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We gaan alweer richting het voorjaar. De afgelopen periode is er veel gebeurd: zo hadden 
we ons virtuele Open Huis en er hebben ook drie Open Lesmiddagen plaatsgevonden op 
school. Binnenkort weten we welke leerlingen er volgend schooljaar als nieuwe 
Grundelieren bij ons op school mogen verwelkomen. 
 
Ook voor de eindexamenleerlingen lijkt het schooljaar nu in een stroomversnelling te 
geraken. De eindfase van het profielwerkstuk is in zicht en veel vakken zijn al driftig aan 
het oefenen met het eindexamen. Voor de eindexamenleerlingen is er evenals vorig 
schooljaar weer een landelijke ‘duimregeling’ ingesteld: u bent daarover geïnformeerd. We 
adviseren echter, met het oog op de vervolgstudie, om die regeling pas toe te passen als 
een leerling echt in problemen komt. 
 
Diverse auteurs hebben medio februari de mediatheek van onze school bezocht tijdens de 
Grundelliteratuurweek. In de lessen Nederlands werd voorafgaand aan deze 
schrijversoptredens aandacht besteed aan het literaire werk van de auteur.  
 
In klas 5 hebben leerlingen voor het vak NLT wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in 
Lattrop. Een videoverslag van het project ‘Ruimte voor de rivier’ valt verderop in deze 
nieuwsbrief te bekijken.  
 
Omdat de corona-maatregelen grotendeels zijn verdwenen, heeft dat positieve gevolgen: 
op de eerste plaats houden we daarom op woensdag 2 maart van 19:00 uur tot 20:00 uur 
alsnog een écht Open Huis, zodat iedereen alsnog de school kan komen bezoeken. Ten 
tweede: ouderavonden zullen weer op school plaatsvinden.  
 
Op maandag 7 en dinsdag 8 maart vindt de aanmelding van nieuwe leerlingen weer plaats 
op Lyceum de Grundel. Op de website vindt u daarover meer informatie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 



 

Open Huis Lyceum de Grundel 
 
Op woensdag 2 maart zal 
er van 19:00 uur tot 20:00 
een Open Huis van 
Lyceum de Grundel 
plaatsvinden. De school is 
tijdens deze avond 
geopend om leerlingen en 
ouders uit te nodigen om 
de school van binnen te 
kunnen bezoeken. Tijdens 
deze avond zullen 
docenten, leerlingen en 
zal de schoolleiding 
aanwezig zijn zodat 
bezoekers vragen kunnen 
stellen en zodat men met 
elkaar in gesprek kan 
gaan.  
 
Iedereen is deze avond 
van harte welkom om 
Lyceum de Grundel te 
bezoeken! Vooraf 
aanmelden is niet nodig. 

 
 

Eindfase Profielwerkstuk 
 

De eindexamenleerlingen zitten in de eindfase van hun profielwerkstuk. Het schriftelijke 
werk is vorige week bij de meeste leerlingen tot een succesvol project afgerond. Er zitten 

prachtige onderzoeken bij!  
 

Op donderdag 3 maart vinden de 
presentaties van de 
profielwerkstukken plaats. De 
leerlingen krijgen een rooster op 
welk moment de presentatie zal 
plaatsvinden.  
 

 

 



 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
 
Op maandag 7 en dinsdag 8 maart kunnen leerlingen uit groep 8 zich aanmelden als 
nieuwe leerling van Lyceum de Grundel. 
 
Op de website www.lyceumdegrundel.nl vindt u informatie over de documenten die u 
nodig heeft voor de inschrijving. 
 
De tijden zijn: 
 

- Maandag 7 maart van 16.00 tot 
20.00 uur 

- Dinsdag 8 maart van 16.00 tot 18.00 
uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Open Lesmiddagen De Grundel groot 
succes 
 
Wil je je toekomstige school goed leren kennen? Dan heb je er goed aan gedaan om een 
van de Open Lesmiddagen van De Grundel te bezoeken. Tijdens deze middag kregen 
leerlingen uit groep 8 een goed beeld van het reilen en zeilen 
op een middelbare school.  
 
