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Even bijpraten 
 
 

Er is een drukke periode met spannende momenten voorbij gevlogen. Er zijn 
leerlingbesprekingen geweest, rapportvergaderingen, ouderavonden, twee extra 
herkansingsdagen voor eindexamenleerlingen en uiteraard de reguliere toetsweek voor 
alle leerlingen. Kortom: de school kende een levendige periode! 
 
Leerlingen uit de eindexamenklassen hebben begin maart hun profielwerkstukpresentatie 
gehouden. Deze avond was op school en er was ook publiek aanwezig. Veel ouders en 
kennissen hebben mogen genieten hoe de leerlingen hun ‘meesterproef’ uit de doeken 
deden. 
 
Ook heeft er nog een Open Huis plaatsgevonden deze periode. Ouders en leerlingen uit 
groep 8 kregen op deze manier toch nog de kans om even rond te kijken op hun 
toekomstige school. Enkele dagen daarna konden de leerlingen zich aanmelden. Volgend 
schooljaar mogen we 111 nieuwe brugklassers verwelkomen bij ons op school. 
 
De lente is begonnen en nu de meeste corona-maatregelen opgeheven zijn, kunnen we 
voorzichtig kijken of er mogelijk excursies kunnen plaatsvinden voor leerlingen. Ook willen 
we als team kijken of er meer buitenschoolse activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
Op vrijdag 1 april zullen leerlingen van de sportlijn in ieder geval een heerlijk dagje gaan 
skiën! De 2HAS-klassen zullen van 6 t/m 8 april nog op alternatief skikamp gaan. 
Leerlingen die CKV volgen, gaan maandag 4 en maandag 11 april een halve dag in de 
ochtend aan de slag met workshop in Metropool in Hengelo. Bovendien zal de organisatie 
van Zip your Lip onze school bezoeken. Lyceum de Grundel doet mee aan deze goede 
doelenactie en houdt later in april een 24 uurs-uitdaging voor leerlingen. 
 
Op dinsdagmiddag 5 april houdt de Scholengroep Carmel Hengelo een sectiebreed 
teamoverleg gehad. Dat betekent dat vaksecties van alle locaties uit Hengelo met elkaar 
overleggen over hun onderwijs en waar mogelijk leerlijnen op elkaar afstemmen. 
 
Na de krokusvakantie zijn ook de modules gestart. Op maandagmiddag kunnen leerlingen 
zich bezighouden met diverse projecten waarbij er veel vaardigheden geoefend worden en 
waarbij leerlingen zich tegelijkertijd kunnen verwonderen over allerhande zaken in de 
wereld: op economisch, technisch en cultureel gebied hebben leerlingen hier op school 
veel te kiezen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 



Welkom nieuwe leerlingen 
 

Op maandag 7 en dinsdag 8 maart vond 
de inschrijving van nieuwe leerlingen voor 
het nieuwe schooljaar weer plaats. Maar 
liefst 111 leerlingen hebben zich 
ingeschreven om onderwijs te volgen aan 
Lyceum de Grundel. We zijn heel blij met 
deze nieuwe Grundelieren! Op dinsdag 14 
juni vindt er al een kennismakingsmiddag 
voor deze leerlingen plaats. We hopen dat 
deze nieuwe leerlingen een fijne tijd hier 
op school krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de decaan 
 

Examenleerlingen: 

 

Aanmelddeadline van 1 mei 
Het examenjaar loopt bijna ten einde en daarmee komt de vervolgstudie aan hogeschool of 

universiteit snel dichterbij evenals de aanmelddeadline van 1 mei. 

 

Aanmelden voor een vervolgopleiding voor het hoger onderwijs dient te gebeuren bij 

Studielink voor 1 mei en kan via de volgende link: https://www.studielink.nl/.  

Aanmelding voor 1 mei betekent ook recht op toelating tot een andere studie (toelatingsrecht). 

Daarnaast geeft op tijd aanmelden de leerlingen het recht op een studiekeuzecheck voor 

opleidingen die niet selecteren. Dit is een activiteit die de hogeschool of universiteit aanbiedt 

om de gemaakte keuze te controleren. Als de leerling na deze check toch een andere opleiding 

wil kiezen, dan kan dat.  

