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Even bijpraten 
 
 
De donkere dagen met hun lange winteravonden zijn weer aangebroken. Op school branden de 
adventskaarsen van weleer. Na een drukke schoolperiode nadert het einde van 2022 en daarmee lonkt dan 
ook de kerstvakantie.  
 
In november en december hebben de leerlingbesprekingen plaatsgevonden en leerlingen uit klas 1 en 2 van 
de H/A(S)-klassen hebben de driehoeksgesprekken gevoerd. In de A en G/A+-klassen vormen deze 
gesprekken (nog) geen onderdeel van de mentorlessen. Daarna hebben er nog ouderavonden 
plaatsgevonden.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw met Frans in het pakket zijn enkele dagen in Lyon geweest in het kader van de 
internationalisering. Leerlingen uit 5 HAVO zijn vandaag vertrokken naar Verdun voor hun examenexcursie 
en leerlingen uit 6 VWO zullen om diezelfde reden meerdere dagen van huis zijn, maar zij gaan naar het 
Duitse Berlijn.  
 
De infomarkt over vervolgstudies heeft medio november plaatsgevonden. Het was een enorm succes: de 
markt werd zeer goed bezocht en er hing een goede sfeer.  
 
Leerlingen met economie en bedrijfseconomie hebben gastcolleges gevolgd van erkende accountants. De 
bollebozen van Wiskunde-D hebben hoge ogen gegooid tijdens de wiskunde-estafette aan de UT. Met 
Nathan Ottink hebben we misschien wel de opvolger van Max Verstappen in huis. Hij behaalde een gouden 
medaille in de motorsport. Dan nog enkele filosofen in de dop: Yme, Kyra, Vera en Luuk uit 6 VWO: zij 
behaalden een knappe finaleplaats bij een filosofiewedstrijd.   
 
Leerlingen uit 6 VWO met aardrijkskunde in het pakket zijn vorige week woensdag een hele dag in Hengelo 
bezig geweest voor de jaarlijkse wijkopdracht. Deze leerlingen hebben allerhande demografische en sociale 
aspecten uit diverse Hengelose wijken onderzocht. 
 
Ten slotte willen we vermelden dat we met gepaste trots terugkijken op een geslaagde informatieavond voor 
ouders van groep 8 leerlingen. Binnenkort vinden er in februari 2023 nog weer open lesmiddagen plaats. 
Houd onze website in de gaten voor meer informatie. Maar eerst zal natuurlijk het Open Huis plaatsvinden 
op dinsdag 31 januari 2023. 
 
Voor nu wensen we iedereen prettige dagen toe. Een heel fijne kerstvakantie en een goede start in 2023 
gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 



Leerlingen bedrijfseconomie maken kennis 
met beroep van accountancy 
 
Op vrijdag 25 november van 9:00 tot 14:15 kwam een gastdocent van de NBA (Koninklijke 
Nederlandse Beroeporganisatie van Accountants) langs op Lyceum de Grundel. Dit was in 
het kader van de NBA impact challenge.  
 
De NBA Impact Challenge is een arbeidsmarktcampagne gericht op havo/vwo-scholieren 
bovenbouw en eerste- en tweedejaars hbo-/wo-studenten in de financieel-economische 
studierichtingen. Als onderdeel van de NBA campagne “Nederland rekent op zijn 
accountants”, kropen scholieren en studenten in de rol van accountant met als doel zelf te 
ervaren hoe dynamisch het beroep van accountant is.’’ 

 
‘’Gedurende een 
kick-off van 1,5 uur 
maakten onze 
leerlingen eerst op 
een interactieve 
manier kennis met 
één van onze 
ambassadeurs én 

het beroep. Na de introductie gingen de jongeren aan de slag met een eigentijdse casus. 
Hier werden vraagstukken en dilemma's voorgelegd waar een accountant regelmatig mee 
te maken krijgt’’.  
 
Naast deze informatieve bijeenkomst was er ook nog een kleine challenge aan gekoppeld 
om de leerlingen interactief kennis te laten maken met het beroep. Voor meer informatie: 
https://www.accountancyietsvoorjou.nl/ 
 
Dit betekende veel voor de leerlingen met bedrijfseconomie in het vakkenpakket, denk aan 
een indruk krijgen van de sociale impact van de accountants en het ‘belangrijke’ werk dat 
zij doen in onze samenleving. 
 
