan water doorlaten. Om ervoor 
tezorgen dat er genoeg water in de sloten/beken zit tapt men het water af vanuit het 
IJsselmeer, waar het water nagenoeg zoet is. 



 
Als we de finale winnen mogen we, als hoofdprijs, vijf dagen naar Parijs! We bereiden ons 
nu, tijdens de technieklessen, voor op de finaledag in april. Op naar Eindhoven dus! 
 
Klik hieronder voor uitleg van ons project. 
Artcadia water animatie tussenstand - Lyceum De Grundel 2G1 - YouTube 
 
Namens team water 2G1, Lily Vollenbroek 
 
 

Virtueel Open Huis De Grundel succes 
 
Het was natuurlijk een beetje wennen, zo online door een school ‘wandelen’, maar op 
dinsdag 25 januari jongstleden heeft een groot aantal mensen toch een bezoek gebracht 
aan ons virtuele Lyceum de Grundel.  
 

Tijdens dit Open Huis kon 
iedereen een wandeling door 
school maken en bij diverse 
vakken kijken hoe er gewerkt 
wordt op De Grundel. Voor 

leerlingen die toch graag ook in het echt willen zien hoe het is op Lyceum de Grundel 
kunnen verderop in deze nieuwsbrief zich aanmelden voor een Open Lesmiddag.  

 
Ruimte voor de rivier: project NLT klas 5 
 
Op dinsdag 15 februari gaan alle leerlingen 
van 5H en 5V die NLT in hun pakket 
hebben op excursie naar Lattrop. We 
krijgen daar een presentatie van iemand 
van het waterschap en leerlingen gaan 
metingen doen aan de rivier de Dinkel. De 
leerlingen uit de vijfde klas zullen de hele 
dag op pad zijn voor deze educatieve 
onderzoeksexcursie.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I1mSVQEdbNs


Open Lesmiddagen De Grundel 
 
Ben je benieuwd hoe het is om leerling van De Grundel te zijn? Kies je volgend jaar een 
school voor havo of vwo? Dan is de Open Lesmiddag van Lyceum de Grundel misschien 
wel iets voor jou.  
 
Je hebt misschien al tijdens het Open Huis op 25 januari 2022 een indruk gekregen van 
Lyceum de Grundel. Ben je benieuwd hoe het is om een leerling te zijn van Lyceum de 
Grundel? Kom dan op één van de lesmiddagen hieronder van 15.00 tot 16.30 uur: 
 
woensdag 2 februari 2022: een open lesmiddag gymnasium/atheneum+ 
woensdag 9 februari 2022: een algemene open lesmiddag 
woensdag 16 februari 2022: een open lesmiddag gymnasium/atheneum+ 
 
Tijdens deze dagen krijg je een goed beeld van een schooldag op Lyceum de Grundel. Zo 
ben je deze middag alvast een beetje leerling van de Grundel! 
 
Je kunt je voor één of meerdere middagen inschrijven op www.lyceumdegrundel.nl  
 
Je bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Scholieren schenken vluchtelingen 
hun trui 
Dit jaar even geen grote inzamelactie die duizenden euro's opleveren voor het goede doel. Sponsors 
werven en grote acties op touw zetten is nou eenmaal lastig in coronatijd Maar dat je met iets kleins 
ook goed kunt doen, bewijzen de leerlingen van Lyceum de Grundel in Hengelo. (bron: TC Tubantia 
van zaterdag 15 januari 2022.) 

Door: Jantien Bussink 

Deze week duiken alle 800 leerlingen van de school hun eigen kledingkast in, op zoek naar een warme trui 

die zij kunnen doneren aan de vluchtelingen die worden opgevangen in de noodopvang op vliegveld Twente. 

Hard nodig voor de mensen die soms met niet meer dan een plastic tasje met spullen uit hun land zijn 

gevlucht. Letterlijk een warm gebaar. 

 

De Grundel heeft een lange traditie van 'goed doen', vertelt Anny Schiphauwer, docent 

levensbeschouwing. "We kiezen ieder jaar rond de kerst een goed doel dat te maken heeft met 

armoedebestrijding en betrekken de leerlingen daar actief bij. Zo zijn we met een aantal leerlingen in 2016 

naar Nepal geweest om de slachtoffers van de aardbeving te helpen. En in 2018 naar Peru om een school te 

bouwen. Voorafgaand hebben leerlingen van de hele school acties op touw gezet, waarmee duizenden 

euro's zijn ingezameld." 

