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1. Woord vooraf  
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn al weer ingegaan. Daarmee komt het laatste schooljaar in 
de oude samenstelling van de locaties Lyceumstraat en De Thij tot een einde. Na de vakantie 

starten we als nieuwe locatie bovenbouw op de Lyceumstraat! Natuurlijk willen de leerlingen die 
overstappen graag kennismaken met de nieuwe locatie. In deze nieuwsbrief leest u hoe dat voor 
de leerling is of gaat verlopen. Na de vakantie zijn er introductie activiteiten gepland voor de 
leerlingen om elkaar dan ook echt te leren kennen. Met de leerlingen van het leerlingenbestuur en 
de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad heb ik afgesproken dat ze de eerste helft van 
het volgende schooljaar geregeld met de schoolleiding in gesprek gaan om te bespreken hoe het 
wennen gaat. Mocht het nodig zijn, zullen we dan samen bespreken of er nog acties uitgezet 

moeten worden. 
 
Het was wederom een bijzonder jaar waarin Corona ons gedwongen heeft allerlei aanpassingen te 
doen. Heel veel leerlingen hebben ongemak ervaren van die maatregelen. En hoewel we er als 
school alles aan gedaan hebben wat maar mogelijk was, is dat ongemak niet voor alle leerlingen 
opgelost. Gelukkig zijn de meeste leerlingen bevorderd naar het volgende leerjaar en wijken de 

percentages daar niet echt af van andere jaren. Ook de slagingspercentages van de 
examenleerlingen zijn hoog! Daar zijn we heel blij mee en dat vieren we zoals u verderop in de 
nieuwsbrief kunt lezen. 
Het komende schooljaar staat in het teken om alle leerlingen te ondersteunen eventuele 
achterstanden weg te werken om zo snel mogelijk toe te werken naar het reguliere 
onderwijsprogramma. Er zijn veel mogelijkheden voor extra ondersteuning op de leerstof en ook op 
het sociaal-emotioneel terrein. De mentoren zijn extra gefaciliteerd om leerlingen te helpen met 

hun planning en het kiezen van bijspijker- en/of ondersteuningsmogelijkheden, zoals de module 
‘leren leren’. In het tweede deel van het schooljaar, ongeveer vanaf januari, gaan we werken met 
een ‘flexrooster’ waarin leerlingen voor een deel zelf kunnen bepalen welke vakken ze volgen. 
Daarmee hebben ze keuze om voor een vak meer uren of specifieke ondersteuning te kiezen, 

bijvoorbeeld ‘leesvaardigheid’ bij Engels, het herhalen van lesstof bij wiskunde, maar ook extra 
uren om te werken aan praktische opdrachten bij beeldende vorming of muziek. U wordt daar 
komend schooljaar verder over geïnformeerd. 

 
Het verheugd me u te kunnen mededelen dat het TCC Lyceumstraat door de landelijke jury als 
enige school in Overijssel is gekozen om deel te nemen aan de Internationale Jongerenconferentie 
in Hamburg. Drie leerlingen van onze bovenbouw gaan samen met hun docent Rudy Jonker naar 
Hamburg en deelnemen aan discussies over klimaat en duurzaamheid. Naar aanleiding van hun 
bezoek zullen we op school ook projecten met dat thema gaan oppakken. 

 
Namens de Lyceumstraat wens ik u veel leesplezier en ook alvast een goede en vakantie! 
Patrick van Haren, directeur TCC Lyceumstraat. 

Digitale nieuwsbrief 4 
juni 2021 
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2. Examenleerlingen en diploma-uitreiking 

 

Het was een bijzonder jaar en wat zijn we trots op onze leerlingen! We zijn ontzettend blij dat er 

zoveel leerlingen geslaagd zijn. Het 2e tijdvak is geweest, en het 3e tijdvak komt er nog aan, dus 

misschien dat er nog meer leerlingen slagen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 

Voorafgaand aan het derde tijdvak zijn de geslaagden voor havo 93,5%, voor vwo 95,6% en 

gymnasium 100%. In het derde tijdvak hopen we de percentages voor havo en vwo nog iets op te 

hogen. Een prima score tot nu toe! 

Op 10 juni zijn de leerlingen, die het eerste tijdvak geslaagd zijn, feestelijk ontvangen met een 

rode loper en ‘champagne’ en hebben de gelegenheid gehad om elkaar te ontmoeten en te 

feliciteren.  