Het werd een informatieve en geslaagde bijeenkomst! 
 
Met vriendelijke groet, 
sectie bedrijfseconomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accountancyietsvoorjou.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7Ce03e7ce3b5224827a14908dac7b877bc%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638041892333526304%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d19TE0l2SXEzGAqWL6EtbHv8e1sZ%2FQuZvSHAVMEnc9M%3D&reserved=0


Tweede plaats op Wiskunde-estafette  
 
Leerlingen met Wiskunde-D namen zaterdag 19 november deel aan de spannende 
Twentse Wiskunde-estafette van de UT Twente pre-University. De leerlingen hebben het 
heel goed gedaan: een zeer mooie tweede plaats behaalden onze leerlingen Nomad, 
Ysbrand, David en Enly! Super gedaan en we zijn als school trots op jullie! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finaleplaats voor Yme, Kyra, Vera en Luuk 
(6 vwo) bij wedstrijd ‘Design the Digital Good’ 
 
Zou het niet een goed idee zijn als leerlingen minder zouden 
worden afgeleid door hun telefoon? Zouden ze dan niet beter 
presteren en ook zichzelf prettiger voelen? Dat waren de 
vragen die Yme Westendorp, Kyra Snoek, Vera Eeltink en Luuk 
Filippo gebruikten voor hun ontwerpidee Timeless. Met deze 
nog te maken app word je smartphone afgesloten van de 
buitenwereld, zolang je dat zelf wilt. Maar toch heb je je 
telefoon in noodgevallen bij de hand én kan niet iemands 
anders (je ouders, je kleine broertje) zomaar al je berichten 
checken.  
 
De leerlingen deden mee met de filosofie-ontwerpwedstrijd ‘Design the Digital Good’. De 
educatieve wedstrijd hoorde bij het programma van Spinozalens, die dit jaar werd 
toegekend aan Martha Nussbaum. Deze Amerikaanse filosofe formuleerde de ‘capability 
benadering’, een overzicht van zaken die nodig zijn om een goed leven te kunnen leiden, 
zoals bijv. controle over je eigen leefomgeving, ruimte om een eigen (seksuele) identiteit te 
ontwikkelen, ruimte om te spelen. Leerlingen moesten minimaal één van die capability’s 
gebruiken voor hun idee en daarnaast uitgebreid onderzoek naar hun doelgroep. 
Uit 22 inzendingen werden 5 groepen gekozen die zich mochten presenteren voor de jury, 
die bestond uit o.a. Prof. Jet Bussemaker, Martine de Vries (hoogleraar medische ethiek 

en Katleen Gabriels (universitair 
docent techniekfilosofie). Op 
donderdag 13 nov. was de 
uitreiking van de prijs, waarbij 
onze leerlingen helaas nét naast 
de hoofdprijs grepen. Toch was 
iedereen supertrots en 
enthousiast over de spannende 
en interessante wedstrijd!  
 
Voor wie het leuk vindt om de 
ervaringen van deze leerlingen te 
beluisteren is welkom op 9 maart, 
tijdens de PWS-avond. Ook een 
ander groepje, bestaande uit Kyra 
Kolkhuis Tanke en Meike 

Tinschert, die ook een prima idee hadden voor een forum voor mensen met sociale 
angststoornis, zal zich dan presenteren. 
 
(Yme, Kyra en Vera tijdens hun presentatie in Rotterdam, foto: Laura Abbink) 
Mevrouw. M. Jorink (docent filosofie) 
 
 
 
 



Debatwedstrijd in de mediatheek: woensdag 
21 december 
 
Op woensdag 21 december wordt er in de mediatheek van school een debatwedstrijd 
gehouden tussen de leden van ons eigen debatteam. De 17 leerlingen van het team, 
afkomstig uit klas 1 t/m 6 hebben de afgelopen weken al hard gewerkt om zich te 
verdiepen in stellingen over de woke-bewegingen, de monarchie, Europese samenwerking 
en seksuele voorlichting op scholen. Ook hebben ze veel improvisatiespelletjes gedaan, 
die helpen om soepel te kunnen reageren op onvoorspelbare tegenstanders.  
 