 



Maar grootste acties zijn met corona lastig. "We hadden ons al aangemeld voor de actie 'Zip your Lip', 24 

uur niet eten voor het goede doel. Maar ook dat kon niet doorgaan. En toen hebben we wat anders 

bedacht", aldus Schiphauwer. "Je hoeft immers de straat niet uit om armoede te bestrijden. We hoorden 

over de 'plotselinge' opvang van vluchtelingen op vliegveld Twente. En zo zijn we op de warme truienactie 

gekomen. Contact met Vluchtelingenwerk was snel gelegd."  

Slapen in noodopvang 

De truien worden woensdag en donderdag ingezameld. Daarna worden de truien overgedragen aan de 

noodopvang. Schiphauwer hoopt dat dat door leerlingen kan. "Hoe precies hangt af van wat mag in verband 

met corona. Het liefste zou ik met leerlingen in de noodopvang gaan slapen, zodat zij kunnen ervaren hoe 

het daar is. Maar dat is nog even afwachten." 

 

Ook nieuwsmedium 1Twente heeft aandacht besteed aan dit item. Een interview met 
andere leerlingen van Lyceum de Grundel is hier te zien: 
https://www.1twente.nl/artikel/1192290/leerlingen-de-grundel-hengelo-zamelen-
honderden-truien-in-voor-asielzoekers-vliegveld 
 
 
 

Shared mailbox leerlingenbalie 
 
Voor minder urgente zaken, zoals een afmelding voor de tandarts of een 
ziekenhuisbezoek kunt u voortaan ook een mail sturen naar de leerlingenbalie. Een van 
de medewerkers zal dan de absentie verwerken. 
 
Emailadres is : leerlingbalie.grundel@carmelhengelo.nl 
 
De medewerkers die er aan toegevoegd zijn: 
Mevrouw L. Boerrigter 
Mevrouw B. ter stal 
Mevrouw R. Wevers 
Mevrouw L. Gelhever 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.1twente.nl%2Fartikel%2F1192290%2Fleerlingen-de-grundel-hengelo-zamelen-honderden-truien-in-voor-asielzoekers-vliegveld&data=04%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C8e6aecf9de8f45790abf08d9dce81d40%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637783711742875669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RhC%2BuHH6Ad6v6JanY1FfL3xY99nNy432qc%2BED%2F%2FQnUI%3D&reserved=0
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mailto:leerlingbalie.grundel@carmelhengelo.nl


 
 

Getalenteerde economen De Grundel 
bereiken NBA-Finale 
 

Op donderdag 27 januari 2022 vond de landelijke 
finale van de NBA Impact Challenge 2021 plaats en 
De Grundel deed hieraan mee! Tijdens de NBA 
Impact Challenge 2021 namen ruim 2500 leerlingen 
en studenten vanuit meer dan 65 
onderwijsinstellingen het tegen elkaar op. 
 
Eén groep van de economieklas van De Grundel uit 
5 havo had het tot de finale geschopt. Nu al een 
felicitatie waard voor Brian ten Bokum, Niek 

Kempers en Bram le Loux! 
 
De finale was online te volgen. Helaas moesten onze drie havisten tijdens de finale hun 
meerdere erkennen in de andere economische bollebozen des lands. Maar het was hoe 
dan ook een knappe prestatie.  
www.nbaimpactchallenge.nl 
 
 

Opbrengst warme truienactie 
 
Fleur, Femke, Danique en 
Lieke hebben op 
donderdagmiddag 27 
januari namens de 
leerlingen van Lyceum de 
Grundel de ingezamelde 
truien bij de noodopvang 
Enschede gedoneerd. 
Lieke en Danique doen 
verslag van hun 
belevenissen. 
 

Donderdag 27 januari jl. 
gingen Lieke en Danique 
uit de bovenbouw en 
Fleur en Femke uit de 
onderbouw samen met 
mevrouw Schiphauwer 
naar de noodopvang voor 
vluchtelingen op vliegveld Twente. Ze waren daar om de truien van de inzamelingsactie af 

http://www.nbaimpactchallenge.nl/?fbclid=IwAR3kr2-6ch-0rzdIdjWc01nHySnuv9mnUzlZR0YLhqYhXtjq118KXM_3pjg


te leveren. Deze actie is geregeld in samenwerking met Colette. Colette is powercoach 
werkzaam bij Power Royael en zij begeleidt o.a. het verblijf van de vluchtelingen hier. Bij 
het afleveren van de truien hebben we Abdull en Parisa gesproken. 
 