Let op: voor het aanmelden bij Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD kan 

5 dagen duren. 

https://www.studielink.nl/


 

Wanneer leerlingen zich hebben aangemeld voor een overstap van 5 havo naar 5 vwo dan is 

het verstandig om zich daarnaast ook aan te melden voor een opleiding voor het hoger 

onderwijs voor 1 mei. Mochten er zich later nog bedenkingen voordoen bij deze overstap dan 

is de leerling in ieder geval verzekerd van toelatingsrecht op het hoger onderwijs. 

 

Webinar DUO 

Naast aanmelden moeten er de komende maanden ook nog een aantal praktische zaken 

geregeld worden waar misschien nog wel de nodige vragen over zijn. Waaruit bestaat 

studiefinanciering? Hoe kun je straks reizen met een studentenreisproduct? Waarom is het 

belangrijk om een aanvullende beurs aan te vragen? En wat moet je doen als je toch niet 

slaagt? 

 

Op dinsdag 19 april 2022 om 19.30 uur wordt de Webinar Hoger Onderwijs “de praktische 

zaken” uitgezonden. 

Aanmelden voor deze Webinar kan via de volgende link: 

https://channel.royalcast.com/landingpage/duo/20220419_1/ 

 

 
Leerlingen 4 havo: 

 

Leerlingen die voor de tweede keer 4 havo volgen moeten zich zekerheidshalve  

aanmelden bij het mbo voor 1 mei (voor opleidingen met een instroombeperking 

is de deadline 1 april). Dit is ook verstandig voor leerlingen in 4 havo die op dit 

moment twijfelen of een havodiploma kansrijk is of dat de mbo-route richting 

hbo toch een betere keuze is.  

Voor het mbo geldt ook dat aanmelden voor 1 mei recht geeft op toelating op de 

opleiding van jouw keuze. 

 

 

Wijziging toelatingseisen PABO 

 

Mbo-studenten en havo-leerlingen die zich willen inschrijven aan de pabo krijgen meer tijd om 

te voldoen aan de toelatingseisen. Met deze maatregel wil het kabinet de toegankelijkheid van 

de pabo vergroten.  

Om aan de pabo te mogen starten, moeten aspirant-studenten afkomstig van de havo en het 

mbo voldoen aan toelatingseisen. Het gaat om eisen rond kennis over aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur & techniek. Deze vakken zitten niet of niet altijd in de vooropleiding 

van de aankomende studenten. Het kabinet wil mbo-studenten en havo-leerlingen nu als proef 

de mogelijkheid geven om aan een opleiding tot leraar basisonderwijs te beginnen - ook 

wanneer zij nog niet voldoen aan één of meer van de vooropleidingseisen. Zij kunnen in het 

eerste jaar aantonen dat zij aan deze eisen voldoen. Als de toetsen voor een of meerdere 

vakken niet worden gehaald, dan moet de student alsnog de opleiding verlaten.  

Alle studenten worden aangemoedigd om voor de start van de opleiding de toelatingstoetsen 

te halen, zodat zij zich in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op hun 

studie. 

Het is de bedoeling dat het experiment op 1 september 2022 start, na goedkeuring door het 

parlement.  

https://channel.royalcast.com/landingpage/duo/20220419_1/


 

 

Voorlichtingsactiviteiten maart en april  

Het is deze maand nog mogelijk om de laatste voorlichtingsactiviteiten bij te wonen. Naast het 

eerder toegezonden overzicht van voorlichtingsactiviteiten brengt Qompas ook open dagen, 

meeloopdagen en proefstuderen goed in beeld. Maak gebruik van deze mogelijkheid zowel 

online als fysiek! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elles ter Braak, 

decaan 

 

 

  