De teams bestaan uit: Max, Suzanne (1ga+), Maik en Sander (2has), Inke (3T), Nout en 
Pepijn(3gym), Timo, Sophie, Ysbrand, Bente en Selena (4v), Rik en Sascha (5h), Lars en 
Hugo (5v) en last but not least David uit 6 vwo. 
 
Helaas zullen de drie leden van de 
examenklas én de vaste voorzitter van de 
jury, dhr Kienhuis geen acte de présence 
geven: zij zijn weg, vanwege de uitgestelde 
buitenlandse reizen. Gelukkig zal Daniël 
Hoedemakers als oud-gediende de 
voorzittersrol overnemen. De rest van de 
jury wordt gevormd door andere bekenden: 
Benthe van der Schouw, Jennie Overbeek 
en Luuk Geuze. 
 
Leerlingen, ouders en collega’s zijn welkom om te vorderingen van het vernieuwde team 
te komen bewonderen. Vanaf half drie begint het debatteren, dat ongeveer tot 16.00 duurt. 
We sluiten af met een prijsuitreiking, chocolademelk met natuurlijk….. kaneelcake! 
 
De wedstrijd is een oefenduel dat telt als voorbereiding voor de Voorronde van Op Weg 
naar het Lagerhuis welke op 16 feb in Zwolle plaatsvindt. 
 
Mevrouw M. Jorink (coach Debatteam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goud voor motorsporter Nathan Ottink 
 
Zijn geduld werd op de proef gesteld, maar op donderdag 17 november jl. heeft KNAF 
Academy-talent Nathan Ottink dan eindelijk zijn gouden medaille van de FIA Motorsport 
Games in ontvangst mogen nemen.  
 

Niemand minder dan 
burgemeester Sander 
Schelberg van de 
Gemeente Hengelo heeft 
met veel enthousiasme de 
verantwoordelijkheid op 
zich genomen om de 
medaille uit te reiken aan 
Nathan.  
 
Tijdens de FIA Motorsport 
Games in Marseille kwam 
Nathan het laatste 
weekend van oktober 
namens Team 
Netherlands in actie bij de 
Cross Car Junior klasse. 
Na meerdere heats en de 
halve finale wist hij in de 
finale op knappe wijze de 
gouden medaille te 
bemachtigen. Helaas 
moest Nathan door 
verplichtingen direct na de 
wedstrijd huiswaarts keren 

en kon hij zijn behaalde medaille niet persoonlijk in ontvangst nemen.  

 
 
 
 
 
 
 



Informatieavond 2022: bedankt voor uw 
bezoek 
 
Op dinsdag 15 november vond op Lyceum de Grundel de informatieavond voor ouders 
van groep 8-leerlingen plaats. Het was een 
geslaagde avond!  
 
Ouders konden tijdens deze 
informatieavond vrijblijvend in- en uitlopen 
bij diverse lokalen om verslag te krijgen 
over het onderwijsaanbod van onze school.  
 
De avond startte met een algemeen 
gedeelte en daarna waren er diverse 
keuzemogelijkheden om te bezoeken, 
zoals de onderwijsstroom 
gymnasium/atheneum+, de sportklas en 
ons onderwijsconcept havo van de toekomst.  
 
We kijken terug op een zeer goedbezochte avond waarbij we maar liefst zo’n 400 ouders 
mochten informeren en we bedanken iedereen voor de komst naar onze school. Graag tot 
ziens bij het Open Huis op dinsdag 31 januari 2023! 

 
 
 
Wijkopdracht aardrijkskunde 6v  
 
 

Op woensdag 14 december gingen leerlingen uit 6V met 
aardrijkskunde in hun pakket Hengelo in om buurtprofielen te 
maken. Dit deden ze in het kader van het 
eindexamenonderwerp Wonen in Nederland.  
 

