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Even bijpraten 
 

De herfstvakantie staat voor de deur. Een moment om even bij te tanken en de eerste 
schoolindrukken te laten indalen. Vlak na de herfstvakantie begint immers de eerste 
toetsweek al.  
 
De afgelopen periode hebben we weer veel beleefd op school: allereerst was er de reünie 
van het 75-jarig bestaan van de school. Met het vak Duits heeft al een uitwisselingsproject 
plaatsgevonden en leerlingen zijn naar het optreden ‘Beats’ geweest. Allemaal geslaagde 
activiteiten, maar die van de reünie was toch wel erg bijzonder en derhalve een 
buitengewoon succes te noemen.  
 
Afgelopen woensdag 5 oktober vond voor de docenten van de Scholengroep Carmel 
Hengelo een studiedag plaats. Deze dag stond in het teken van ‘blended learning’: de 
kunst om diverse leeractiviteiten te laten afwisselen in de les. De leerlingen waren op deze 
dag lesvrij.  
 
Op dinsdag 11 oktober zijn leerlingen van 5 VWO met natuurkunde in hun vakkenpakket 
in alle vroegte met de bus vertrokken van school voor ‘careerday on tour’. Leerlingen uit  
6 VWO met scheikunde kregen een boeiende gastles en op deze dinsdag was het ook 
internationale ‘coming out day’.  
 
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. Deze avond voor ouders vindt plaats op 15 november.  
 
Op 8 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. Hiervoor kan men zich inschrijven op www.lyceumdegrundel.nl  
 
Wiskundedocent dhr. P. Beukerink heeft na de geboorte van z’n tweeling zijn 
lesactiviteiten weer hervat. De LO-docente mevrouw E. van Brummelen heeft na enkele 
jaren De Grundel voorlopig vaarwel gezegd en gaat aan de slag in Groenlo. Dhr. W. van 
Nuil is aangesteld als nieuwe LO-docent op school.  
 
Alvast een prettige herfstvakantie gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


 
 

Oproep klankbordgroep Lyceum de Grundel 
 

Lyceum de Grundel kent sinds een aantal 
jaren de klankbordgroep voor ouders. Deze 
groep ouders komt drie keer per schooljaar 
bij elkaar om samen met de teamleiders 
onderwerpen te bespreken die op dat 
moment actueel zijn. Het zijn waardevolle 
bijeenkomsten omdat ouders vanuit hun 
blikveld de teamleiders kunnen bijpraten 
over hoe zij tegen bepaalde zaken 
aankijken. De teamleiders kunnen bepaalde 
onderwerpen aan de orde stellen waarover 
zij graag de mening van de ouders willen 
horen.  

 
Lijkt het u leuk en interessant om aan te sluiten bij deze avonden, dan kunt u zich 
aanmelden bij één van de teamleiders: Judith Prakken (j.prakken@carmelhengelo.nl) of 
Brenda Broekman (b.broekman@carmelhengelo.nl). De bijeenkomsten vinden dit 
schooljaar plaats op 10 november, 15 februari en 1 juni van 19.00 tot 20.30 uur.  
Op 10 november zal het thema PR en communicatie aan bod komen. 
 

Nieuws van de decaan 
 

Binnenkort gaan de deuren weer open van de hogescholen en de universiteiten om 
leerlingen te verwelkomen voor verschillende voorlichtingsactiviteiten. Dit gebeurt deels 
nog online, maar gelukkig is het weer mogelijk om echt sfeer te proeven en kennis te 
maken met studenten en docenten van een eventuele vervolgopleiding en misschien ook 
wel een nieuwe stad. 
 
Hieronder een selectie van verschillende voorlichtingsbijeenkomsten die in oktober en 
november plaatsvinden.  
 
Hogescholen - HBO: 
Hanzehogeschool Groningen: za. 29 oktober. 
Saxion, online: wo. 2 november. 
Saxion, locatie Apeldoorn: vr. 4 november.   
Saxion, locatie Deventer: za. 5 november. 
Saxion, locatie Enschede: za. 5 november. 
ArtEZ, Arnhem, Zwolle of Enschede: Arnhem za. 5 november, Zwolle za. 12 november en 
Enschede za. 19 november.   
Hogeschool Utrecht, online opleidingspresentaties: ma. 7 november t/m wo. 16 november en za. 16 
november op locatie 
Windesheim: dinsdagavond 8 november online; vr. 11 november Zwolle (van 13.00 tot 18.00 uur of van 
17.00 tot 21.00 uur) en za. 12 november Almere (van 10.00 tot 13.30 uur). 
NHL Stenden, Emmen, Groningen, Leeuwarden & Meppel: za. 12 november (van 10.00 tot 16.00 uur). 
Hogeschool Arnhem Nijmegen: Nijmegen za. 12 en zo. 13 november, Arnhem za. 19 november. 

mailto:j.prakken@carmelhengelo.nl
mailto:b.broekman@carmelhengelo.nl


Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: za. 26 november. 
 
