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HAVO HAVO/Atheneum Atheneum Gymnasium

HAVO Atheneum Gymnasium

HAVO

HAVO Atheneum

stap voor st

Binnenkort is het zover, dan  

ga jij naar de middelbare school! 

Dat wordt hartstikke gaaf, maar is 

ook best spannend. 

In de brugklas krijg je nieuwe 

vakken zoals wiskunde en Duits, 

die allemaal gegeven worden door 

een andere leraar. Ook krijg je les 

in verschillende lokalen, omdat je 

voor een vak als biologie speciale 

materia len nodig hebt.  

Bij die nieuwe vakken horen  

ook les materiaal en huiswerk.  

Met al die spullen hoef je niet de 

hele dag rond te lopen hoor, je  

krijgt namelijk je eigen kluisje! 

Al die veranderingen zullen straks 

wel even wennen zijn. Je krijgt 

nieuwe klasgenoten, gaat lunchen 

in de kantine en bent ineens de 

jongste op school. Gelukkig kun 

je met al je vragen bij je mentor 

terecht. Die helpt je op weg zodat jij 

je snel thuis voelt bij ons op school.

Gymnasium

Atheneum Gymnasium

Atheneum Gymnasium
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ap voor stap!

Maak groepjes 
en zorg dat je niet alleen  

zit in de pauzes;

Goed gebruikmaken  
van je kluisje;

Stel huiswerk  

maken en leren  

niet te lang uit;

Niet bang  
zijn om  
te laat  

te komen;

Waarom heet een brugklas nou  

precies een brugklas? 

De brugklas is eigenlijk een overbruggingsklas, 

ze vormt een brug tussen de basisschool en 

het voortgezet onderwijs. In deze brug - 

periode, die twee jaar duurt, kijken we  

welke schoolsoort het beste bij je past.

Breng de pauze  

door met vrienden;

tips
Als er iets aan de  

hand is, praat dan met je 

mentor. Je hoeft je  

niet te schamen;

Wil je weten hoe een dag uit het 

leven van een brugklasser eruit 

ziet? Kijk hier!



Klaar voor  
de toekomst

BYOD-ONDERWIJS

BYOD-onderwijs (BYOD = Bring Your Own Device) houdt 

in dat je een eigen laptop (device) meeneemt in de klas. 

Met de laptop heb je o.a. toegang tot digitaal lesmateriaal, 

kun je een presentatie maken en eenvoudig informatie 

vinden op het internet.

Maar BYOD-onderwijs biedt nog veel meer voordelen. 
Docenten kunnen jou op maat bedienen: extra lesstof 
om te herhalen, verbreden of verdiepen. Maar ook jij 
kunt bepalen aan welke onderwerpen je aandacht wilt 
besteden. Het onderwijs wordt daardoor aantrekkelijker, 
uitdagender en afwisselender.
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Je krijgt een gratis Microsoft Office365-account.  
Je werkt dan volledig ‘in the cloud’. Dit betekent dat  
je via het internet altijd en overal je e-mail, agenda, 
documenten en aantekeningen kunt bereiken.

Gratis gebruik van Office

Voordelen 

Altijd en overal aan de slag met je laptop

Werken in eigen tempo en niveau

Lessen worden afwisselender  

en uitdagender

Eenvoudig samenwerken, waar en  

wanneer je maar wilt

Voorbereiden op werkwijze in het  

vervolgonderwijs

Toekomst

Technologie speelt een belangrijke rol in  
ons leven. Deze rol zal in de toekomst alleen  
maar groter worden. Wij willen je als school 
voorbereiden op die toekomst. Van jou wordt 
straks verwacht dat je over goede digitale
vaardigheden beschikt. Door in de les veel 
gebruik te maken van de mogelijkheden
van de laptop, draai jij daar straks je hand  
niet meer voor om.

Laptopdokter  

Martin van den Berg 

“Ik help je zo 
weer op weg”      
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Waar 
iedereen  

ertoe doet



Even kennismaken
1. Waarom heb je voor  

Lyceum de Grundel  

gekozen?