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



 
 
De woonomgeving werd beoordeeld op zaken als voorzieningen, sociale cohesie en 
veiligheid. Bij Woningkenmerken ging het om zaken als ouderdom, woningtype, waarde 
etc.  

 
 
Daarnaast moest in de uiteindelijke verslaglegging informatie worden opgenomen over 
herstructurering en stadvernieuwing. De leerlingen opereerden in groepjes waarbij ze een 
deel van de dag ter plekke in de wijk waren en een ander deel dat op school aan de slag 
ging met de verwerking. 
 
Dhr. M. Uijen 

 
 
 
 
 
 
 
 



Internationaliseringsweek in het Franse Lyon 
 
Leerlingen uit de bovenbouw met Frans in hun vakkenpakket hadden dit schooljaar de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de internationaliseringsweek in Lyon. Een heel aantal 
leerlingen heeft zich opgegeven om zich een week lang onder te dompelen in het Franse 
leven. Ze verbleven in gastgezinnen en volgden lessen op een Franse school. Er was 
natuurlijk ook nog een activiteitenprogramma. Zo hebben de leerlingen rondleidingen 
gehad in wijken in Lyon met een bijzonder historische achtergrond, er is geschaatst, er zijn 
musea bezocht en er is zelfs op ‘oud-Hollandsche’ wijze Sinterklaas gevierd in Frankrijk. 
Kortom: het was een prachtige week! 
 
 
 

 
 
 
 



Sportklas 2HAS2 in draf 
 
Leerlingen uit deze sportklas hebben afgelopen vrijdag 25 november leren paardrijden. 
Allereerst was er een moment om te wennen aan deze dieren en later konden de 
leerlingen al in draf rijden. Een heel mooi en bijzondere sport! 

 
Weer traditioneel kerstontbijt met 
gezelschapsspelletjes 
 
Op vrijdag 23 december eindigen we op school het kalenderjaar en dan staat de 
kerstvakantie weer voor de deur. Tijdens deze donkere dagen proberen we het soms extra 
gezellig te maken op school. Op deze laatste schooldag organiseren we weer een heerlijk 
kerstontbijt. De leerlingen zullen samen met de klas en een 
mentor of andere docent in een lokaal of in de aula 
genieten van een vers broodje met een lekker glas 
chocomel. Als de eerste broodjes verorberd zijn, is het 
natuurlijk tijd om nog even de laatste gezelligheid met 
elkaar te vieren voordat we elkaar pas weer in januari terug 
zien.  



Twente goes Techno met Lyceum de 
Grundel 
 
In november en december hebben leerlingen uit klas 3 kennisgemaakt met regionale 
bedrijven die, zonder dat je misschien meteen zou denken, bol staan van innovatief en 
technisch vernuft. Leerlingen mochten bijvoorbeeld bij de Storkfabriek op de werkvloer 
kijken, kregen een rondleiding en hebben een indruk gekregen wat er allemaal mogelijk is. 
Het waren heel leerzame dagen voor deze leerlingen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examenreizen 5 havo en 6 vwo 
 
Deze week zijn leerlingen uit de eindexamenklassen op een meerdaagse excursie met 
een stevig educatief karakter: zo zal 5 havo teruggaan gaan naar de tijd en de plekken 
van de Eerste Wereldoorlog in de combinatie met de vakken Aardrijkskunde en Engels. 
De leerlingen zullen onder andere de historische plaats Verdun aandoen.  
 
Leerlingen uit 6 vwo 
verblijven in Berlijn; de altijd 
levendige en boeiende stad 
die een sterk historisch 
karakter bij zich draagt. De 
vakken als geschiedenis en 
Duits zullen het educatieve 
aspect versterken tijdens 
deze reis: er hebben in de 
recente geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog 
en tijdens de latere 
tweedeling van de stad in 
Oost- en West-Berlijn 
interessante 
gebeurtenissen 
plaatsgevonden in deze 
Duitse hoofdstad.  
 
De leerlingen en hun begeleiders vertrokken maandag 19 december in alle vroegte en 
keren woensdag 21 december weer terug.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zip your lip 
 

 
 
Bij Kerst horen uiteraard goede doelenacties en klas 4 ging in dit kader, en dat van de 
Maatschappelijke Stage een challenge aan waarbij er een geruime tijd niet werd gegeten. 
Deze actie vond plaats op vrijdag 16 december op school. 
 
