
  

 

 
 

 
Aan de ouders/verzorgers en leerlingen die in leerjaar 3 starten in 3VE, combi 3VE met Gymnasium 
en 3 Gymnasium van de locaties Denekamp, Losser en Lyceumstraat. 

 

 

Oldenzaal, 2 juli 2020 
 
 
Betreft: organisatie leerjaar 3V met E-programma en Gymnasium schooljaar 2020-2021  
  
 

Beste leerling en ouder/verzorger,  
 
Doordat we veel gemotiveerde en enthousiaste leerlingen hebben in klas 3 vwo voor zowel het  
E-programma als het Gymnasium, als de combi vwo met E-programma met Gymnasium hebben 
we twee klassen voor deze leerlingen kunnen samenstellen. We hebben voor de volgende indeling 
gekozen. 

 
Er is een klas 3VE, die samengesteld is met leerlingen die alleen gekozen hebben voor het 3VE-
programma. De mentor is mevrouw Lisa Doorn. 
Daarnaast is er een mix klas die is samengesteld met leerlingen met een combi 3VE met 
Gymnasium en de leerlingen die 3 Gymnasium volgen. De mentor is de heer Jan Willem Wensink.  
 
Wat betekent dit in het programma en organisatie van komend schooljaar? 

Het E-programma in leerjaar 3 vwo  bestaat naast de reguliere lesweken uit 4 projectweken die 
evenredig gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. De Inhoud van de projecten is een 
verdieping en of verrijking op de reguliere lesstof.  Er is een directe link met de lesstof en 
(onderzoeks)vakvaardigheden te leggen. Er zijn bij elk project onderdelen, vaardigheden die voor 
de leerlingen in 3VE en 3G van betekenis en waardevol zijn.   
 
Dat betekent in het programma van volgend schooljaar dat de leerlingen uit beide klassen met het 

E-programma als studierichting, de vier projectweken samen volgen. We zullen daar in de 
organisatie extra ruimte voor maken.  Daarnaast maken al deze leerlingen in een groepje een 
gezelwerkstuk waarbij zij per groepje door een docent worden begeleid.  

Voor de leerlingen die gekozen hebben voor de studierichting Gymnasium zal in dezelfde 
projectweken een uitdagend programma worden ontwikkeld rondom de klassieke taal en cultuur.  
 

Aan het begin van het schooljaar zal er verdere informatie volgen op de kennismakingsavond met 
de mentor.   
We hopen daarmee de leerlingen een programma op maat te kunnen aanbieden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Arna Roersma, adjunct-directeur bovenbouw havo-vwo 

Kerstin Kolstee, coördinator vwo-extra 1VE-2VE-3VE, persoonlijk programma 4V-5V-6V, 
Projectleider Talent 
 
 