 Daniel Ik heb zelf voor Lyceum de Grundel gekozen  
omdat mijn zus er ook op zit. Alle leuke verhalen die  
je hoort, hoor je van mensen die hier op school zitten.  
Mijn zus heeft mij heel veel van die verhalen verteld  
en daardoor ben ik heel enthousiast geworden over  
deze school. 
 Querine Omdat ik de sfeer heel erg gezellig vond  
en er leuke leerlingen en leraren zijn.
 Stijn Ik heb voor Lyceum de Grundel gekozen omdat  
ik veel leuke verhalen over de school heb gehoord.  
En tijdens de open dag was er veel te zien en te doen. 
Op school zijn er leuke leraren en leraressen, die zijn heel 
aardig en helpen je goed. Verder omdat ik de media-
theek in de school heel cool vond en dat het een  
rustige school is. 
 Marein Ik heb voor Lyceum de Grundel gekozen 
omdat ik de sfeer leuk vond en ik zag me er wel  
rondlopen.
 Kevin Omdat ik het een leuke en gezellige plek vond. 

2. Welk vak vind je het  

leukst en waarom?

 Daniel Ik vind Engels het leukste vak hier op school,  
omdat de lerares heel aardig is en omdat ik er best wel  
goed in ben.
 Querine Ik vind gym het leukst omdat ik zelf op turnen 
zit en we bij gym allemaal leuke sporten doen, zoals 
voetbal, hockey en trefbal.
 Stijn Ik vind gym heel leuk, want je kunt je energie  
kwijt na het stilzitten en opletten in de les. En verder 
wordt er leuk lesgegeven door aardige leraren en 
worden er leuke sporten beoefend. 
 Marein Ik vind gym het leukste vak omdat je daar 
lekker kunt rennen en je even kunt ontspannen.
 Kevin Gym want dan kun je lekker veel bewegen.

“Ik vond de sfeer leuk  

en ik zag me er wel  

rondlopen” 

Daniel

Querine

9#Grundel
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“Leuke activiteiten buiten 

school zoals: kerstgala, future 

skills event, survivaldag, en 

nog veel meer...”

3. Bij welk vak heb je  

het meeste geleerd?

 Daniel Bij het vak Frans heb ik het meeste  
geleerd, want die taal ken je helemaal niet. 
 Querine Ik denk bij biologie omdat ik het nog 
nooit had gedaan. Maar het is wel ingewikkeld, dus 
je moet er wel goed bij opletten om het te snappen. 
 Stijn Bij het vak Frans heb ik heel veel geleerd. 
Daar leer je allemaal nieuwe woorden en zinnen. 
Want je weet nog helemaal niets van het vak en  
leert totaal iets nieuws.
 Marein Ik heb eigenlijk bij elk vak best veel 
geleerd met name ook bij de nieuwe vakken,  
zoals biologie, Frans en techniek.
 Kevin Ik leer het meest voor Frans.

4. Wat vond je in het  

begin spannend,  

maar nu niet meer?

 Daniel In het begin denk je misschien dat je geen 
vrienden kunt maken als je bij niemand van je oude 
klas in je nieuwe klas zit. Maar dat is helemaal niet 
zo, want er zijn natuurlijk veel meer kinderen die niet 
bij hun klasgenootjes uit groep 8 in de nieuwe klas 
komen, dus nieuwe vrienden maak je vanzelf.
 Querine Of ik het huiswerk wel allemaal op tijd af 
kreeg. Het lijkt in het begin best wel heel erg veel, 
maar het lukte makkelijk. Ik had nog genoeg vrije 
tijd over om te gaan sporten of iets anders te doen.
 Stijn Te laat komen in de les, want je moest eerst 
het goede lokaal zoeken, want het zijn er heel veel. 
Maar na een paar weken weet je wel waar je alle-
maal les hebt.
 Marein In het begin was ik vooral bang dat ik de 
verkeerde boeken mee had of dat ik het lokaal niet 
zou vinden, maar het was in de eerste weken 
helemaal niet erg als je een keer een boek vergat  
of te laat kwam omdat je het lokaal niet kon vinden.
Nou weet ik precies wat ik voor welk vak nodig heb 
en waar de lokalen zijn.
 Kevin Ik vond het eerst spannend om de lokalen 
te vinden. Dan dacht ik dat ik de weg misschien zou 
kwijtraken.

5. Welke extra dingen  

naast de lessen beleef je  

op de Grundel?