 
Lyceum de Grundel neemt deel aan Groot 
Hengeloos dictee 
 
Na een enkele verplaatsing zal op donderdag 14 april van 19:30 uur tot 21:30 uur het 
Groot Hengeloos dictee plaatsvinden in het stadhuis van Hengelo. Lyceum de Grundel 
neemt ook deel aan dit dictee met één deelnemer uit klas 4 VWO. Het dictee is een 
initiatief van de stichting ‘Hengelo leest’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anna en Collin geslaagd voor 
honoursprogramma UT Enschede 
 
Na vele intensieve uren studie en middagen colleges 
volgen aan de UT Enschede was het op donderdag  
10 maart voor Anna ten Dam en Collin Hergink (6 VWO) 
eindelijk het grote moment daar: een eindpresentatie van 
het honoursprogramma aan de UT Enschede. Beiden zijn 
geslaagd voor dit uitdagende programma: van harte 
gefeliciteerd! Een heel knappe prestatie. Op dit moment 
volgen enkele andere leerlingen uit 4 VWO en 5 VWO ook 
dit toptalentenprogramma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demonstratie bewegend leren met de X-Wall 
 
Op dinsdag 5 april a.s. krijgen alle tweede 
klassen en de beide sportklassen uit klas 1 
een demonstratie aangeboden van de X-
Wall. Dit is een interactieve muur die 
opgebouwd wordt waar leerlingen kennis 
gaan maken met bewegend leren. 
 

 
 
 
 



Toneelgroep Grundel op de Planken is op 
zoek naar jou 
 
Waarvoor?  
 
De toneelclub repeteert voor het toneelstuk ‘Een moordverhaal; moord in het park!’ We 
hebben voor de uitvoering natuurlijk ook decorstukken, spullen en kleding nodig. Bij het 
verzamelen hebben we hulp nodig. En natuurlijk hebben we mensen die ons tijdens de 
uitvoering helpen bij het neerzetten van 
de decorstukken, acteurs schminken, 
spullen klaarzetten.  
 
En natuurlijk kunnen we niet zonder onze 
technici die kennis hebben van licht en 
geluid die tijdens de uitvoering de 
perfecte belichting realiseren.  
 
Een interessante en uitdagende klus! Ben 
jij erbij? De voorlopige datum voor de 
uitvoering staat gepland op 
woensdagavond 6 juli. 
 
Is het wat voor jou of wil je meer weten, stuur dan een bericht aan mevrouw Schagen of 
aan mevrouw Kuiper 
Email: k.schagen@carmelhengelo.nl    c.kuiper@carmelhengelo.nl 
 
Vermeld dan ook je mobiele nummer voor onze appgroep. 
Langskomen op school kan natuurlijk ook. Mevrouw Kuiper zit ma, di, woe en vr in lokaal 
112 en mevrouw Schagen dinsdag tot en met vrijdag in lokaal 008. 
 
We zien je opgave graag tegemoet! 
 
Hartelijke groet namens Grundel op de Planken, 
 
Mevrouw K. Schagen en mevrouw C. Kuiper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:k.schagen@carmelhengelo.nl
mailto:c.kuiper@carmelhengelo.nl


CKV-activiteiten Metropool  
 

Op 4 en 11 april gaan alle leerlingen die CKV volgen in kleine groepen bij het Metropool 

Hengelo aan de slag. Na twee jaar van beperkingen mogen leerlingen weer iets in den 

lijve meemaken. Daarvoor zijn twee ochtenden georganiseerd waarbij leerlingen diverse 

workshops volgen waarin ze uitgedaagd worden samen aan een creatief product te 

werken. Dat kan een songtekst zijn, een de gecomponeerde beat, de bijbehorende 

visuals, etc. Aan het einde van de tweede ochtend worden alle opbrengsten in samenhang 

gepresenteerd. Het beloven interessante en interactieve ochtenden te worden! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



De Filosofie Olympiade op 11 en 12 maart 
2022 

 
Dit jaar kon het weer: meedoen aan de filosofie olympiade!  
 
Het is vrijdag 11 maart. De studenten smachten naar het weekend. Voor Rita, Annelot en 
Jada van klas 4 vwo, en de docent filosofie, mevr. Jorink, geldt dat zeker. Wat later 
hebben ze hun plekje gevonden in de trein richting het ISVW in Leusden; de jaarlijkse 
filosofie olympiade is aangebroken.  
 