De leerlingen konden door de gangen en de aula lopen, op 
zoek naar hun mini-lesje scheikunde. Kennismaken met een 
nieuw vak en een nieuwe leraar: het kon tijdens een van 
deze woensdagmiddagen allemaal. Het geeft toch weer een 
heel ander beeld van de school dan bijvoorbeeld een Open 
Huis, misschien zelfs wel een beter beeld.  
 
In de maand februari hebben er drie Open Lesmiddagen 
plaatsgevonden op Lyceum de Grundel en alle middagen waren een groot succes. Veel 
leerlingen hebben hun kans gegrepen om De Grundel van binnen te bekijken en kennis te 
maken met onze vorm van onderwijs. Hopelijk zien we iedereen volgende week terug 
tijdens de inschrijvingen. 
 
En wie weet ben je straks in augustus 2022 een leerling van Lyceum de Grundel! 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Sportklas 1HAS en 2HAS1 binden ijzers 
onder 
 

De sportklassen 1HAS en 2HAS1 zijn in de 
maand februari op pad gegaan naar de IJsbaan 
Twente in Enschede. Op deze mooie 400-
meterbaan kregen de leerlingen een stoomcursus 
schaatsen. Nadat de leerlingen de ijzers hadden 
ondergebonden, konden ze de cursus volgen op 
de ‘veilige’ 60-meterbaan, ofwel het ijshockeyveld 
in het midden van de ijshal. Het werden heel 
geslaagde middagen! 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatuurweek Lyceum de Grundel: meer 
dan lezen 
 
Medio februari vond op Lyceum de Grundel de jaarlijkse literatuurweek plaats. Vier 
auteurs voor vier verschillende leerjaren bezochten de mediatheek van onze school om te 
vertellen over hun schrijverschap en wakkerden het leesplezier bij leerlingen aan.  
 
In de lessen Nederlands is er vooraf aandacht besteed aan de auteursoptreden zodat de 
leerlingen een beeld hadden van het literaire werk van de schrijvers. Tijdens het bezoek 
mochten de leerlingen natuurlijk de meest uiteenlopende vragen stellen. Bij het bezoek 
van Buddy Tegenbosch werd de origineelste vraag zelfs beloond met een boek! 

 
 
 

 

Klas 5 NLT werkt aan project ‘Ruimte voor 
de rivier’ in Lattrop 
Op dinsdag 15 februari toog klas 5 met het vak NLT op de fiets (voor sommigen ruim 25 
km) naar Lattrop, aan de Duitse grens, om samen met enkele deskundigen onderzoek te 
doen naar de rivier de Dinkel en de bij-Dinkel. Verderop stroomt ook het Omleidingskanaal 
en de reislustige leerlingen beoefenden wetenschap met water en deden 
bodemonderzoek. Aan de hand van een drone leverde deze dag prachtige beelden op die 
hieronder te zien zijn: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oVXi9Ihbe_U&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1gwV2u-LstA0x2lw6Q4cJArEnM7sFQMN1aB-3sik-epCvKwoAc14noFoI  
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oVXi9Ihbe_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gwV2u-LstA0x2lw6Q4cJArEnM7sFQMN1aB-3sik-epCvKwoAc14noFoI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oVXi9Ihbe_U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gwV2u-LstA0x2lw6Q4cJArEnM7sFQMN1aB-3sik-epCvKwoAc14noFoI


Over Herakles, Kim Jung-un en het grote 
Coronamonster: een geslaagde 
Kennismakingsmiddag gymnasium/ 
atheneum +.  
 
Op Lyceum de Grundel start volgend schooljaar de nieuwe instroom 
gymnasium/atheneum+. Op de website www.lyceumdegrundel.nl staat hierover overigens 
meer informatie. Op dinsdag 1 maart is er overigens een informatieavond over deze 
instroom op school, zie ook daarvoor onze website. 
 