 Daniel Nou, laatst is het nog gebeurd dat het brand-
alarm afging en we met z’n allen naar buiten moesten. 
Lyceum de Grundel is echt niet saai, er gebeurt altijd  
wel iets.
 Querine We zijn wel eens een keer naar het  
Techniekmuseum Oyfo geweest of het Outdoor  
Challenge Park.
 Stijn Leuke activiteiten buiten school, zoals  
kerstgala, future skills event, survivaldag en nog  
veel meer schooluitjes. En af en toe speciale lessen  
in de mediatheek. Dat is heel leuk, omdat dat heel 
anders is dan een normale dag.
 Marein In de eerste weken hadden we veel activiteiten, 
we gingen bijvoorbeeld naar het Hulsbeek en hebben 
daar allerlei buitenactiviteiten gedaan zoals vlotten 
bouwen en boogschieten, en met Sinterklaas hebben  
we lootjes getrokken en met Kerst was er een buffet en 
een gala.
 Kevin De gezelligheid.

Stijn



6. Welke tip hebben jullie  

voor groep 8 leerlingen? 

 Daniel Maak je helemaal niet druk, dat is heel 
belangrijk, want in het begin is het misschien heel 
spannend, maar Lyceum de Grundel wordt zowat  
je tweede thuis. Het is heel knus hier en er hangt 
altijd een vrolijke sfeer.
 Querine Doe wat je zelf wilt en laat je school  -
keuze niet door anderen beïnvloeden. En wees  
niet bang dat het allemaal niet gaat lukken.  
Als je je best doet, is het goed genoeg.
 Stijn Maak veel gebruik van je laptop en vooral  
je kluisje, want anders wordt je tas heel zwaar.  
Daarnaast: maak veel vrienden en doe leuke  
dingen samen. En blijf gewoon lekker jezelf.
 Marein Zorg voor een stevige tas.
 Kevin Dat je niet bang moet zijn of je wel  
vrienden zult krijgen.

7. Waarom is het werken  

op een laptop extra handig?

 Daniel Als je je boeken vergeet, heb je altijd  
je laptop mee en dat is heel handig omdat je  
boeken ook op je laptop staan.
 Querine Omdat je voor sommige vakken  
dan geen boeken mee hoeft te nemen. En je  
kunt op school ook gemakkelijk werkstukken of 
aan tekeningen maken.
 Stijn Omdat als je je boeken bent vergeten  
dan pak je je laptop en zoek je het boek online op. 
En het scheelt heel veel gewicht aan boeken.  
Verder maak je vaak huiswerk op de laptop en  
kun je informatie opzoeken tijdens de les.
 Marein Als je een opdracht een keer niet goed 
hebt gedaan kun je extra oefenen. Ik vind het  
fijner om de opdrachten op de laptop te maken, 
want hij kijkt het direct na, dus je weet gelijk wat je 
fout hebt gedaan en je hoeft het in de les niet meer 
na te kijken, dus je hebt meer tijd voor je huiswerk.
 Kevin Omdat je op de laptop alles hebt staan. 
Heb je een keer je boeken niet mee, dan staat  
dat meestal op de laptop.

8. Hoe gebruik je je hobby  

hier op school?

 Daniel Mijn hobby is sporten en dat kan ik hier 
heel veel doen. Er worden veel activiteiten gepland 
en je hebt 3 lesuren per week gym.
 Querine Ik vind sporten heel erg leuk dus vind  
ik gym altijd heel erg leuk.
 Stijn Bij het vak tekenen, ik teken graag en  
tijdens de les kan ik mooi mijn hobby beoefenen.
 Marein Ik zit ook op hockey,  en dat doen we bij 
gym best vaak maar we doen daar ook vaak andere 
sporten zoals volleybal, basketbal en voetbal.
 Kevin Ik heb meerdere hobby’s maar een daarvan 
is tekenen, en op school leer je veel bij tekenen.

Kevin

Marein
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Ben jij iemand die het heerlijk vindt om te sporten? 

Geen sportprogramma wil missen? Altijd op het 

sportveld of in de gymzaal te vinden is? Steeds 

sneller, hoger en verder wil? Het leuk vindt om 

sportwedstrijden/toernooien te organiseren of  

te begeleiden? Dan hoor jij thuis in de sportklas  

van Lyceum de Grundel! Dat is een speciale  

klas met leerlingen die allemaal gek zijn op sport.  

Er is een HA en A sportklas.

5 uur sport per week (lessen en/of activiteiten)

Veel activiteiten buiten school: golfen, squashen,  
klimmen, paardrijden, waterskiën, boksen,  
trampolinespringen, mountainbiken enz…  
Landkamp op het strand van Noordwijk.
Skikamp in Frankrijk.
Je leert samenwerken, overleggen, organiseren,  
verantwoordelijkheid nemen, leiding geven….
Je hoeft geen topsporter te zijn, maar moet  
wel sportief zijn.