Op 5 en 6 juli zijn de feestelijke diploma-uitreikingen voor de leerlingen die geslaagd zijn in het 
eerste en tweede tijdvak. Vanwege de geldende RIVM-maatregelen heeft de diploma-uitreiking dit 
jaar de vorm van een walk-through. Onder het genot van een drankje lopen de leerlingen met hun 

ouders/verzorgers voor de laatste keer door school om daarna toe gesproken te worden door de 
mentor. Een mooie afsluiting van de schoolperiode op de Lyceumstraat. 
 
We wensen onze leerlingen heel veel succes in de toekomst!  

 
Namens de schoolleiding, Arna Roersma (adjunct directeur). 
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3. Introductie nieuwe leerlingen 
 

Welkom op de Lyceumstraat!  

 

 

Deze zomer maken veel leerlingen de overstap van hun huidige locatie binnen TCC naar de 

Lyceumstraat. Wij gaan ervoor zorgen dat deze leerlingen zich snel thuis voelen op onze locatie. Het 

nieuwe schooljaar start met verschillende kennismakingsactiviteiten en bovendien ontmoeten 

leerlingen in deze week hun klasgenoten en mentor.  

Ook willen we hen graag uitnodigen om voor de zomervakantie al rond te kijken op hun nieuwe 

school en wel op maandag 5 juli (leerlingen die volgend jaar starten in leerjaar 3) of woensdag 7 juli 

(leerlingen die volgend jaar starten in leerjaar 4, 5 en 6). Op deze dag worden de nieuwe leerlingen 

rondgeleid door leeftijdsgenoten en maken ze kennis met alles wat de Lyceumstraat te bieden heeft. 

Leerlingen hebben inmiddels een verhuiskaart ontvangen waarop de informatie voor de 

kennismaking op 5 of 7 juli te vinden is. 

We kijken ernaar uit om hen allemaal te ontmoeten en te verwelkomen aan de Lyceumstraat! 

Met vriendelijke groet, Tonicha de Sousa 

Introductie eerste klassen De Thij  

De introductieweek voor brugklassers op De Thij zal van woensdag 25 augustus tot en met vrijdag 

27 augustus in het teken staan van kennismaken en informatie delen met elkaar, rondkijken 

binnen de school en een training volgen in het kader van het ‘Steward Project’.  

Het Steward Project wordt komend schooljaar ingezet met als doel om een schone, rustige en 

veilige omgeving in en rondom de school te creëren voor leerlingen en medewerkers van De Thij. 

Om dit doel te behalen willen wij als school onze Stewards in gaan zetten! Een Steward is een 

leerling uit leerjaar twee die speciaal is getraind om ongewenst gedrag, zoals rommel maken, 

schelden en respectloze handelingen, te signaleren en daartegen op te treden. Leerlingen spreken 

de medeleerlingen aan op ongewenst gedrag. De leerlingen spelen op deze manier dus een grote 

rol bij het naleven van de schoolregels: de peer-to-peer methode. Het voordeel van deze methode 

is dat leerlingen dezelfde taal spreken.  

Alle eerstejaars leerlingen zullen tijdens de introductiedagen een training van een lesuur volgen 

waarin zij getraind worden door medewerkers van bureau Op IJgen Weize. Doel van deze training 

is dat eerstejaars leerlingen weten waarom het Steward Project wordt ingezet, wat een Steward 
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binnen de school doet en wat er in het kader van dit project van de eerstejaars leerlingen zelf 

verwacht wordt. Samen werken aan een rustige, schone en respectvolle school! 

Hartelijke groet, 

Marlou Oude Nijhuis 

 

4. Pride month  
 

 

Sinds enkele maanden hebben we op onze school een GSA (gender and sexuality alliance): een 

groep leerlingen die zich inzet voor meer bewustwording van diversiteit en die een veilige plek 

biedt waar medeleerlingen terecht kunnen om dit onderwerp bespreekbaar te maken. 

Afgelopen maand, juni, werd in 1999 in de Verenigde Staten voor het eerst uitgeroepen tot "pride 

month": een maand om extra stil te staan bij diversiteit in gender en seksualiteit. Ook in ons land 

komt hier steeds meer aandacht en erkenning voor. In het teken van (een iets verlengde) pride 

month wordt er op 6 juli door de leerlingen van onze GSA met de voorzitter van het college van 

bestuur van Stichting Carmel, Karin van Oort, gesproken over hun ervaringen en ideeën. We zijn 

erg blij met deze mogelijkheid om bij te dragen aan een verdere vergroting van de bewustwording 

op dit vlak binnen zowel de stichting, onder leerlingen als collega's. Dit past ook goed binnen onze 

ontwikkelingen in de lijn "burgerschap en brede vorming". 