De eerste deelname was voor de drie leerlingen, net als alle eerste keren: een 
ontdekkingsreis. Van de leergierige omgeving met overal filosofische boeken, het heerlijke 
buffet, een gezellige eigen kamer (met als thema een filosoof), tot lezingen en workshops 
over verschillende 
onderwerpen zoals 
‘democratie’ en ‘de 
rechten van de natuur’. 
Daarnaast kregen de 
Grundelleerlingen de kans 
om met mede-
filosofiestudenten uit heel 
Nederland kennis te 
maken.  
 
Na de nachtrust was het 
zover: de essays typen 
zichzelf niet. Volledig in 
het Engels, drie uur lang, om negen uur in de ochtend, gingen 81 leerlingen aan de slag 
met het schrijven van hun essays over diverse quotes van verschillende filosofen. Het was 
zeker een ervaring om te herhalen voor de drie, die zeker gaat volgen: de leerlingen 
hebben het collectieve voornemen om volgend jaar weer mee te doen. 
 
Jada Walda (4 VWO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leren motiveren en gelukskunde voor 
examinandi 
 
 
 
Op donderdag 31 maart komt gastspreekster Mirjam Spitholt op school om het laatste 
schooljaar met een positieve blik naar de toekomst af te sluiten. De laatste twee jaar heeft 
alles bijna stil gelegen en daardoor kan het lastig zijn om de motivatie te vinden.  
 
Motivatie voor het eindexamen dat binnenkort van start gaat, motivatie voor een 
weloverwogen keuze die gemaakt moet worden voor een vervolgstap richting jouw 
toekomst of motivatie voor het algemeen welzijn. 
 
Mirjam is docent op Saxion Enschede waar ze naast het lesgeven in bedrijfseconomische 
vakken ook gelukskunde geeft. 
 
Het vak gelukskunde wordt gegeven binnen de minor Creatief Probleem Oplossen en is 
zeer populair onder de studenten. 
Kortom, een bijzondere en interessante bijeenkomst die plaats vindt van 13.30 tot 15.00 
uur plaats in de aula en die zichtbaar zal zijn in Zermelo. 
 

 
 
 
 
 



Oud-leerling Elise Kuilder brengt dichtbundel 
uit 
 
Elise Kuilder rondde enkele jaren geleden haar havo-opleiding af aan Lyceum de Grundel. 
Op school hebben we haar leren kennen als een creatieve en taalvaardige leerling. Haar 
talenten heeft ze inmiddels ontplooid en haar eerste dichtbundel is inmiddels uit: 
gefeliciteerd! 
 
 

 

Elise Kuilder 
De wereld vergaat niet 

Gedichten over hoe betoverend, moeilijk en mooi het leven kan 
zijn. 

  

  

  Samenvatting 
In 'De wereld vergaat niet' lees je over hoe 
betoverend, moeilijk en mooi het leven kan zijn. Met 
teksten als 'kon ik mijn liefde maar naar levensgroot 
verkleinen' en 'ik weet hoe het is als je met 
ingebouwde paniek bent geboren' wordt je 
meegenomen in de belevingswereld van auteur 
Elise Kuilder en kom je jezelf tegen in de teksten vol 
emotie en gevoel. Kortom: als je het leven mooi en 
tegelijkertijd angstaanjagend vindt is deze bundel 
voor jou.  
 

 