Sportklas

13#Grundel



Ga ervoor! Ontdek wie je bent en wat je 

allemaal in je hebt. Het kan bij ons op 

Lyceum de Grundel! Voor echte aan-

pakkers en nieuwsgierige leerlingen zijn 

er verschil lende mogelijkheden om jezelf 

te ontdekken. Handig voor later, maar 

vooral heel erg leuk. 

Talentontwikkeling

“Ik ben uitgekozen om mee te 

mogen doen aan de tweedaagse 

van Saxion op onze school.  

De opdracht kwam van jeugdzorg. 

We mochten heel creatief zijn  

en nadenken over verschillende 

oplossingen. Heel anders dan een 

normale schooldag!”  

Daan, 4HAVO

En nog veel meer…

Debatclub

Twentse Wiskunde Estafette

AKZO project

Vaktutoraat

Taalcertificaten Delf

Verschillende Olympiades

Cambridge

Speechwedstrijden

Saxion International

Cum Laude

Examen in extra vakken

Internationalisering

Kangoeroewedstrijden

Pre-U Masterclasses UT

Versneld examen doen

Carmel Awards

14 #Grundel
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Het kan tijdens een masterclass op 
Pre-University van Utwente. Je hebt 
de keuze uit onderwerpen zoals 
hacken, het maken van een app, 
communicatie, technische  
geneeskunde. Leuk en leerzaam,  
het is aan jou!

Dan kun je meedoen aan toffe  
activiteiten van Saxion die worden 
georganiseerd op onze school en op 
Saxion. Zo kun je alvast voorbereid-
en op je tijd na Lyceum de Grundel. 

Vind je leren leuk  

en wil je alvast een 

kijkje nemen op de 

Universiteit? 

Ga je naar de HAVO  

en wil je alvast kennis -

maken met vaardig-

heden die je nodig hebt  

op de hogeschool? 

a2 +b2=c2

Tijdens de masterclass Hacken

op de Universiteit Twente, heb 

ik veel over computers geleerd. 

Geweldig dat dit vanuit Lyceum 

de Grundel kan” 

Julia, 3 gymnasium”

Pythagoras van  

alle kanten 

Verrijkingsproject voor leerlingen  
die meer kunnen of willen.

In Pythagorasprojecten kun je onder-

zoek doen naar filosofische, wiskundige, 
kunstzinnige of natuurkundige thema’s 
rondom Pythagoras.
Je komt in contact met mensen buiten 
school die jouw project kunnen verrijken. 
Zo kun je bijvoorbeeld een minicollege 
volgen op de Universiteit Twente, het 
atelier van een kunstenaar bezoeken  
of begeleiding krijgen van een kinder-
boekenschrijfster. Je werkt enkele  
weken onder lestijd aan het project.  
Je kiest zelf welke lesuren je aan het 
project wilt besteden.
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Vind je Engels een super leuke taal? Dan is de 

Cambridge English Stream echt iets voor jou!

Iedereen kan meedoen

Jij ook! Je hoeft geen Engels te kunnen 
spreken, begrijpen, schrijven of lezen. Dat is 
namelijk precies wat je gaat leren bij de 
Cambridge English Stream. 

Wat ga je leren?

Misschien kijk je al regelmatig Engelse 
YouTube filmpjes. Dat is heel goed, want zo 
leer je de taal goed begrijpen. Tijdens de 
Cambridge Engels lessen gaan we dat ook 
vaak doen. Ook gaan we veel in het Engels 
spreken, schrijven en lezen. We beginnen 
heel gemakkelijk en stapje voor stapje word 
je steeds beter.

De Cambridge
English Stream

Hoe dan?

Je volgt twee verrijkingslessen Cambridge 
Engels per week. Alle andere vakken volg je  
in het Nederlands. Dan begrijp je die andere 
vakken beter.

Diploma’s

Vanaf klas 2 kun je gaan voor de bekende 
Cambridge diploma’s: First Certificate in 
English en Certificate in Advanced English. 
Als je zo’n diploma hebt, ben je later echt  
in het voordeel.

NIEUW!
BIJ LYCEUM 

DE GRUNDEL
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Hip, hot cool

Op de Grundel is de Cambridge 

English Stream helemaal hot: 

maar liefst 150 leerlingen doen  

er al aan mee.