Na dit jaar opgestart te zijn hoopt de GSA komend jaar verder uit te breiden en verscheidene 

(voorlichtings)activiteiten te gaan organiseren, zodat iedereen zich thuis kan voelen op onze mooie 

school. 
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5. Boek over ‘onderwijs in coronatijd’ geschreven door onze docente Manon Enschede 
‘Mevrouw, u loopt steeds vast’  

Over onderwijs in coronatijd. 
Een nieuw boek van Manon Enschede-Dost 
 

Plotseling wordt er onderwijs vanuit huis gegeven. Juffen, 
meesters, meneren en mevrouwen, leerlingen en studenten zien 
elkaar online. Samen maken ze er het beste van. Ze delen hun 
verhalen en ervaringen, maar wat missen ze het echte contact! 
 
Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Iedereen heeft 

ermee te maken, in meer of mindere mate, of we nu willen of 
niet. Ook het onderwijs zit in zwaar weer. Het dondert af en toe, 
het bliksemt heftig, maar soms piept de zon door de wolken en 
zorgt voor een lach om een uitspraak of situatie die alleen nu in 
deze unieke tijd kan voorkomen.  
 

‘Mijn studententijd is gestopt toen corona begon!’ 

‘Sorry, mijn mic doet het niet!’ 
‘Mevrouw, Sem is eruit gekickt!’ 
 
De allerjongsten horen hun juf via de laptop vertellen hoe je een 
oma moet knutselen, vaders en moeders luisteren mee naar 
heerlijke geschiedenisverhalen, leerlingen liggen in een deuk omdat hun docent galmt, slurpt of de 
eieren laat aanbranden. Maar daar is ook de leerkracht die zelf voor de camera verder moet terwijl 

ze verdriet heeft over haar vader die aan corona is overleden.  
 
In dit boek lees je over oprechte gevoelens en eerlijke gedachten over onderwijs in coronatijd, een 
tijd waarin het onderwijs er heel anders uitzag dan dat we tot nu toe gewend waren. Een tijd waar 
we met ons allen iets van vinden en die ons onverwachte dingen heeft gebracht.  
 

Is je interesse gewekt en wil je verhalen vol herkenning lezen? Lees meer op 
www.manonenschede.com.  
 

  

http://www.manonenschede.com/
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6. Talent in beeld! Leerling leerjaar 3 mag al naar het conservatorium in Amsterdam! 
 

Hallo, mijn naam is Sofie van Gils. Ik ben 15 jaar oud, zit op het Twents Carmel College locatie 

Lyceumstraat in de klas 3GE. Toen ik 8 was ben ik begonnen met dwarsfluitlessen op de 

Kaliberkunstenschool, ik heb dat altijd super leuk gevonden.  

Ook speel ik nu twee jaar bij het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Ik wil later misschien wel wat met 

muziek gaan doen. Ik heb daarom op websites van verschillende conservatoria gekeken en kwam 

erachter dat je ook een jong talent klas hebt bij veel conservatoria. Mijn docent natuurkunde, 

meneer Van Houwelingen, zei tegen mij dat het nu de tijd was om uit te gaan zoeken wat ik later 

wil worden.  

Dus ben ik mij gaan verdiepen in de verschillende 

jong talent klassen die de conservatoria bieden. De 

jong talent klas van het conservatorium van 

Amsterdam, de Sweelinck Academie, sprak mij het 

meest aan. Voordat je auditie mag doen, moest je 

eerst een positief advies krijgen van een docent van 

het conservatorium. Ik heb een hele leuke les gehad 

op het conservatorium en kreeg gelukkig een positief 

advies, ik mocht auditie gaan doen!  

Ik heb veel gestudeerd en de auditie ging erg goed, ik vond het wel spannend maar ik had er een 

goed gevoel over. Een paar dagen later kreeg ik een mail, ik ben aangenomen! De lessen beginnen 

op 11 september.  

Je wordt op het conservatorium op veel vlakken op een hoog niveau opgeleid. Het lijkt mij erg leuk 

om mij verder te ontwikkelen als fluitist en om veel nieuwe mensen te ontmoeten die dezelfde 

passie hebben als ik. Ook is dit een goede mogelijkheid om te kijken of ik later, na mijn vwo, wil 

gaan studeren aan het conservatorium. Op 3 juli ga ik ook mijn nieuwe dwarsfluit docent 

ontmoeten, dus dat is best wel spannend. Maar ik vind het super gaaf dat ik ben aangenomen!!! 

Opmerking redactie: super tof Susan! Wat een prestatie! van harte gefeliciteerd. De 
Sweelinck Academie is wel een van de beste in Nederland! 
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7. Talent in beeld: Leerlingen volgens vakken bij de Universiteit Twente 
  
Al enkele jaren maken wij het mogelijk dat leerlingen in plaats van de wiskunde op school, Calculus 
volgen bij de Universiteit Twente (UT). We zitten gemiddeld op 1 á 2 leerlingen per cohort die hier 

aan deelnemen. 
 
