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Bezoek aan de DAF
Als openingssessie van BrainSport voor 4 en 5 vwo gingen 
20 leerlingen 28 januari een bezoek brengen aan DAF. 
De leerlingen waren op basis van hun (goede) resultaten 
voor de bètavakken geselecteerd. Sommigen hadden 
een ‘wildcard’ op basis van hun interesse in bèta. 
Leerlingen zien bij zo’n bezoek aan een hightechbedrijf 
hoe natuurkundige en wiskundige theorieën vertaald 
worden in de praktijk. Na een algemene introductie over 
de DAF kregen de leerlingen een rondleiding door de 
fabrieken. Met name de werkwijze bij de DAF is bijzonder 
als het gaat om efficiëntie en nauwkeurigheid. Na de 
rondleiding kregen ze een lezing en workshop over 
aerodynamica en de daarbij behorende natuurkunde en 
wiskunde. Met het oog op allerlei milieueisen is dit onder-
deel steeds belangrijker geworden. Zo’n vrachtwagen lijkt 
een rijdende, vierkante doos, maar blijkt een wonder van 
aerodynamica. Met dit soort activiteiten probeert de 
school een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Profielwerkstukken
De leerlingen van H4 en V5 hebben 7 februari voor-
lichting gehad over de profielwerkstukken. Ze hebben 
daarbij een boekje ontvangen met de nodige informatie, 
waaronder het te volgen tijdpad. Uiterlijk week 15 (12 
april) moeten zij een begeleider en onderwerp hebben 
gekozen. In week 20 (uiterlijk 17 mei) hebben zij een voor-
lopig onderzoeks- en werkplan opgesteld en besproken 
met hun begeleider en uiterlijk 7 juni wordt het definitieve 
werkplan ingeleverd bij de begeleidende docent.
Het schrijven van een profielwerkstuk is een door de over-
heid verplicht onderdeel van de havo- of vwo-opleiding. 
Het bereidt de leerlingen voor op de vervolgstudie: het 
leert ze zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te 
voeren en daarvan adequaat verslaggeving te doen. 
Niet zelden zijn de onderwerpen en resultaten verras-
send. We hopen vooral dat het project leerzaam zal zijn.

Musical Hairspray
Zondag 3 februari was de première van de musical Hair-
spray. Als u naar een van de uitvoeringen geweest bent, 
zult u zeker genoten hebben! Een grote groep leerlingen, 
ouders en enkele docenten vertolkten het verhaal over 
rassenscheiding in de jaren 60 in Baltimore. Hoofdrollen 
werden vertolkt door Lidewy en Jolie Baltussen (de zusjes 
waren hier even rivalen) , Bertus de Liefde (onvergetelijk 
in zijn rol als te dikke moeder Edna), Memouna Sisi als 
geliefde van Tracy (dat vond ik even verwarrend). De 
boodschap was misschien wat moralistisch: ras of corpu-
lentie, je uiterlijk doet er niet toe, het gaat om je intentie 
en ambitie. Het niveau van de musical ontsteeg ver dat 
van de doorsnee schoolmusical: er werd mooi gezongen 

en goed geacteerd. Er blijkt heel veel talent rond te 
lopen op onze school. Dat belooft veel goeds voor de 
aanstaande Artistieke Interlyceale!

Informatieavond brugklas gymnasium
Op donderdag 7 februari werd voor het eerst een aparte 
informatieavond georganiseerd voor leerlingen van de 
basisschool met interesse voor het gymnasium en hun 
ouders. Er waren maar liefst zo’n 150 bezoekers. De 
betrokken docenten gaven achtereenvolgens informa-
tie over de extra uitdagingen die ons gymnasium biedt, 
BrainSport Junior en over de klassieke talen Latijn en 
Grieks. De avond werd afgesloten met een miniles Latijn 
voor ouders en leerlingen. Er zat nog een addertje onder 
het gras, want er moest een vertaling gemaakt worden: 
“serpens in horto”, een slang in de tuin!