       “Door anderen 

   te helpen ontwikkel 

        jij jezelf”

Binnen expeditieonderwijs leren samenwer- 
ken, communiceren en verantwoordelijkheid 
nemen. Expeditieteams werken een geheel 
leerjaar aan een zelfgekozen project of doel, 
bijvoorbeeld rond een weeshuis in Roemenië, 
aardbevingsgebied in Azië, milieuproject in 
Mexico of drinkwater in Afrika. Uiteindelijk  
zal een reis (expeditie) naar het gekozen  
doel plaatsvinden.

Je neemt de regie over je eigen leren.  
Leren voor het leven en leren door te doen!  
Jouw specifieke talenten komen echt van
pas wanneer je samenwerkt aan een expeditie.
Je wilt van betekenis zijn voor anderen
in de wereld. Je hebt elkaar nodig en werkt
actief en creatief samen als team.
• Bewustwording van de wereld
• Samen leren (‘Leren kun je niet alleen’)
• Eigen keuzes maken
• Verantwoordelijkheid nemen
• Uitdagend en eigentijds onderwijs
• Vak- en leergebiedoverstijgend

Expeditie  
onderwijs
Wil je bezig zijn met problemen die ergens ter wereld spelen?

Ver weg of dichtbij? Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte

talenten en vaardigheden in dienst stellen van anderen?

18 #Grundel



Expeditie Peru

Afgelopen schooljaar zijn leerlingen 
van Lyceum de Grundel op Expeditie 
geweest naar Cuzco, Peru.  
Zij hebben geld ingezameld voor 
twee scholen. Deze gelden zijn 
ingezet voor de aanpassing van de 
keuken, verbetering van het sanitair,  
de aanleg van een veilige speel- 
plaats en andere voorzieningen.
Tijdens deze expeditie hebben 
leerlingen meegeholpen met o.a.  
het schilderen van klaslokalen  
en het maken van meubels.

19#Grundel

Expeditie Nepal

Tijdens de eerste expeditie naar 
Nepal hebben leerlingen geld 
ingezameld voor het herbouwen van 
een school  die compleet verwoest 
was na de aardbeving van 2015.
Daarnaast hebben zij in Nepal de 
handen uit mouwen gestoken bij de 
herbouw van deze school.
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1. Het hoogst haalbare

Hoe gaaf is het dat je het hoogst haalbare  
uit jezelf haalt? De kans is groot dat je tot nu 
toe redelijk gemakkelijk door je schoolcarrière 
gefietst bent. 
Op het Gymnasium word je echt uitgedaagd! 
Vergeet niet dat je later altijd kunt zeggen:  
ik heb een gymnasiumdiploma van Lyceum  
de Grundel. En dat is niet voor iedereen  
weg gelegd!

2. Slimme klasgenoten

Alleen maar studiebollen op het gymnasium?  
Welnee! Je klasgenoten houden net als jij van 
games, sport of shoppen, maar hebben ook 
interesse in oude culturen en kunnen op een 
hoog niveau over allerlei dingen meepraten. 
Het beste van beide werelden, toch?

Op het gymnasium kom je niet zomaar. Je hebt een  

VWO-advies nodig en de bereidheid je hersenen flink te laten  

werken. Je moet over een flinke dosis doorzettingsvermogen 

en discipline  beschikken. Maar…daar krijg je dan ook heel  

wat voor terug!

Vijf redenen om voor  
het gymnasium te kiezen

3. Het helpt je bij andere

vakken (en niet alleen

de talen!)

De zinnen bij Grieks en Latijn zijn een soort 
puzzels: je moet heel goed kijken naar de 
uitgangen van de woorden om te zien welke 
functie deze in de zin hebben. Dit helpt je met 
de grammatica in andere vakken, bijvoorbeeld 
bij Duits, waar ook naamvallen voorkomen. 
Maar ook de d’s en t’s in het Nederlands zijn 
ineens een stuk logischer. In Frans en Spaans 
(talen die afstammen van het Latijn) komen 
veel woorden voor die lijken op de Latijnse 
woorden. Maar ook in het Nederlands kom je 
dit soort woorden tegen. Zie je bijvoorbeeld 
de overeenkomst tussen het Latijnse woord 
“caesar” – dat je uitspreekt als “kajsar” en de 
Nederlandse “keizer”? Wist je trouwens dat  
de klassieke talen je ook kunnen helpen bij  
een vak als wiskunde? Je moet vaak logisch 
na denken om een Griekse of Latijnse zin op  
de juiste manier te vertalen, en dat is precies 
wat je bij wiskunde ook moet doen.
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4. Een brede algemene