Tot nu toe hebben de leerlingen alle tentamens behaald met cijfers tussen de 7 en de 9! (Dat wil 
zeggen een voldoende voor het Tentamen op de UT, nagekeken volgens dezelfde norm als bij 
reguliere studenten). Een enkele keer was een tweede poging nodig. Ze doen het dus net zo goed 
als de studenten op de UT zelf!  
  

Vorig schooljaar zaten (toen) in 5 vwo twee leerlingen die dit hebben gedaan; Wout Rorink en Luc 
Zwiep. Deze leerlingen zijn inmiddels (dit schooljaar) geslaagd voor hun vwo-examen. Dit 
schooljaar volgde een leerling (nu 5 vwo) succesvol dit programma. Het programma bestaat uit de 
reguliere wiskundevakken in een zogenaamde 'wiskundelijn' zoals die op de UT uitgezet is, en 
wordt gevolgd door studenten van meerdere technische studies, zoals Chemical Science and 
Engineering. Omdat ze de officiële beoordelingen krijgen van de docenten aldaar, is het nu ook 

mogelijk geworden om de cijfers die ze gehaald hebben te 'bewaren', zodat, als ze op de UT gaan 

studeren, deze studieresultaten -met bijbehorende studiepunten- al binnen zijn.  
  
Daarnaast is dit externe wiskundeprogramma, dat buiten de vwo-school gevolgd is, een onderdeel 
geweest van een persoonlijk PTA (schoolexamenprogramma) van de leerlingen.  
  
Het feit dat de behaalde resultaten dus op twee manieren kunnen meetellen en het feit dat de 

leerlingen ook meer leren dan alleen de inhoudelijke wiskunde die bij de vakken hoort 
(zelfstandigheid, communiceren met externe docenten en studenten) en het meemaken van de 
sfeer door fysiek aanwezig te zijn op de UT-campus en daar in de grote hoorcollegezaal te zitten 
met de andere studenten, levert de leerlingen veel voordelen op.  
  
Omdat ons initiatief succesvol is verlopen, wordt de samenwerking met de Universiteit Twente 
verder uitgebouwd en mogen andere vwo-scholen ook deelnemen.  

 
Met vriendelijke groet, 
Fabian van Houwelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

8. Belangrijke data  

  

 
Wij adviseren u de website en uw mail in de gaten te houden over het wel of niet doorgaan van de 
activiteiten. Dit in verband met de corona-maatregelen. 

  

Datum      Activiteit    Leerjaar/klas    

25 - 08   Start schooljaar leerlingen   

30 - 08    18.30 informatieavond 4V ( geen plenair deel)  

19.30 informatieavond 5V ( geen plenair deel) 

 4V 

 5V 

31 - 08   18.30 informatieavond 4H 1e deel ( geen plenair deel) 

19.30 informatieavond 4H 2de deel ( geen plenair deel) 

 4H 

 4H 

1 - 09   18.30 informatieavond 3H ( geen plenair deel) 

19.30 informatieavond 3V ( geen plenair deel) 

 3H 

 3H 

2 - 09   18.30 informatieavond 5H ( geen plenair deel) 

19.30 informatieavond 6V ( geen plenair deel) 

 5H 

 6V 

9 – 09     Introductieactiviteit 3 havo (Hulsbeek) onder begeleiding BSM 

5H 

 3H 

10 - 09   Introductieactiviteit 3 vwo ( Hulsbeek) onder begeleiding BSM 

5H 

 3V 

14 - 09   Voorstelling 4H ( ckv ) onder voorbehoud  4H 

15 - 09    Voorstelling 4H ( ckv ) onder voorbehoud  4H 

16 - 09   Introductieactiviteit 3 havo ( uitwijkdatum i.v.m. slecht weer)  3H 

17 - 09   Introductieactiviteit 3 vwo ( uitwijkdatum i.v.m. slecht weer)  3V 

21 - 09    Leerjaar 5H: Excursie Deventer  5H 

22 - 09   Leerjaar 6VWO: Excursie Deventer  6V 

27 - 09   Online: Informatieavond 5H/6V  

( examenzaken/studiekeuze/DUO) 

 5H/6V 

5 - 10   8.30 - 19.00 Excursie Rotterdam 5V ( ckv )  5V 

10 - 10/ 11 - 

10 

  Schoolfotograaf leerlingen en medewerkers   

14 - 10   8.30 - 11.20 leerlingen 1e t/m 3e uur vrij   

  

  
 
 
 
 