Het liefst zouden we meteen willen beginnen met deze nieuwe onderwijsstroom, maar we 
moeten nog even wachten tot augustus 2022. Om toch alvast leerlingen kennis te laten 
maken met deze nieuwe onderwijsinstroom organiseerde Lyceum de Grundel een Open 
Lesmiddag, zodat leerlingen uit 
groep 8 konden kennismaken met 
gymnasium/atheneum+, met elkaar, 
de lesgevende docenten en niet 
geheel onbelangrijk: de nieuwe 
school waar het allemaal gebeurt!  
 
Een eerste goede stap was gezet in 
november 2021 met de 
informatieavond voor de ouders 
van groep acht. Helaas moest het 
echte Open Huis vervangen 
worden door een virtuele tour. 
Gelukkig bleken leerlingen van 2-
gymnasium én hun mentor 
mevrouw Kuiper bereid om de 
cameraman in hun les toe te laten. Het leverde een kort, maar gezellig filmpje op.  
 
Gelukkig hadden zich tijdens de Open Lesmiddag in februari in ieder geval zo’n 25 
leerlingen ingeschreven voor de introductiemiddag  ‘Kennismaken met de klassieken’. 
Door quarantaine kon niet iedereen komen, maar toch stapten er op 2 februari rond de 
klok van 15:00 uur, zo’n 19 nieuwsgierige leerlingen van groep 8 de school binnen. Daar 
werden ze opgewacht door mevrouw Roorda, mevrouw Holtes en mevrouw Jorink.  
 
De middag begon met het maken van een naambordje. Sommige leerlingen waren met de 
viltstiften zichtbaar meteen op hun gemak. Anderen bleven nog wat afwachtend en hielden 
ietwat bevreesd hun jas aan. Het is natuurlijk ook best spannend, zo'n nieuwe school! 
Mevrouw Holtes nam de leerlingen echter meteen enthousiast mee naar de Griekse 
oudheid, speciaal naar het verhaal van Herakles. Deze held is beroemd om zijn grootse 
werken, twaalf in totaal. In de Griekse kunst zijn er veel afbeeldingen van de strijd die 
Herakles leverde met een leeuw, de hellehond Cerberus en een zwerm vreselijke vogels.  
 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Het was aan mevrouw Jorink om daarna de opdracht voor die 
middag uit te leggen: Wat nou, als we Herakles met een 
teletijdmachine naar onze eigen tijd zouden kunnen halen? 
Welke belangrijke eigentijdse monsters zou hij dan ‘bij de kop’ 
pakken? Meteen kwamen er vingers: plastic soep, dictators, 
klimaatverandering en natuurlijk corona! 
 
De opdracht luidde: bedenk met je groepje het dertiende werk 
van Herakles en verbeeld die op een vaas. Zorg ervoor dat je je 
verhaal echt duidelijk maakt. Al snel werd er overlegd en zelfs 
geïnventariseerd: moeten we het over armoede of de 
ecologische voetafdruk doen? Of toch over Kim Jung-un? 
Daarna begonnen het tekenen en plakken. Zodoende hingen er 
uiteindelijk zes prachtige projecten voor de eigentijdse Herakles. 
De vazen waren gedecoreerd met rozen, pijl en boog, ic-bedden 
en mondkapjes!  
 
We vermoeden 
dat deze 
middag niet 
genoeg is om 
daadwerkelijk 

heel Hengelo te overtuigen van de 
relevantie van gymnasium/atheneum+. 
Maar uit de reacties van de leerlingen 
bleek dat ze zeker een leerzame middag 
hebben gehad. De kleurkopieën van de 
vazen werden trots opgerold.  
 
En de jassen? Die waren snel allemaal 
uit en één meisje zei glunderend: ‘Ik vond het vooral heel gezellig!’ 
 