ontwikkeling

Weet jij waarom een bepaald type 
computer virus ook wel een Trojan Horse 
wordt genoemd? Of waar de driekoppige 
hond in de Harry-Potterboeken vandaan 
komt? Hoe komen steden als Nijmegen en 
Maastricht aan hun naam? En wat houdt 
pyrusoverwinning en sisifusarbeid in? Hoe 
komen wij aan onze democratie en hoe 
verschilt die van de Oud-Griekse? Waarop is 
de bouwstijl van het Witte Huis gebaseerd? 
Op al deze vragen en nog veel meer kun jij 
straks antwoord geven!

 “Hoogtepunt is 

natuurlijk de Romereis 

in 5-gymnasium.  

Dat wil je niet missen!”

5. Uitdagende Gymnasium

activiteiten

De klassieke cultuur komt niet alleen in de 
lessen Latijn en Grieks tot leven, maar ook 
tijdens speciale gymnasiumdagen, interessante 
projecten en onvergetelijke excursies: bijvoor-
beeld naar het archeologisch depot in  
Deventer, het paleis op de Dam, Keulen en 
Trier. Hoogtepunt is natuurlijk de Romereis  
in 5-gymnasium. Dat wil je niet missen!
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Huiswerkklas

Waarom 

huiswerk?

• Je oefent of herhaalt
wat je geleerd hebt
in de les

• Je bereidt je voor op
de komende lessen

• Je past wat je geleerd
hebt toe in nieuwe
situaties

• Je leert zelfstandig
werken

Huiswerkklas: voor wie?

Soms lukt het niet goed om thuis huiswerk te 
maken. Bijvoorbeeld omdat er thuis te veel 
afleiding is: er zijn zoveel leuke dingen te 
doen. Of omdat er geen rustige plek is waar je 
kunt werken. Of omdat het je maar niet lukt om 
te beginnen aan je werk.

Op Lyceum de Grundel is er vier dagen in de 
week een ruimte waar je rustig je huiswerk kunt 
maken. Je kunt hier in stilte werken en leren.  
Er is ook een begeleider aanwezig, waar je 
terecht kunt met vragen.

Daarnaast is er een ruimte waar je samen met 
anderen kunt werken aan opdrachten.

Huiswerk… dat is misschien wel één van de grootste 

veranderingen als je naar het voortgezet onderwijs gaat. 

Om na een lange schooldag ook thuis nog met je neus 

in de boeken te moeten, valt niet mee.

Fouten  
maken mag

NIEUW!
BIJ LYCEUM 

DE GRUNDEL
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Schrijf je in voor de volgende lessen:

Open lesmiddag algemeen           
woensdag 9 februari van 15.00 tot 16.30 uur

Open lesmiddag Gymnasium en atheneum+
woensdag 2 februari van 15.00 tot 16.30 uur

Open lesmiddag Gymnasium en atheneum  
woensdag 16 februari 15.00 tot 16.30 uur

Kom  
je ook?
Schrijf je in voor de open 
lesmiddag of proef-
lessen klassieke talen.  

Stuur een mail naar:  
b.broekman@carmelhengelo.nl



24 #Grundel

Verwonderen,  
ondernemen,  
delen

De Grundel staat voor:

Verwonderen Delen

Raak nieuwsgierig en uit- 
gedaagd, stel vragen, ga op 
onderzoek uit. Ga tot actie over 
en kom in beweging.

Breng jezelf en anderen verder 
door je kennis, ervaringen en 
behaalde resultaten met  
anderen te delen. Informeer, 
inspireer en groei!

Wil je zien hoe wij werken op de Grundel? Bekijk hier een filmpje.

