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Beste v wo-sch ool
Elsevier Weekblad beoordeelde recent voor de 18e
keer de prestaties van alle scholen in Nederland.
We zijn er reuzetrots op dat we in dit jaarlijkse en
toonaangevende onderzoek naar voren zijn gekomen
als de beste vwo-school van Noord-Brabant. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van de Inspectie
voor Onderwijs en betrekt in de beoordeling zaken
als doorstroming, behaalde eindexamencijfers en
of het uiteindelijk behaalde diploma conform het
basisschooladvies is of zelfs daarboven. Uit het
onderzoek blijkt verder dat scholen beter presteren
als ze de leerlingen voldoende uitdaging bieden
en de lat wat hoger leggen. Daarin zijn we kennelijk
geslaagd, gezien dit geweldige resultaat. We willen
alle leerlingen, ouders en medewerkers bedanken
die hebben bijgedragen aan dit succes. Op de site
www.elsevierweekblad.nl vindt u uitleg over de criteria
en de onderdelen uit het onderzoek. Ook kunt u hier
scholen met elkaar vergelijken.

Nederlandse Wiskunde Olympiade 2020
Op donderdag 30 januari namen 81 leerlingen van
het Lorentz Casimir Lyceum deel aan de eerste ronde
van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2020.
In drie lokalen werd 120 minuten lang geprobeerd
deze veelal ongewone opgaven te kraken. Van onze
school wisten Andy Zhang (V4) en Ilan Kapteijns (V5)
met 29 van de maximaal te behalen 36 punten
de hoogste score te halen. Verder lieten ook onze
brugklassers zich van hun beste kant zien, met name
Ruben Peeters (B1f, 20 punten), Sophie Vandevelde
(B1h, 19 punten), Rosalie Wiekmeijer (B1h, 19 punten)
en Jurre Klomp (B1j, 19 punten). Zij behoren tot de
16 brugklassers in Nederland die naar de volgende
ronde mogen en voldeden alle vier zelfs aan de
plaatsingsnorm voor vijfdeklassers. Een zeer knappe
prestatie! Uiteindelijk wisten 20 leerlingen van onze
school genoeg punten te behalen voor een plek in
de tweede ronde op 13 maart bij de Technische
Universiteit Eindhoven. In Nederland namen 7928
leerlingen van 328 scholen deel aan deze eerste
ronde, van wie er 940 worden uitgenodigd voor de
tweede ronde. Na eerste plaatsen in 2015, 2018
en 2019 eindigt het Lorentz Casimir Lyceum in het
scholenklassement dit jaar op een tweede plaats
achter het Johan van Oldebarnevelt Gymnasium uit
Amersfoort.

Singapore International Mathematics
Challenge 2020
Voor de vijfde keer in successie is het Lorentz Casimir
Lyceum uitgenodigd om met een team van bovenbouwleerlingen deel te nemen aan de tweejaarlijkse
Singapore International Mathematics Challenge. Deze
prestigieuze wiskundewedstrijd tussen topscholen uit
alle delen van de wereld stond aanvankelijk gepland
van 24 tot en met 28 mei 2020. Met het oog op de
ongewisse situatie rond het coronavirus is dit evenement op last van de Singaporese regering verplaatst
naar medio november 2020. Later dit jaar volgt meer
informatie.

Hoog bezoek
Onze school haalt al jaren bijzonder mooie resultaten
bij de olympiades en dit is opgevallen bij het Ministerie van Onderwijs. Twee beleidsmedewerkers van de
directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie zijn
eind januari een aantal uren te gast geweest op onze
school. In dit overleg hebben we een toelichting gegeven op de manier waarop de olympiades bij onze
school een onderdeel zijn geworden van alles wat wij
doen. En hoe wij onze leerlingen ondersteunen in het
maken ervan en daar ook de waardering voor geven.
Bij dit gesprek waren ook verschillende leerlingen
aanwezig, die ook een waardevolle bijdrage hebben
geleverd aan de inzichten die op die dag gedeeld
zijn. Het was een inspirerend bezoek, waar wij met een
tevreden gevoel op terugkijken!

Debatgroep
Onze debatgroep ging 7 februari naar het Provinciehuis in Den Bosch voor de scholierendebatwedstrijd
‘Op weg naar het Lagerhuis’. Daar gingen ze met 20
scholen uit Brabant de verbale strijd aan. Daarnaast
waren er drie leerlingen die een indrukwekkende
speech hadden geschreven rond het thema
‘Bevrijding’: Sacha Horlings, Lisa van der Geer en Erva
Altun. Alle debatwedstrijden werden door ons team
gewonnen, ook die tegen de landelijke kampioen uit
2018: De Nassau uit Breda. Maar toen volgde toch
een grote teleurstelling: het team eindigde op een
gedeelde eerste plaats in onze poule, zowel qua
gewonnen wedstrijden alsook wat betreft de behaalde wedstrijdpunten. Een uitzonderlijke situatie.
Het wedstrijdreglement bepaalt in zo’n geval dat
de speech dan niet meetelt, dus werd de winst die
Lisa voor ons had binnengehaald van ons lijstje met

behaalde punten geschrapt. Teleurgesteld, maar wél
uiterst tevreden met het behaalde resultaat, konden
we naar huis. Het was pijnlijk dat andere debatteams
die het slechter hadden gedaan, wel door waren.
We zinnen op wraak: volgend jaar gaan we toch echt
weer winnen!

avonden beginnen om 19:00 uur, zaal open vanaf
18:30. De toegang is gratis. De winnende kandidaten
gaan ons vertegenwoordigen op de Artistieke
Interlyceale op 27 maart op het Baarnsch Lyceum.
En natuurlijk willen we wederom die wisselbeker in
Eindhoven houden!