Foto’s: mevrouw M. Holtes; verslag: mevrouw M. Jorink 
 
 
 

 
 

Theatergroep PlayBack speelt 
‘pestvoorstelling’ Like op Lyceum de 
Grundel voor klas 2 
 
Interactief theater confronteert jongeren met emotionele gevolgen van (online) pesten 
 
De rauwe theatervoorstelling Like geeft goed weer hoe het kan gaan bij 
vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van 



social media hierin. Leerlingen worden geconfronteerd met de emotionele gevolgen 
van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare 
situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte. Like is 28 en 30 maart te zien op het 
Lyceum de Grundel voor klas 2  
Like 
 
Zoë en Mila (13 jaar) zijn beste vriendinnen. Als klasgenoten zeggen dat Zoë stinkt en 

kinderachtig is, vindt Mila het 
moeilijk voor haar op te 
komen. Bevriend zijn met Zoë 
beschadigt haar eigen 
populariteit, denkt Mila. 
Langzaam komt Zoë steeds 
meer alleen te staan. Ze wordt 
gepest via Whatsapp, maar 
ook verbaal en fysiek. Ze 
verschijnt niet meer op school. 
In een hotelkamer vertelt Zoë 
haar verhaal. Het publiek 
denkt mee: wat kan Zoë 
doen?  
 
Pesten 

Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. In 2014 gaf twintig procent van 
de jongeren in het Voortgezet Onderwijs aan wel eens te pesten. En alle pestprotocollen 
ten spijt, geen enkele school ontkomt eraan. Pesten heeft een grote impact op de 
ontwikkeling van kinderen. Zeker door de opkomst van sociale media. Hoe laat je 
leerlingen zien wat (digitaal) pesten teweegbrengt?  
 
Inzicht in pestgedrag 
De afgelopen twee jaar bereikte PlayBack ruim 25.000 jongeren met Like. Artistiek 
directeur Kim Zonneveld: ‘Wij maken met deze voorstelling een belangrijk thema voor 
jongeren bespreekbaar. We willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders 
bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en docenten 
inzicht in pestgedrag en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt’. 
 
Over PlayBack  
PlayBack speelt jaarlijks ruim 750 voorstellingen voor meer dan 45.000 jongeren, ouders 
en docenten. PlayBack maakt interactief en herkenbaar theater voor jongeren over 
onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, zoals seksualiteit, alcoholgebruik, geld, 
vriendschap en groepsdruk. Na een theatervoorstelling volgt een interactief gedeelte 
waarbij leerlingen binnen een veilige omgeving worden uitgenodigd tot een open gesprek 
en discussie. Meer informatie op www.tgplayback.nl. 
 
Zie ook de trailer van Like.

http://urlblockederror.aspx/
https://www.youtube.com/watch?v=YjR8F_E5zY8&noredirect=1


Weekplanning 
 

 

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 studiedag  - leerlingen zijn vrij   

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     

      

week 10     

ma 07-03 AANMELDINGEN   

  uitreiken rapport 2 voor de leerjaren 1-2-3   

di 08-03 AANMELDINGEN   

  bijeenkomst leerteams HvdT op het Saxion 13.00 - 17.00 

wo 09-03 10-minutengesprekken leerjaren 1-2-3   

do 10-03 reservedag extra herkansing uit periode SE-1 of SE 2 voor 5H/6V   

  10-minutengesprekken leerjaren 1-2-3   

vr 11-03 extra herkansing uit periode SE-1 of SE-2 voor 5H/6V   

      

week 11     

ma 14-03 vergadering CMR 18.00 

di 15-03 vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 16-03 overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 

do 17-03     

vr 18-03 
t/m schoolexamenperiode 3 voor 5H/6V    

vr 25-03  
schoolexamenperiode 2.2 voor 4H/5V + pw 4V + toetsweek 
onderbouw   

      

week 12     

ma 21-03     

di 22-03 info-avond op Avila i.v.m. doorstroom 2H/3H naar 3/4 mavo 19.00 

wo 23-03     

do 24-03    

vr 25-03 laatste dag schoolexamenperiode 3 voor 5H/6V   

  laatste dag schoolexamenperiode 2.2 voor 4H/5V + pw 4V   

  personeelsvolleybaltoernooi (info volgt)   

      

 