Ondernemen 

Ga aan de slag om te slagen. 
Neem initiatief, stel doelen.  
Maak keuzes en durf fouten te 
maken. Improviseer, onder zoek, 
vraag, struikel, faal en stel bij. 
Met goede docenten die dit 
proces coachen, kom je tot 
mooie resultaten.
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T R W R U I T J E S S C H R I F T

E E F I E T S E N S T A L L I N G

K S L G A G E N D A G R U N D E L

E S W U E M E N I N E D O L T O P

N A U L A O A R E I P A P T F A K

E P M L S R D R H M R M E N T O R

N P A E I E N R G W E E U Z G L I

E R R M N K E K I A I N T Z U Y V

K O K M E E R E D E T S R S I A M

E E E O D N E E R D H S K E O E P

O F E R E M D H A P E O N U D O K

Z L R T I A N T A A E L E I N N R

R E S D H C O A V M G N E K W D O

E S T O C H W I D L A A I N I L E

D S I O S I R D N E D A L B B A T

N E F R E N E E A L A A T I G I D

O N T B G E V M H K E I N H C E T

Brugklasstuff
Zoek op wat je zeker nodig hebt op De Grundel!

mentor
agenda
muziek
aula
ondernemen
broodtrommel
onderzoeken
delen

passer
digitaal
pauze 
fietsenstalling
pen
geodriehoek
potloden
geschiedenis

proeflessen
grundel
rekenmachine
gym
rooster
handvaardigheid
ruitjesschrift
instagram

tabbladen
kaftpapier
techniek
liniaal
tekenen
map
verwonderen
markeerstift



WIST JE DAT?
- Er op school een sportklas is die twee

uur extra gym heeft;

- Wist je dat we een gezonde school-
kantine hebben met heerlijke broodjes;

- Onze prachtige mediatheek een echt
kenniscentrum is;

- Je een eigen mentor krijgt die je altijd om

hulp kunt vragen;

- Je bij scheikunde proefjes doet;

-	Je	bij	handvaardigheid	leert	een	film	te	maken;

- Iedereen bij ons op de laptop werkt;

- Je op reis gaat naar Rome als je voor
het gymnasium kiest;

- Je zelfstandig leert werken in de les;

- Je vaak ook in de les tijd krijgt om huiswerk te maken;

- Je bij gym leert om salto’s te maken;

- Er een echt drumstel is en elektrische gitaren
zijn bij muziekles;

- Er een huiswerkklas is;

- Je bij techniek leert om een robot te maken en
om met machines te werken;
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Agenda

Aanmelding nieuwe leerlingen: 

Maandag 7 maart 2022
16.00 - 20.00 uur 

Dinsdag 8 maart 2022
16.00 - 18.00 uur

Kennismakingsmiddag

met je klasgenoten en mentor 

Dinsdag 14 juni 2022
15.00 - 16.00 uur

Sterker door verbinding

Lyceum de Grundel vormt samen met 
Avila College, Het Twickel College en 
C.T. Stork College Scholengroep Carmel Hengelo.
Door krachten te bundelen bereiken we meer.

Lyceum de Grundel 

Grundellaan 36
7552 ED Hengelo
Tel. 074 – 2457777

  @lyceumdegrundel
  @lyceumdegrundel
  facebook.com/lyceumdegrundel
  lyceumdegrundel.nl

Proeflessen Klassieke talen en 

Gymnasium

Woensdag 2 februari 2022    
15.00 - 16.30 uur
Woensdag 16 februari 2022 
15.00 - 16.30 uur
b.broekman @carmelhengelo.nl

Open Huis online

Woensdag 25 januari 2022 

18.00 - 21.00 uur 

Open lesmiddag algemeen

Woensdag 9 februari 2022 
15.00 - 16.30 uur
b.broekman@carmelhengelo.nl
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Aanmelding nieuwe leerlingen: 
Maandag 7 maart 2022
16.00 - 20.00 uur 

Dinsdag 8 maart 2022
16.00 - 18.00 uur

Meebrengen:

• Burgerservicenummer leerling

(o.a. te vinden op de zorgpas)

• Aanmeldingsformulier: te downloaden

op www.lyceumdegrundel.nl

• Aanmelddocument

(dit document waarop het advies staat,

heeft u van de basisschool ontvangen)

• E-mailadres (ouders/verzorgers)

• IBAN-nummer

(bankrekeningnummer van ouders)

Kennismakingsmiddag

met je klasgenoten en mentor 
Dinsdag 14 juni 2022 16.00 uur

Vragen?  

Neem contact op met:

Brenda Broekman (Teamleider 

onderbouw) 
b.broekman@carmelhengelo.nl

Grundel 
Checklist

Tot ziens op Lyceum de Grundel

Goede sfeer

Uitdagende lessen

Talent krijgt de kans

Zelf aan de slag

Leuke leraren

Toffe activiteiten

Laptops in de klas




