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Uit die opnames kiest een jury er 2 die gaan meedingen naar een plek in de tv-finale op NPO2
komend voorjaar. Je speech mag 2 ½ minuut duren
en mag gaan over elk onderwerp waarover jij de
wereld iets te vertellen hebt.

Een beetje kerst voor klas 1 en 2
Aanstaande donderdag 23 december zal er online
de grote LCL kerstquiz plaatsvinden! Van 11:00 tot
12:00u (brugklas) en van 13:00 tot 14:00 u (klas 2) via
Google Meet. Er is plek voor maximaal 100 leerlingen,
dus wees op tijd! Tijdens de quiz heb je een laptop/
computer/tablet én een telefoon nodig. De details
over tijden en inlogcodes zijn naar de ouders
gemaild. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals een
giftcard van PlayStation, Domino’s Pizza, Zalando,
Bol.com en nog veel meer! Zorg dat je erbij bent!

Coronamaatregelen
We zijn blij dat de scholen ondanks corona open
konden blijven. Het vroeg wel om de nodige voorzichtigheid. Maar zo kon de schade enorm worden
beperkt, namelijk tot slechts enkele (met corona
besmette) leerlingen/collega’s in de afgelopen
weken. Helaas is de situatie sinds vorige week totaal
veranderd. Het is een déjà vu: we zijn weer terug bij
de situatie waarin alleen voor de eindexamenklassen
het schoolwerk doorgaat. Inmiddels zijn leerlingen,
ouders en personeel geïnformeerd over de door ons
genomen besluiten en maatregelen. Het is jammer
genoeg niet anders. Laten we hopen, dat we in
januari 2022 snel weer open kunnen gaan!

Speechtalent gezocht!
De debatgroep is al enkele weken hard aan het
oefenen voor de wedstrijd. Op weg naar het Lagerhuis op 24 februari. Naast deze fanatieke debaters,
moet er ook nog iemand gevonden worden die
namens onze school een speech wil brengen.
Tijdens de wedstrijddag wordt de speech eenmaal
gehouden voor een jury en eenmaal wordt je speech
opgenomen door een cameraman van VARA/BNN.

Wil je enkele voorbeelden van winnende
speeches zien, kijk dan op de NPO Start
pagina van Op weg naar het Lagerhuis.
Ook op YouTube vind je talloze speeches
van deelnemers aan deze wedstrijd, onder wie 2
leerlingen van onze school die de tv-finale bereikten.
Durf jij het aan? Meld je dan bij Brouwers.l@lcl.nl
Natuurlijk krijg je professionele hulp bij het schrijven
van je speech en de presentatie. En misschien is het
ook wel een opstapje voor het onderdeel
‘eloquentia’ bij de A.I.

Questpresentaties
Het hele schooljaar door zijn er voor de onderbouw
projecten in het kader van Quest: leerlingen werken
samen om een uitdagende, vakoverschrijdende
opdracht te vervullen. Het eindresultaat wordt
normaliter gepresenteerd tijdens de Questavonden,
maar nu vinden die grotendeels klassikaal plaats.
De afgelopen weken hebben de leerlingen uit de
brugklas gewerkt aan het eerste Questproject ‘This is
me’. Ze moesten een vlog maken over zichzelf en
hun teamgenoot/teamgenoten, uiteraard na de
nodige uitleg en begeleiding in de Questlessen.
Presenteren moet je leren, dus beginnen we in de
klas, ditmaal via de vlog. Met elkaar hebben we
alle vlogs bekeken en het bleek al best spannend te
zijn om jezelf op het scherm te zien en te horen. Na
afloop van alle geweldige filmpjes werd er een quiz
gespeeld met vragen die te maken hadden met
alles wat er in de vlogs was verteld. Het was een erg
gezellige en leerzame presentatie. Het volgende
Questproject van de brugklas, PlanEET, heeft zijn
aftrap na de voorjaarsvakantie.
Klas 3 werkte aan het project ‘Work’. Leerlingen
hebben onderzoek gedaan naar een thema dat
gerelateerd is aan een van de profielen, bijvoorbeeld:
CM, maak een kunstwerk voor de school. EM,
ontwerp en verkoop een product. NG, onderzoek een
verslaving. Ook deze presentaties werden in de klas
gegeven in week 49.

Het Questteam hoopt later dit schooljaar weer eens
trotse ouders te ontvangen voor presentaties tijdens
een Questavond.

Paarse vrijdag
Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en
studenten door het dragen van de kleur paars op
school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt+’ers.
In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op
de tweede vrijdag van december gehouden.
10 december kleurde ook onze school weer paars.
Iedereen was gevraagd om die dag iets paars aan
te trekken en - als je dat vergeten was - dan kon je
altijd nog bij de conciërge een paars mondkapje
halen.

De dag begon om 8:15 uur met het hijsen van
de regenboogvlag voor het L-gebouw. Daarnaast
werden er door leerlingen van het LCLV en leerlingen
van het paarsevrijdagteam in de grote pauze paarse
polsbandjes uitgedeeld. Het LCLV had bovendien
een winactie georganiseerd: alle leerlingen die paars
gekleed naar school kwamen, maakten kans op een
goodiebag!