BrainSport Junior
Op donderdag 24 januari hebben leerlingen van basis-
school De Boog op het LCL een presentatie gegeven. 
In samenwerking met een aantal van onze BrainSport 
Junior leerlingen hebben zij de afgelopen tijd gewerkt 
aan een opdracht. Doel is de leerlingen van De Boog 
die iets extra’s kunnen meer uitdaging te bieden en ze 
ervaring op te laten doen met projectmatig werken en 
presenteren. Onze BrainSport-leerlingen zijn de afgelopen 
maanden wekelijks naar De Boog gegaan om de basis-
schoolleerlingen te begeleiden bij dit project. Voor onze 
BrainSporters is het heel leerzaam om een sturende rol te 
pakken en basisschoolleerlingen op weg te helpen. De 
presentaties gingen over bruisballen, edelstenen en een 
weerbericht met green screen. De leerlingen zijn bege-
leid door Lars Hermsen (V2d), Casper van Haren (V3f) en 
Sam Groenendal (V3c). De leerlingen gaan nu aan de 
slag met een nieuw project; wordt vervolgd dus. 
Daan Vos, begeleider

Nederlandse Wiskunde Olympiade
Donderdag 31 januari deden 83 leerlingen mee aan de 
eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. Onze school 
heeft daarbij, net als vorig jaar, de scholenprijs alge-
meen gewonnen. Sinds de invoering van die prijs in 1980 
gaat die voor de vijfde keer naar het LCL. Verder werden 
we 2e in de categorie ‘meisjes’ en 2e in de categorie 
‘onderbouw’. 20 leerlingen van onze school hebben zich 
geplaatst voor de tweede ronde op vrijdag 15 maart 
bij de TU Eindhoven. Bij de 936 leerlingen in de tweede 
ronde zitten 19 brugklassers, onder wie Liselot uit B1g en 
Tonya uit B1h. 328 scholen en 8150 leerlingen uit heel 
Nederland namen eraan deel. Voor het eerst deden er 
meer meisjes (46) mee dan jongens (37)! Go girls!



Digiborden
In februari is een pilot gestart om te bezien of digiborden 
bij kunnen dragen aan de kwaliteit van onze lessen. Tot 
nu toe werken we voornamelijk met beamers en interac-
tieve whiteboarden, maar de techniek schrijdt voort. Doel 
is niet om die technische ontwikkelingen bij te houden, 
maar om in te schatten of die nieuwe technische moge-
lijkheden een bijdrage kunnen leveren aan de didactiek. 
Daartoe hebben we nu in 5 lokalen de nieuwe digiborden 
geplaatst (een soort interactief tv-scherm, waarop ge-
schreven kan worden, maar waarop je ook verbinding 
kunt zoeken met internetsites, filmpjes of aantekeningen 
kunt tonen, etc). De pilot gaat in ieder geval één maand 
duren. Daarna volgt een evaluatie en een definitief 
besluit over eventuele invoering ervan binnen school. We 
houden u op de hoogte.

Artistieke Interlyceale
Maart: A.I.-maand! De artistieke interlyceale komt er weer 
aan! Een jaarlijks festijn, met een traditie van ruim 80 jaar 
waarbij scholen op algemene grondslag de strijd met 
elkaar aangaan. Het thema wordt elk jaar vastgesteld 
door de organiserende school. Thema van dit jaar: 
(R)evolutie! De aanmeldingen zijn binnen en de span-
ning stijgt. Het bedenken en het repeteren is begonnen. 
De voorrondes zijn 27 februari en 11 maart. 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 finale-
avonden. 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 25 
maart (onderdelen muziek klassiek, toneel en dans) en 
op 26 maart (onderdelen muziek vrij, eloquentia en ca-
baret). De avonden beginnen om 19:00 uur, zaal open 
vanaf 18:30. De toegang is dit jaar gratis. De winnende 
kandidaten gaan ons vertegenwoordigen op de Artistieke 
Interlyceale op 29 maart op het Kennemer Lyceum te 
Overveen. En natuurlijk willen we wederom die wissel-
beker in Eindhoven houden!