Abdull (19 jaar) en Parisa (21 jaar) zijn vluchtelingen uit Afghanistan, zij vertelden over hun 
verleden en hoe hun verblijf hier is. We konden Abdull en Parisa ook vragen stellen over 
hun schoolcarrière in Afghanistan en in Nederland. Ook vertelden ze over hoe het 
vluchten naar Nederland is gegaan.  
 
Parisa is afgestudeerd in Afghanistan in psychologie en filosofie. Met dit diploma had ze 
zich ingeschreven in één van de beste universiteiten van Afghanistan, maar door de 
beroerde omstandigheden moest ze vluchten. Tijdens het vluchten werd ze gebeld dat ze 
geaccepteerd was voor deze universiteit. Maar gelukkig kan ze met haar behaalde 
diploma nog wel verder studeren in Nederland.  
 
Abdull is nog niet afgestudeerd. Omdat er voor vluchtelingen boven de 18 jaar geen gratis 
onderwijs is geregeld, kan Abdull voorlopig (nog) geen les krijgen.  
 

Abdull en Parisa zijn 
de afgelopen vijf 
maanden dat ze in 
Nederland zijn, op 
drie verschillende 
noodopvanglocaties 
geweest. Ze zitten 
hier omdat ze 
wachten totdat ze alle 
officiële 
verblijfspapieren 
geregeld zijn, zodat 
ze hier permanent 
kunnen blijven en een 
woning toegewezen 
krijgen. Doordat ze in 
een korte tijd al in 
verschillende 
opvanglocaties zijn 
geweest, hebben wij 

het idee dat ze als een knikker door Nederland heen worden geschoten.  
 
Toen we Abdull en Parisa zagen, beseften we pas wat voor heftige dingen zij 
meegemaakt hebben, en dat ze nu in een vreemd land terecht gekomen zijn waar ze niks 
kennen, in onzekerheid zitten en dat ze hier zijn gekomen met weinig tot geen bezittingen.  
 
Daarom zijn ze heel dankbaar met alle truien die ingezameld zijn voor hen. We vinden het 
fijn dat de Grundel veel truien heeft ingezameld en dat de school deze mensen in de 
opvang hiermee hebben geholpen. 
 
Lieke Ramdhani en Danique Nolte 



Nieuws van de decaan 
 
 

Profielkeuze, leerlingen klas 3 
In de derde klas wordt er sinds november gewerkt met Qompas Profielkeuze om tot een 
juiste profielkeuze te komen. Naast het werken met deze online methode hebben er de 
afgelopen weken verschillende voorlichtingen van “nieuwe vakken” in de klas 
plaatsgevonden. Op onze site www.lyceumdegrundel.nl zijn deze voorlichtingen ook 
digitaal te bekijken onder het kopje “Onderwijs -> decaan”. Hier staan ook de 
profielkeuzemogelijkheden en de toelatingseisen voor de vervolgstudies vermeld. 
In de week van 14 tot 18 februari vindt de laatste les van Qompas plaats en moeten de 
leerlingen een voorlopige profielkeuze maken. De vakdocenten geven een advies over de 
verwachting van het volgen van dit vak en vervolgens worden de gekozen profielen en de 
adviezen in de rapportvergadering besproken. Deze adviezen worden met de leerling 
besproken en de voorlopige profielkeuze kan dan nog worden aangepast. Wijzigingen zijn 
mogelijk tot 1 april, daarna wordt de voorlopige profielkeuze omgezet in een definitieve 
profielkeuze. 
 
 
Lob-activiteiten bovenbouw, leerlingen klas 4 en hoger 
In de bovenbouw wordt er gekeken naar de mogelijkheden om te studeren. Er zijn 
ongelooflijk veel verschillende opleidingen en soortgelijke opleidingen kunnen weer 
verschillen per stad. We proberen te helpen bij het verzamelen en verwerken van alle 
informatie en bij het maken van een keuze voor een vervolgstudie. Dit doen we met 
behulp van Qompas Studiekeuze, dit is een online methode waar veel informatie te vinden 
is en waarin ook verschillende testen gemaakt worden.  
 