Universiteiten - WO: 
Wageningen Universiteit: za. 15 oktober op de campus (van 9.00 tot 17.15 uur) 
Universiteit Twente Enschede: vr. 14 en za. 15 oktober op de campus en online wo. 16 november. 
Technische Universiteit Eindhoven: za. 15 oktober. 
Erasmus Universiteit Rotterdam: za. 15 oktober. 
Technische Universiteit Delft: vr. 21 oktober en ma. 24 oktober (van 9.00 tot 17.00 uur). 
Universiteit Leiden, Leiden en Den Haag: za. 22 oktober (van 9.00 tot 18.00 uur). 
Rijks Universiteit Groningen: za. 29 oktober. 
Vrije Universiteit Amsterdam: vr. 4 en za. 5 november. 
Radboud Universiteit Nijmegen: vr. 4 november (van 18.30 tot 22.00 uur) en za. 5 november (van 9.00 tot 
15.30 uur). 
Universiteit Tilburg: za. 5 november (van 9.15 tot 17.00 uur). 
Universiteit van Amsterdam: online bachelorweek, za. 12 november t/m za. 19 november; vr. 18 november 
op de campus. 
Universiteit Utrecht: za. 19 november (van 
10.00 tot 16.00 uur). 
 

Aanmelden 
Deelname aan 
voorlichtingsactiviteiten, zowel online 
als fysiek, vragen om de nodige 
voorbereiding van het hoger 
onderwijs en daarom het advies 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. 
 

Op tijd aanmelden is dus belangrijk om 
van deelname verzekerd te zijn maar ook 
om een 
uitnodiging te ontvangen om een eigen 
programma samenstellen op basis van je 
persoonlijke interesses! 
 
Leerlingen in 4 en 5 havo en leerlingen in 

5 en 6 vwo mogen verlof aanvragen om voorlichtingsactiviteiten bij te wonen. Dit is 
mogelijk wanneer er minimaal één week voor de lob-activiteit toestemming is gegeven 
door mentor en decaan via het lob-registratieformulier. Wanneer er schoolexamens 
plaatvinden is het niet mogelijk om verlof aan te vragen.  
 
Bezoek regelmatig de website van de hogescholen of universiteiten om naast de open 
dagen ook te kijken naar aanvullende informatie zoals de mogelijkheden van 
meeloopdagen en proefstuderen. 
 
Op www.studiekeuze.qompas.nl en www.studiekeuze123.nl staan alle open dagen op een 
rij. 
 
Elles ter Braak, 
decaan 
 

http://www.studiekeuze.qompas.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/


 
 

Terugblik reünie 75 jaar Lyceum de Grundel 
 

'Het was top!' 'Goed geregeld en prima 
organisatie!' 'Heel erg leuk!' 'Super!' Het is 
zomaar een greep uit reacties van bezoekers 
(oud-leerlingen) die afgelopen zaterdag 
aanwezig waren op het evenement van 75 
jaar Lyceum de Grundel. De sfeer tijdens de 
middag en vooravond zat er goed in. Dat de 
organisatie alle lof verdient, is een ding dat 
zeker is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De school was welhaast omgetoverd tot een festivalterrein. De oud-leerlingen en oud-
medewerkers hebben zich prima vermaakt en konden herinneringen ophalen aan vroeger. 
Men zag bekenden en sprak die ene docent van vroeger weer eens aan. 'Kent u ons nog?' 
was een zin die meermaals onze oren bereikte. Kortom: we bedanken iedereen voor hun 
komst en hulp tijdens deze ontzettend geslaagde reünie! 
 
Foto: Cees Elzenga/TC Tubantia 

 

Voorstelling Beats van ‘De vuilnismannen’ 
voor groep 7 en 8 en klas 1 en 2 
 
Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober bezochten leerlingen uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2 
een interactieve voorstelling van ‘De vuilnismannen’. 
 