Genre: Gedichten 
Omvang: A5 
ISBN: 978-94-645-0421-7 
Aantal pagina's: 86 
Prijs: € 16,99 
incl. verwerk- en verzendkosten naar 
Nederland en België  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiaGRmSi1FTHhBUWtsb1RaOEx4MjdvNVFNQkU0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEyODY1JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEyODY1JnV0bV9jb250ZW50PUFmYmVlbGRpbmdcIixcImlkXCI6XCI1ZmY1N2VkOGU2M2E0NjVmYWQ5ZDAxNGI1OGE4YjQ4OFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImZlZGE2OWFlNzVhZTcwZTI2MjJlNWU0NmMyNGM1ZjlmZDhmMThiOTdcIl19In0&data=04%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7Cd649e26361de473de39e08da0e46410b%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637837992634663624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=2hC7O1V%2FNKZvPp1oCNg8Yi3h2lEdXVe64ZIHjinMvHw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiT1luODhPTVg2VFExNzNmZnF6ZzZfRXB6UVhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEyODY1JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEyODY1JnV0bV9jb250ZW50PUJlc3RlbGtub3BcIixcImlkXCI6XCI1ZmY1N2VkOGU2M2E0NjVmYWQ5ZDAxNGI1OGE4YjQ4OFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjE1ODM0MzRkNjI4MGZiMDMxMzkwMDY3MjJkOTk1YjgxNDcxMzI0MmNcIl19In0&data=04%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7Cd649e26361de473de39e08da0e46410b%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637837992634663624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QBpDnn2nPvE0PbQcxglMKyBT0VBEaICnvl2H0WdkqIM%3D&reserved=0


  

  Over de auteur 
Elise Kuilder (2001) is een creatief persoon. 
Met tal van verschillende hobby's vult ze 
haar studentenleven. Een aantal jaar 
geleden werd ze geïnspireerd door 
verschillende Nederlandse dichters en 
begon zelf ook gedichten te schrijven, puur 
voor de lol. Het schrijven van gedichten 
werd steeds leuker en een missie was 
geboren: een bundel uitbrengen.  
 
Gedurende twee jaar schreef ze 
uiteenlopende gedichten voor het boek. Tot 
op de dag van vandaag raakt Elise 
geïnspireerd door alles om haar heen; 
mensen, de natuur, muziek, films en 
boeken. Van het alledaagse probeert ze 
iets moois en tastbaars te maken. Dat lees 
je terug in haar gedichten.  
  

 

Een van de gedichten  
 
 
zonnekamer 
 
mogen de warmste zonnestralen je gezicht binnendringen en de mooiste stemmen je ogen 
toezingen 
mogen je armen zich spreiden als je je baadt in het nieuwe licht en je mondhoeken 
omkrullen als ik je liefheb met een gedicht 
mogen je voeten willen dansen als de eerste sneeuw weer valt en je ogen zich vullen met 
zout geluk als de muziek door je schedel galmt 
mag je hart een sprongetje maken elke keer dat je me ziet 
mag mijn taal je vertellen dat ik elke keerweer eindeloos van jou geniet 

 
 
 
Verder lezen? Bestel het boek hier! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiV2xvUTFRZmpxZlFtN01DMVZWMFdzUFdaSHNnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEyODY1XCIsXCJpZFwiOlwiNWZmNTdlZDhlNjNhNDY1ZmFkOWQwMTRiNThhOGI0ODhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI4MTAxOTdjOWU2ZjAxOWFlZTkzMmM3OGUzODQ0MzIzNzY4OGQ2NWNlXCJdfSJ9&data=04%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7Cd649e26361de473de39e08da0e46410b%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637837992634663624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=avXIACY6kcQY66vsx5MVrpvU36w262OGqcTDf0smmTU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F31013829%2Fwww.boekscout.nl%3Fp%3DeyJzIjoiam44WEkyVDF6ZDdaX2VBMVl1cndjSU96bDJ3IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTAxMzgyOSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ib2Vrc2NvdXQubmxcXFwvc2hvcDJcXFwvYm9lay5waHA_YmlkPTEyODY1JnV0bV9zb3VyY2U9UHJvbW90aWVtYWlsaW5nJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTEyODY1JnV0bV9jb250ZW50PUF1dGV1cnNmb3RvXCIsXCJpZFwiOlwiNWZmNTdlZDhlNjNhNDY1ZmFkOWQwMTRiNThhOGI0ODhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJjOGYyY2MyMjU5M2I1MmJlZDQ4ZDk1NTVjNmUyYTk3ODllZWI5YjE0XCJdfSJ9&data=04%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7Cd649e26361de473de39e08da0e46410b%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637837992634663624%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=RvABlDmv7T4%2Fi%2BPSiI6iRfemUWMHeJ7zESNO%2FsWzDyg%3D&reserved=0


Het meisje 
 

Ben ik na jaren nog het kind gebleven 
dat zich, door lentes toverlicht verblind, 
liet vangen door de speelse voorjaarswind 
als hoog boven haar hoofd de wolken dreven? 
 