Schoolfeest en LCLV
Zoals bekend, heeft de school een leerlingenraad
(het lclv). De leerlingen van dit leerlingenbestuur
hebben een ceremoniële en een adviserende taak.
Ze organiseren feesten en activiteiten, voor zover dat
binnen de huidige maatregelen mogelijk is.
Op 6 december speelden zij sinterklaas: sint en piet
deelden in de aula’s en de personeelskamer
chocolademunten uit.
Verder organiseerden de leerlingen een schoolfeest,
dat gepland stond voor 13 januari in Dynamo. Met
spanning werd de persconferentie van afgelopen
14 december afgewacht en helaas, het moest
geannuleerd worden. We hopen vurig dat de situatie
ten goede keert en dat er later in het schooljaar toch
nog een feest kan plaatsvinden.
De verkiezingen van de nieuwe leerlingenraad zijn
op dit moment in volle gang. De school is behangen
met een vrolijk palet aan verkiezingsposters. We gaan

Affiches verkiezing LCLV

er niet zo lang over doen als ons kabinet: in de week
na de kerstvakantie kunnen leerlingen stemmen op
de kandidaten en in dezelfde week of de week
daarna zal de uitslag bekendgemaakt worden.

Artistieke Interlyceale
Hoewel het in deze tijd lastig is om je ergens op te
verheugen, zijn de voorbereidingen voor de Artistieke
Interlyceale in volle gang. We hopen op 25 maart op
onze school zo’n 300 leerlingen te ontvangen van het
Baarnsch, het Kennemer en het Amsterdams lyceum
voor een WAANZINNIGE Artistieke Interlyceale. De
inschrijvingen zijn van start gegaan. Speel je piano,
schrijf je graag liedjes, heb jij oog voor het perfecte
plaatje, spreek je graag voor publiek of heb je een
ander waanzinnig talent? Schrijf je dan in! Ben je niet
zo’n podiumbeest? Misschien kun je dan wel stralen
in een van de commissies achter de schermen. Ook
daar is jouw talent hard nodig.

Nieuws van het decanaat
Fontys Webinar ‘Studiekeuze’ 10 januari 2022
Weet jij al wat je wilt gaan studeren? Hoe kom je
erachter wat je wilt en welke studie bij je past? Tijdens
dit webinar vertellen studenten hoe zij hun keuze
hebben gemaakt en geeft een studiekeuzeadviseur
tips om tot een keuze te komen. Meld je hier aan.
Numerus fixus studies vóór 15 januari 2022
Denkt u nog aan het tijdig aanmelden voor
numerus fixus/selectie studies via www.studielink.nl
vóór 15 januari 2022?
De definitief vastgestelde lijst van studies die een
numerus fixus kennen, kunt u terugvinden via
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
Een filmpje van minder dan 1 minuut over dit
onderwerp vindt u via: https://youtu.be/1SzijfBZZRw
Webinars van Wageningen University
& Research (vervolg)
Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld: Hermien
Miltenburg, oudervoorlichter van Wageningen (WUR),
mag dit studiejaar 6 webinars voor ouders geven
over studiekeuze en studeren op een hbo of universiteit. Elk webinar heeft een eigen thema en studenten
delen hun persoonlijke ervaringen. Het gaat hierbij
niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut,
maar het gaat breed over het hoger onderwijs. De
webinars zijn gericht op ouders; natuurlijk zijn leerlingen
en studenten ook van harte welkom.
Het eerstvolgende (derde) webinar gaat over ondersteuning zoeken en krijgen op een hbo of universiteit.
Bijna elke student heeft dit wel een keer nodig tijdens
zijn studie. Als hij zijn vakkenpakket wat meer ‘op
maat’ wil maken, als het heel goed gaat en hij zijn
studie wil verzwaren of verbreden of als het niet zo
goed gaat en hij hulp nodig heeft.

Noteer alvast de data: 23 en 24 februari zijn de
voorrondes voor de selectie van deelnemers aan de
finaleavonden op 21 en 22 maart. Mocht je vragen
hebben dan kun je terecht bij mevr. Nouwen,
men. Van Verseveld en mevr. Martens.

Eerstejaars studenten vinden het lastig naar de
‘hulptroepen’ te gaan. Ze zijn eigenlijk gewend aan
de situatie zoals in het middelbaar onderwijs dat er
een vast programma wordt aangeboden.
Tijdens het webinar vertellen studenten, en de oudervoorlichter, welke mogelijkheden er zijn op een
hogeschool en universiteit en hoe je kunt beoordelen
waar je de beste begeleiding kunt krijgen.
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-als-jeextra-ondersteuning-nodig-hebt/

De volgende webinars mogen we dit schooljaar
nog geven:
12 januari 2022:	Twijfelen aan je studiekeuze
Aanmelden
16 februari 2022:	Doorstromen van hbo naar de
universiteit - Aanmelden
16 maart 2022:	Alles over geldzaken
Aanmelden

Open Dag
Noteert u alvast in de agenda: 29 januari is de
Open Dag. Gezien de huidige situatie met betrekking
tot Corona wordt deze naar alle waarschijnlijkheid
online gehouden. Daartoe is een professioneel
bureau ingehuurd, dat ons daarbij gaat helpen.
Een programma met interactieve sessies, vakpresentaties, rondleidingen door leerlingen. Een Drive Trough
(met goodiebags), etc. Een en ander wordt verder
ondersteund met een zogenaamde Open Dag-app
en een aansprekende portal voor leerlingen van
groep 7 en 8 en hun ouders. Deze is nog ‘under
construction’ maar is voor de kerstvakantie
operationeel.