Leerlingen in 4 havo en in 4 en 5 vwo nemen deel aan minimaal drie 
voorlichtingsactiviteiten en nemen een interview af met een beroepsbeoefenaar. Van deze 
activiteiten wordt er een verslag gemaakt in Qompas en dit resulteert uiteindelijk in een 
loopbaandossier, een dossier waarin alle activiteiten beschreven staan die er zijn 
uitgevoerd en die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. 
Aan het einde van het schooljaar komt er in SOM te staan of de lob-activiteiten naar 
behoren (NB) of niet naar behoren (NNB) zijn afgesloten.  
 
De leerlingen in 5 havo en 6 vwo werken ook met Qompas en kunnen bijv. een 
studiekeuzetest maken om te ontdekken welke studies en/of beroepen het beste 
aansluiten bij hun interesse. 
De deadline voor het aanmelden van een vervolgstudie is 1 mei. 
 
 
Voorlichtingsactiviteiten 
Net zoals aan de start van het schooljaar vragen de voorlichtingsactiviteiten, zowel online 
als fysiek, om de nodige voorbereiding. Het advies is om je echt 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. 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Op tijd aanmelden is dus belangrijk om van deelname verzekerd te zijn maar ook om een 
uitnodiging te ontvangen om een eigen programma samen te stellen op basis van je 
persoonlijke interesse.  
  
Bezoek de website van een hogeschool of universiteit wanneer hieronder de vervolgstudie 
in het overzicht ontbreekt maar ook om naast de open dagen te kijken naar aanvullende 
informatie zoals de mogelijkheid van meeloopdagen en proefstuderen.  
Het is verstandig om regelmatig de sites te bekijken of er informatie is aangevuld of is 
aangepast! 
 
Hogescholen - HBO: 
ArtEZ, Arnhem, Zwolle of Enschede: nog geen open dag bekend (wel info: www.artez.nl/agenda).   
Saxion, locatie Apeldoorn, fysiek: vr. 4 februari.   
Saxion, locatie Deventer, fysiek: za. 5 februari. 
Saxion, locatie Enschede, fysiek : za. 12 februari. 
NHL Stenden, Emmen, Groningen, Leeuwarden & Meppel, fysiek: za. 5 februari vanaf 10.00 uur. 
NHL Stenden, Emmen, Groningen, Leeuwarden & Meppel, online: di. 8, wo 9. en do. 10 februari 
van 17.00 tot 21.00 uur. 
Hanzehogeschool Groningen, online: za. 12 februari van 14.00 tot 17.00 uur 
Hogeschool Utrecht, online: ma. 7 maart t/m vr. 18 maart. 
Hogeschool Utrecht, op locatie: za. 19 maart en za. 26 maart. 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, indien mogelijk op locatie: za. 19 maart. 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, online én op de campus:  za. 26 maart Arnhem en za. 2 april in 
Nijmegen. 
Windesheim: vr. 8 april in Zwolle en za. 9 april in Almere. 
 
Universiteiten - WO: 
Universiteit Twente Enschede, Taster Days fysiek in januari, februari, maart en april. 
Rijks Universiteit Groningen, online bachelorweek: van ma. 31 januari t/m vr. 4 februari. 
Vrije Universiteit Amsterdam, online: za. 5 februari van 10.00 tot 13.00 uur. 
Universiteit Maastricht, online: za. 5 februari van 10.00 tot 16.00 uur. 
Radboud Universiteit Nijmegen, online oriëntatieweek: van ma. 7 februari t/m do. 10 februari, open 
dag za. 26 maart. 
Erasmus Universiteit Rotterdam, online: za. 12 februari van 9.00 tot 16.00 uur. 
Technische Universiteit Eindhoven, online of fysiek: za. 12 februari 
Universiteit van Amsterdam, online bachelorweek: van za. 5 maart t/m za. 12 maart. 
Universiteit Twente Enschede, Campus Experience fysiek: za. 12 maart en zo. 13 maart. 
Universiteit Leiden, Leiden en Den Haag online: za. 12 maart van 9.00 tot 18.00 uur. 
Universiteit Utrecht, fysiek of online: za. 12 maart van 9.30 tot 16.00 uur. 
Wageningen Universiteit, op de campus: za. 19 en za. 26 maart. 
Universiteit Tilburg, online én indien mogelijk op campus: za. 19 maart. 
Technische Universiteit Delft, online: za. 19 maart 