Debatgroep Jongeren Lagerhuis
Vrijdag 22 februari waren de provinciale voorrondes van 
Vara/BNN- wedstrijd Op weg naar het Lagerhuis in het 
Provinciehuis in Den Bosch. Aangekomen maar meteen 
onze twee speechen laten opnemen voor de camera. 
Erva Altun en Sacha Horlings hadden een speech ge-
schreven. Daarna begonnen de debatten: de eerste 
ronde tegen het Heerbeeck uit Best was overtuigend 
gewonnen, dachten we. Toch verloren, ehm? Het blijft 
een jurysport. De tweede ronde tegen het Stedelijk 
Gymnasium Den Bosch, een geduchte tegenstander. 
Het Lorentz won! En toen tegen het Markenhage Breda. 
Pittig, maar weer gewonnen. Bij de eerste uitslagen 
kregen we toch een ticket voor de finale: Erva Altun ging 
door met haar speech over uitgebuite vakkenvullers bij 

AH. Helaas won een andere speech, de tekst was veel 
minder dan die van Erva, maar de winnende jongeman 
bracht hem in tranen en had de jury daarmee ingepakt. 
Al met al: complimenten en goed gedaan! Toch weer 
goedgemutst naar huis én een finaleplaats voor Erva!

BrainSport
Op woensdagmiddag 13 februari is de BrainSportgroep 
V4/V5 op excursie geweest naar Fontys-MBRT (medisch-
beeldvormende en radiotherapeutische technieken).
In de week ervoor heeft dhr. L. Baken (docent echografie 
en MRI) een gastcollege verzorgd op onze school over 
diverse medische beeldtechnieken. Tijdens de excursie 
bij Fontys is een simulatie gepresenteerd over radio-
therapie zoals die tegenwoordig volgens de nieuwste 
methode plaatsvindt. De leerlingen hebben ook zelf 
kunnen ‘spelen’ met de simulatie. Dan blijkt hoe moeilijk 
het is om alleen de tumor te bestralen en het gezonde 
weefsel zoveel mogelijk te sparen. Tijdens het tweede 
deel is een echografie-onderzoek voorgedaan. Inwen-
dige structuren van de buik worden hiermee zichtbaar 
gemaakt maar het herkennen op het beeld is toch echt 
wel voorbehouden aan de deskundigen. Ook hiermee 
hebben de leerlingen zelf geoefend: ze hebben echo-
beelden van hun eigen buik gemaakt. Deze BrainSport-
activiteit was buitengewoon interessant, zeker omdat 
veel van onze leerlingen later zelf een studie kiezen in 
de medische hoek.

FTC Netherlands League Championship
9 februari vertrok ons FTC (First Tech Challenge)- team 
naar Den Haag voor de FTC Netherlands League 
Championship. Het team stond landelijk al op de 4e 
plaats, maar behaalde in de samenwerking met een 
ander team de 3e plaats. Ook wonnen ze de Motivate 
Award. 5 en 6 april vertrekt het team naar Barcelona voor 
de Spanish Open. Ze werken nog hard aan de vervol-
making van hun robot en zoeken sponsoren om alles te 
kunnen bekostigen. U kunt contact met ze opnemen: 
Casimirtech.fll@gmail.com
13 april organiseren ze op onze school een Off-Season 
Event. U bent welkom om een kijkje te komen nemen.

Rapportvergaderingen
In week 8 (18 februari) waren de rapportvergaderingen. 
Nog vóór de carnavalsvakantie ontvangt uw zoon/
dochter het tweede rapport. Vanaf 11 maart 17:00 uur 
t/m 18 maart kunt u zich inschrijven via Magister als u 
naar aanleiding van dat rapport 1 of 2 docenten wilt 
spreken. De ouderavonden zijn op woensdag 27 maart 
en maandag 1 april van 17:30 tot 20:30.
Vraagt u gesprekken aan, dan ontvangt u op vrijdag-
middag, 22 maart, een e-mail met de mededeling dat 
de gesprekken zijn ingeroosterd. Vanaf dat moment 
staan uw ouderavondafspraken in Magister. 

Vrijdag 1 maart is een studiedag
De leerlingen zijn dan vrij.