Ben ik nog steeds het argeloze kind 
dat zich aan zon en wind kan overgeven? 
Is het dezelfde band waarmee dit leven 
mij aan een wereld vol geheimen bindt? 
 
Weer laat ik door de voorjaarswind mij vangen, 
weer dwaal ik als een kind door lentes land, 
verblind van licht, met overbloosde wangen. 
 
Maar 'k heb mijn onbevangenheid verpand- 
diep in mij laait de vlam van het verlangen: 
een vuur dat niet in kinderen ontbrandt. 
 
Hanny Michaelis 

 
Uit: 'Verzamelde gedichten', 2006. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt na de meivakantie. Redactie: Derk van Deth 
(d.vandeth@carmelhengelo.nl)  

 

mailto:d.vandeth@carmelhengelo.nl


Weekplanning 
 

week 13     

ma 28-03 cult. activiteit - 2e klassen - 4e - 5e en 6e - 7e uur    

di 29-03     

wo 30-03 cult. activiteit - 2e klassen - 4e - 5e uur    

do 31-03 presentatie voor 5 havo en 6 vwo (georg. door decaan) 13.30 - 15.00 

  repeteerdag Grundel op de Planken - in Mediatheek 08.30 - 13.15 

vr 01-04 dag skiën/snowboarden voor leerlingen Sportijn   

      

week 14     

ma 04-04 BSL-workshop "puberbrein" op CTSC 14.00 - 17.00 

  praktisch schoolexamen scheikunde 6 VWO 12.30 - 14.15 

  ckv-activiteit 4e klas leerlingen CKV in Metropool 09.00 - 13.00 

di 05-04 cult. activiteit - 1e klassen - 5e - 6e uur   

  breed sectieoverleg 15.00 - 17.00 

wo 06-04 inleveren cijfers SE-3 voor 5H/6V  vóór 09.00 

  inleveren cijfers + notities SE-2.2 voor 4H/5V + pw 4V vóór 09.00 

  inschrijving herkansingen + inhaal SE-2.1 OF SE-2.2 - 4H/5V   

wo 06-04 
t/m alternatief kamp voor 2HAS1 + 2HAS2   

vr 08-04     

wo 06-04 overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 07-04 examenvoorlichting aan 5H/6V   

vr 08-04 sluiting inschrijving herk. + inhaal SE-2.1 OF SE-2.2  - 4H/5V vóór 12.00  

      

week 15     

ma 11-04  voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren BB   

  ckv-activiteit 4e klas leerlingen CKV in Metropool 09.00 - 14.00 

di 12-04 voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren BB   

  sectiemiddag PTA   

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

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

wo 13-04 voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren BB   

do 14-04  reserve dag herkansingen + inhaal SE-2.1 of SE-2.2 - 4H/5V   

  voorbespreken mentoren + leerlingcoördinatoren BB   

  vergadering CMR 18.00 

vr 15-04 GOEDE VRIJDAG = lesdag   

  rapportvergaderingen 4H/5V hele dag 

  herkansingen + inhaal SE-2.1 of SE-2.2 - 4H/5V   

      

week 16     

ma 18-04 TWEEDE PAASDAG   

di 19-04 inleveren getekende lijsten door examenleerlingen   

  rapportvergaderingen 4V 14.30 

  bijeenkomst leerteams HvdT op het Saxion 13.00 - 17.00 

wo 20-04 overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 



  versturen plaatsingsbrieven nieuwe 1e klas leerlingen   

do 21-04 debatteam: Gemeentedebat van Hengelo 13.00 - 16.00 

vr 22-04 examentraining   

      

week 17/18     

ma 25-04 
t/m MEIVAKANTIE   

vr 06-05 examenondersteuning voor 5H/6V op 2-3-4 mei    

      

 