First Tech C hall enge

Skivakantie i.p.v. carnaval

Het FTC-team van onze school won zaterdag 8
februari in Breda de Inspire Award in de Nederlandse
finale van een wereldwijde robotcompetitie. Er doen
landelijk zo’n 50 scholenteams mee. 20 daarvan
bereikten de finale die gespeeld werd op het
Newman College in Breda. Het team van het Lorentz
Casimir stond bij aanvang van de finale landelijk op
een 6e plaats. Voordat de wedstrijd begon, moest
het team een presentatie geven in het Engels over
zijn teamactiviteiten. Daarna gingen de robots de
ring in. Een groot gedeelte van de dag stond het
Lorentz-team op een tweede plaats. In de finale
speelde het team samen met een Duits team. En
hoewel ze net niet genoeg punten verzamelden voor
een eerste plek bij de robotwedstrijden, werden ze
aangewezen als winnaars van de Inspire Award. Dat
betekent dat de groep niet alleen uitstekende robots
in elkaar wist te zetten, maar dat ook op het gebied
van teamwork en presentatie de groep er uitsprong
voor de jury. En deze Award betekent ook dat zij
Nederland mogen gaan vertegenwoordigen bij het
internationale vervolg van deze wedstrijd in Detroit.
Wilt u dat mede mogelijk maken, neem dan contact
op met de begeleidster: Barnier.l@lcl.nl
We feliciteren de deelnemers: Ties van den Broek,
Bjorn Janssen, Ine Vermariën, Jochem van den Broek,
Joep Teisman, Lars Hermsen, Lucas Dernison, Tamar
ter Poorten, Elisa Kruijt en Thomas van Buuren.

Onze ski- en snowboardclub, o.l.v. de docenten
dhr. Bolk, Friesen, Van den Berg en Geerligs, gaat in
de voorjaarsvakantie 2020 voor de 27e keer op reis.
De schitterende bestemming ook dit jaar: SchladmingDachstein in de Tauernregio. De groep verblijft in een
prachtig gelegen skihotel, Berggasthof Bottinghaus,
midden op de pistes van de Galsterbergalm,
Pruggern. Alle sportievelingen die zich inschreven,
fanatieke skiërs en snowboarders, beginners of gevorderden, gaan een mooie voorjaarsvakantie tegemoet (ijs en weder dienende). We wensen iedereen
behouden terugkeer en een inspirerende sportreis!

Artistieke Inte rlyce ale
Maart: A.I.-maand! De aanmeldingen zijn binnen en
de spanning stijgt. Het bedenken en het repeteren is
begonnen. De voorrondes zijn op maandag 2 maart
en vrijdag 6 maart, meteen na de voorjaarsvakantie.
Dan laten de deelnemers hun performance zien
aan een jury van docenten (die geselecteerd zijn op
hun deskundigheid in dat onderdeel). Per onderdeel
worden de beste kandidaten uitgekozen om op te
treden tijdens de finaleavonden. De finaleavonden
zijn een belevenis voor ieder die betrokken is bij het
LCL. Op deze avond zit er een externe jury die de
beste performance per onderdeel gaat selecteren.
De finaleavonden zijn dit jaar op 23 maart (onderdelen muziek klassiek, toneel en dans) en op 24 maart
(onderdelen muziek vrij, eloquentia en cabaret). De

Ouderavonden
Graag vestigen wij uw aandacht op de oudergespreksmomenten naar aanleiding van het tweede
rapport. Deze zijn op woensdag 11 maart en maandag 16 maart 2020 van 17.30 tot 20.30 uur. Wij willen
u vragen beide avonden zo veel mogelijk vrij te
houden in uw agenda, dat geeft ons ruimte om te
komen tot een goed gesprekkenrooster voor zowel
ouders als docenten. De uitnodigingen voor het
inschrijven worden vrijdag 21 februari verstuurd.
Inschrijven voor de ouderavonden gaat via Magister
en is mogelijk tot en met woensdag 4 maart.
We wensen iedereen een fijne vakantie! We hebben
ons als vakdocenten en mentoren ingezet voor het
welbevinden en het studievervolg van onze leerlingen.
De gesprekken met u als ouder zijn daarbij behulpzaam. We hopen met elkaar in goede sfeer ook de
rest van het schooljaar tot een succes te maken.

Vakanties en vrije dagen in het schooljaar
2020-2021
Herfstvakantie: ma. 19 t/m vrij. 23 oktober 2020
Kerstvakantie:	ma. 21 december 2020 t/m
vrij. 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:
ma. 15 t/m vrij. 19 februari 2021
Pasen:
vrij. 2 t/m ma. 5 april 2021
Koningsdag:
di. 27 april 2021
Meivakantie:
ma. 3 t/m vrij. 14 mei 2021
Pinksteren:
ma. 24 mei 2021
Zomervakantie ma. 26 juli t/m vrij. 3 september 2021