Om 10:15 uur was er een gezamenlijke aftrap. Daarna volgde het reguliere lesprogramma 
voor de leerlingen en daarna zijn er allerhande activiteiten, zoals een pubquiz en ook de 
gymzalen zijn geopend geweest.  
 
In de verre avond sloten de leerlingen deze actie om 22:30 uur af met een gezamenlijke 
maaltijd. Om 23:00 uur gingen de meesten naar huis. 
 
Mevrouw P. Safarian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitnodiging lezing: Het label 
hoogbegaafdheid voorbij 
 
Deze uitnodiging werd ook reeds eerder via de mail naar u gestuurd. Op donderdag 9 
februari vindt de lezing ‘Het label hoogbegaafdheid voorbij’ plaats van 19:30-21:45 uur 
plaats in theater Prismare in Enschede. Middels de mail die gestuurd is, kunt u zich via 
een link in de bijlage aanmelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sneeuw 
 
 
Het sneeuwt, niet jachtig, eerder tastend, 
alsof het wit naar zwarte plekken zoekt. 
Maar heel het landschap ligt al volgeboekt. 
De dag staat zwaarbepakt om te vertrekken. 
 
De bomen dromen rechtop in de sneeuw, 
verwonderd en in hun verwondering verrast. 
De vorst heeft ieder takje afgetast. 
Het is windstil, er valt niets te ontdekken. 
 
De laatste vlokken vallen, in de lucht 
zweeft al wat zonlicht, geel en droog. 
En vogels, eerstgeborenen van het oog, 
haasten zich om de schade te herstellen. 
 
Adriaan Morriën, 
 
uit Verzamelde gedichten, 
Van Oorschot, Amsterdam 1994 
 
 
 

Winter in het Twentse essenlandschap 
 
 



Maandplanning 
 

week 51     

ma 19-12 
t/m 3-daagse reis voor 5H en 6V   

wo 21-12 info Project Challenge voor 4 havo leerlingen   

ma 19-12 sportoriëntatie 6V   

di 20-12 sportoriëntatie 5H   

  mentorenoverleg OB + BB en gezamenlijke mentorafsluiting   

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 21-12 mediatheekdebat - publiek welkom 14.30 - 16.30  

do 22-12 profieloriëntatieproject: 3 VWO - 1e-2e-3e uur   

  profieloriëntatieproject: 3 HAVO - 4e-5e-6e uur   

  kerstgala -  leerjaren 1 en 2   

vr 23-12 kerstactiviteit - leerjaren 3 t/m 6   

      

week 52/1     

ma 26-12 
t/m KERSTVAKANTIE   

vr 06-01     

      

week 2     

ma 09-01 leerlingen 1e uur vrij   

  opening nieuw kalenderjaar voor personeel   08.15 

  vergadering CMR 18.15 

di 10-01 teamvergadering 15.15 

wo 11-01     

do 12-01 voorlichtingsavond "nieuwe" vakken voor 3H/3V/4TL   

vr 13-01     

      

week 3     

ma 16-01 
t/m 

SE-2 voor 5H/6V en SE-2.1 voor 4V/4H/5V + toetsweek voor 
onderbouw   

ma 23-01     

di 17-01 vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  sectieoverleg 15.15 

wo 18-01     

do 19-01 overleg IBT - bovenbouw  14.30 - 16.00 

vr 20-01     

      

week 4 start 3e trimester 1-2-3 en 5H/6V   

ma 23-01 kijk- en luistertoets  - Duits - 6 vwo    

  kijk- en luistertoets  - Frans - 5 havo    

di 24-01 kijk- en luistertoets - Duits - 5 havo  
  kijk- en luistertoets - Frans - 6 vwo   

  sectieoverleg 15.15 

  vergadering DMR   

wo 25-01 kijk- en luistertoets - Engels - 6 vwo   



do 26-01    

vr 27-01 kijk- en luistertoets - Engels - 5 havo   

      

 