 
Mochten er vragen zijn over het maken van de profielkeuze of over het kiezen van een 
vervolgstudie dan kan er, in overleg met de mentor, een afspraak met mij worden 
gemaakt.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elles ter Braak, 
decaan havo en vwo 
e.terbraak@carmelhengelo.nl  

http://www.artez.nl/agenda
mailto:e.terbraak@carmelhengelo.nl


Weekplanning 
 

 

 

week 5      

ma 31-01 inleveren cijfers + notities SE-2 voor 5H/6V  vóór 09.00 

  inschrijving herk.+ inhaal SE-2 voor 5H/6V en inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

  kijk- en luistertoets - Duits - 5 havo   

di 01-02 mentorenoverleg 5H/6V   

  kijk- en luistertoets - Engels - 5 havo   

wo 02-02 kijk- en luistertoets - Frans - 5 havo   

  profieloriëntatieproject 3GA1 en 3A1  08.15 - 10.30 

  profieloriëntatieproject 3H1 en 3H2 10.50 - 13.30 

  kennismaking gymnasium/atheneum+ voor ll. groep 8 15.00 - 16.30 

  profielwerkstuk - deadline fase 3   

do 03-02 sluiting inschr. voor 12.00 uur herk.+ inhaal SE-2 5H/6V+inhaal SE-2.1 4V/4H/5V   

  kijk- en luistertoets - Duits - 6 vwo   

vr 04-02 inleveren cijfers + notities SE-2.1 voor 4V/4H/5V vóór 09.00 

      

week 6      

ma 07-02     

di 08-02 vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  teambijeenkomst 15.15 

wo 09-02 herkansingen+inhaal SE-2 voor 5H/6V+inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

  alg. open lesmiddag - voor leerlingen groep 8 15.00 - 16.30 

  overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 

  klankbordgroep ouders - 2 19.00 

  vergadering CMR 18.00 

do 10-02 herkansingen+inhaal SE-2 voor 5H/6V+inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

  BSL-intervisie SGCH-breed op TH 15.30 - 17.00 

  debatteam: voorronde Op Weg naar het Lagerhuis - Zwolle hele dag 

vr 11-02 herkansingen + inhaal SE-2 voor 5H/6V + inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

  cult. activiteit - 2e klassen - 3e - 4e - 5e uur    

      

week 7 deze week voorbespreken rapportvergaderingen 1-2-3   

ma 14-02 inleveren cijfers+notities en ADVIEZEN - leerjaren 1-2-3 vóór 09.00 uur 

  stralingspracticum natuurkunde 5 havo 10.00 - 12.00  

  stralingspracticum natuurkunde 6 vwo 12.00 - 14.00 

  cult. activiteit - 1e klassen - 3e en 4e uur    

di 15-02 mentorenoverleg 4V/4H/5V 15.15 

  excursie 5H/5V - NLT hele dag 

wo 16-02 kennismaking gymnasium/atheneum+ voor ll. groep 8 15.00 - 16.30  

  bowling YIP's voor 5Hmen2 + 5Hmen4 13.30 - 15.30 

  cult. activiteit - 3e klassen - 3e en 4e uur    

do 17-02 cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 20.30 

  cult. activiteit - 4e klassen - 3e - 4e - 5e uur   

  bowling YIP's voor 5Hmen1 + 5Hmen3 13.30 - 15.30 

  WO-voorlichting op UT   



vr 18-02     

      

week 8     

ma 21-02 t/m VOORJAARSVAKANTIE   

vr 25-02     

      

week 9      

ma 28-02 ROSENMONTAG = lesdag    

  rapportvergaderingen leerjaren 1-2-3   

  BSL-themabijeenkomst "persoonsvorming docent" op Avila 14.00 - 17.00 

  inl. cijfers herkansingen + inhaal SE-2 voor 5H/6V + inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V vóór 09.00 

di 01-03 brede studiedag  Scholengroep Carmel Hengelo   

wo 02-03 rapportvergaderingen leerjaren 1-2-3  

  Inspectie - doorstroom havo/hbo  

  terugkoppeling bevindingen Inspectiebezoek (Mediatheek) 16.00 - 16.30 

  overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 03-03 presentatie profielwerkstuk   

  rapportvergaderingen leerjaren 1-2-3   

vr 04-03     

      

 