Onze leerlingen treffen bij binnenkomst een grote berg 
emmers, bakken en tonnen aan. Twee vuilnismannen 
ontdekken al vegend hun gevoel voor ritme. Ze drummen 
er lekker op los tot plotseling een van de kliko’s tot leven 
komt en meedoet.  
 
Meiden op de voorste rij gillen en lachen van schrik. Er 
blijkt een derde vuilnisman in een van de kliko’s te zitten. 
De aandacht van het publiek verslapt geen moment en de 
leerlingen nemen een steeds actievere rol in. Grappige 
situaties, bodypercussion door de hele zaal, een battle 



tussen solisten op emmers. Deze vuilnismannen weten heel goed wie ze moeten 
uitkiezen.  
 

Een ritmesectie van 
twee jongens en drie 
meisjes begeleiden 
de zaal vol 
‘emmerdrummers’ bij 
een echte call and 
response. Hilariteit 
alom. De lekker 
interactieve 
voorstelling komt 
hiermee ten einde. 
De tijd is voorbij 
gevlogen. 
 
 
 
 

 
Veilig op pad: check de fietsverlichting 
 
Leerlingen fietsen in alle vroegte naar school. Omdat het dan vaak nog behoorlijk donker 

kan zijn, is het belangrijk dat leerlingen regelmatig controleren of hun fietsverlichting in 

orde is en dat ze deze ook gebruiken. 

Wilt u uw kind er alstublieft op wijzen dat 

het fietsen met verlichting in de 

schemering noodzakelijk is voor zijn/haar 

eigen veiligheid? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Info-markt vervolgstudie op De Grundel 
 
 
 
Op vrijdag 18 november organiseert Lyceum de Grundel een studie informatiemarkt voor 
leerlingen van school. De opzet hierbij is dat oud-leerlingen van De Grundel naar hun 
‘oude school’ teruggaan 
om voorlichting te geven 
over hun studie.  
 
De ‘markt’ start om 
19.30 uur en dan 
verwelkomen we 
hopelijk behoorlijk wat 
oud-leerlingen die achter 
een ‘kraam’ staan om te 
vertellen over hun 
ervaringen aan een 
hogeschool of 
universiteit.  
 
Voor leerlingen uit klas 
4, 5 en 6 is het meestal 
een interessante en 
informatieve avond.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail dan naar: leerlingenraad.ldg@hotmail.com  
 

 

 

mailto:leerlingenraad.ldg@hotmail.com


Informatieavond 15 november: er valt wat te 
kiezen op Lyceum de Grundel! 

 
Op dinsdag 15 november vindt de jaarlijkse informatieavond voor ouders van groep 8-
leerlingen plaats. We hopen op een goedbezochte avond. 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 instroommogelijkheden voor havo- of vwo-
onderwijs. De avond begint om 19:30 uur. 

 
Voor meer informatie: www.lyceumdegrundel.nl 
 

 
 
 
 
 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Open lesmiddag De Grundel: 8 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 8 november van 15.00 tot 16.30 uur. 
Nieuwsgierig? Schrijf je nu op www.lyceumdegrundel.nl voor 4 november in! 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Gezellige kennismakingstraining Debatteam 
 
Een nieuw debatjaar begint meestal wat onwennig. Het vertrek van examenleerlingen 
zorgt altijd voor wat spanning: worden we wel weer een goed en leuk team? Komen er wel 
voldoende nieuwe leden? Toch was de sfeer van de eerste training al meteen weer 
vertrouwd.  
 
Na een welkomstwoord van Lars, de nieuwe voorzitter, en een namenrondje begonnen we 
met een improvisatieronde. Daarbij moest iedereen om de beurt een reden noemen, 
waarom hij of zij te laat in de les was. Nadat er minstens veertig redenen waren genoemd, 
zijn we maar gestopt, om het de docenten in de rest van het schooljaar niet al te moeilijk te 
maken! 
 

Ondanks de relaxte sfeer 
werd er ook serieus gewerkt. 
De stelling: ‘Alle leerlingen 
moeten verplicht lid zijn van 
een sportclub’, leidde in de 
voorbereiding al tot 
gesprekken over armoede 
(kan iedereen de contributie 
wel betalen?) en 
overgewicht (wat als je je 
echt niet happy voelt op het 
voetbalveld?). Een mooi 
debat volgde. Met hulde aan 

Max, die zich als eersteklasser nauwelijks liet imponeren door de ouderejaars! Dat belooft 
wat voor de toekomst.  
 
Natuurlijk was er ook weer wat te drinken én een stukje kaneelcake voor iedereen. De 
oud-leden roerden zich direct via de app-groep: of er niet alvast wat cake voor hen 
geregeld kon worden! 
 
Inmiddels hebben zich zes nieuwe leden aangemeld, die helaas niet allemaal ook deel 
konden nemen op 22 sept. Mochten er nog andere leerlingen interesse tonen, dan kunnen 
ze zich melden bij: m.jorink@carmelhengelo.nl 
 
Mevrouw M. Jorink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.jorink@carmelhengelo.nl


Weer feestelijke coming outdag op De 
Grundel 
 
Op 'Coming-Outdag' (Coming Out Day) wordt aandacht besteed aan het moment dat een 
lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBTI) openlijk voor zijn of haar seksuele 
geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Ook 
op Lyceum de Grundel maken we hier een feestelijke dag van en besteden we er 

ruimschoots aandacht aan. Veel leerlingen en leraren 
dragen op deze dag iets paars en in de aula zijn allerlei 
activiteiten ontplooid om de liefde te vieren. 
 
'Coming-Outdag' wordt jaarlijks op 11 oktober 
gehouden en vond voor het eerst plaats in 1988 in de 
Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in 
Nederland gehouden. 
 
Het is niet alleen een feestdag hier in Nederland op De 
Grundel, maar ook in 
in Australië, Canada, Duitsland, Kroatië, Nieuw-
Zeeland, Polen, Verenigd Koninkrijk (UK), Verenigde 
Staten (USA), Zwitserland. 
 

 
 

 
 
 

https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Australie
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Canada
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Duitsland
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Kroatie
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Nieuw-Zeeland
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Nieuw-Zeeland
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Polen
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Verenigd+Koninkrijk
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Verenigde+Staten
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Verenigde+Staten
https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Zwitserland


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


Maandplanning 
 

 

week 42     

ma 17-10 
t/m HERFSTVAKANTIE   

vr 21-10     

      

week 43     

ma 24-10     

di 25-10 werkgroep profilering 15.15 

wo 26-10      

do 27-10     

vr 28-10 t/m SE-1 voor bovenbouw + toetsweek voor onderbouw   

vr 04-11     

      

week 44     

ma 31-10     

di 01-11 breed sectieoverleg  15.00 - 17.00 

wo 02-11 vergadering CMR 18.15 

do 03-11 overleg IBT - bovenbouw 14.30 - 16.00 

vr 04-11 schoonmaakactie Maatschappelijke Stage voor 2e klassen   

      

week 45     

ma 07-11 sportoriëntatie 6V   

di 08-11 sportoriëntatie 5H   

  open lesmiddag voor groep 8 15.00 

wo 09-11 leerlingen uit Borken op bezoek   

do 10-11 klankbordgroep ouders - 1 19.00 

  info-avond Lyon 19.00 

vr 11-11 leerlingen 5V-Duits naar Borken vandaag   

      

week  46     

ma 14-11 sportoriëntatie 6V   

di 15-11 sportoriëntatie 5H   

  studiemiddag PTA/PTLG 14.30 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  info-avond voor ouders leerlingen groep 8 19.30 

wo 16-11     

do 17-11     

vr 18-11 deadline inleveren cijfers + notities (alle leerjaren) vóór 09.00  

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

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

      

week 47 deze week driehoeksgesprekken 1e klassen   

ma 21-11 sportoriëntatie 6V   

  voorbespreken coördinatoren BB + mentoren   



di 22-11 sportoriëntatie 5H   

  Twente goes Techno - 3e klassen (8.45-10.15) + (10.45-12.15)   

  sluiting inschrijving herk.+ inhaal SE-1 - 4V/4H/5V/5H/6V vóór 09.00  

  PWS-leerweg UT - 6 vwo - fase 2 14.30 - 16.00 

  teamvergadering 15.15 

wo 23-11 leerlingbespreking BB   

do 24-11 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

  leerlingbespreking BB   

  Twente goes Techno - 3e klassen (8.45-10.15) + (10.45-12.15)   

vr 25-11 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

 


