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“Open” Dag
Op zaterdag 30 januari zouden we een heel speciale
“open” dag organiseren, nl. een sportieve Open Dag,
waarbij leerlingen in groepjes naar school zouden
komen om lekker sportief bezig te zijn. Door de
nieuwe lockdown kan dit helaas niet doorgaan.
Iedereen die zich had aangemeld, is per mail op
de hoogte gesteld.
Voor de ouders en natuurlijk voor de leerlingen die
zich willen aanmelden, is er een film geplaatst op
de website die een rondleiding door de school biedt.
De virtuele 360º-tour langs lokalen en vakken,
projecten en medewerkers vindt u op de website
en is sowieso leuk om eens te bekijken!

Beste havo-/vwo-school
Elsevier Weekblad beoordeelde recent voor de 19e
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 havo-/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. De coronamaatregelen hebben geen invloed gehad op de
beoordelingen, want de meest recente gegevens
afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs waarop
de oordelen zijn gebaseerd, hebben betrekking op
de periode van 2016 tot en met 2019, dus voordat
de scholen overschakelden op afstandsonderwijs.
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.

Enquête online onderwijs
In de periode van november tot december, is er
onder de onderbouwleerlingen een enquête afgenomen over de kwaliteit van het online onderwijs
van afgelopen maart tot juli. De resultaten van deze

enquête worden gebruikt om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat
we ook weten hoe leerlingen tegen bepaalde
situaties aankijken. Door deze enquête hebben we
hiervan een goed beeld kunnen krijgen. We willen
graag iedereen die meegedaan heeft aan deze
enquête bedanken voor de inzet.
Verder zijn onder de deelnemers aan de enquête
3 bol.com tegoedbonnen verloot. De winnaars
hiervan zijn: Stan van Berlo, Youssef El Bouchaibi en
Merel Bell. Van harte gefeliciteerd.

Questproject “And…action!” klas 2
Voor dit Questproject benaderen leerlingen een
bedrijf waarvoor ze nieuw personeel gaan werven.
Middels een pitch en een promotievideo presenteren
ze de resultaten aan de ouders. Doel is een kennismaking met diverse beroepen.
Het project kan, gezien de maatregelen, niet in deze
vorm doorgaan. Maar er is een alternatief ontwikkeld:
het Lorentz Casimir Lyceum zoekt collega’s! Met het
oog op de nieuwbouw zoeken de leerlingen conciërges, leerlingbegeleiders, decanen, vakdocenten en
nog veel meer.
In week 1 heeft de ‘kick-off’ plaatsgevonden met een
film “Filmtechnieken” van Joost van Stiphout. In week
2 t/m 6 werken de leerlingen aan hun promotiefilm.
Ook kunnen ze medewerkers van de school benaderen met vragen. Helaas geen eindpresentatie.
In plaats daarvan leveren de leerlingen hun filmpje
in ter afsluiting van het project. We hopen dat de
leerlingen toch veel plezier beleven aan het samenwerken en het creatief denken.

Donatie Stichting Leergeld Eindhoven.
In de maanden november en december hebben we
mondkapjes verkocht aan leerlingen die ze vergeten
waren. Toen is aangekondigd dat de opbrengst
daarvan besteed zou worden aan een goed doel.
Deze maand hebben we € 110,70 overgemaakt aan
de Stichting Leergeld Eindhoven. Zij zorgen ervoor dat
meer kinderen kunnen meedoen aan allerlei maatschappelijke activiteiten die een positieve bijdrage
leveren aan hun ontplooiing. De stichting heeft
recent bedankt voor de bijdrage. Dit bedankje geldt
ook voor alle leerlingen die een mondkapje kochten!

Artistieke Interlyceale gaat toch niet door
Even zag het ernaar uit dat de Artistieke Interlyceale,
weliswaar in aangepaste vorm, toch zou doorgaan
dit jaar. Recent is bericht gekomen van de organiserende school dat ze ervan af moeten zien, omdat
men niet de mogelijkheid ziet om hierbij de 1.5 meter
afstand tussen leerlingen te bewaren. We begrijpen
het, maar het is wel erg jammer.
Er was al druk gebrainstormd over livestream verbindingen en andere digitale opties. Vorig jaar is de
A.I. door corona ook al niet doorgegaan. Wie in het
verleden heeft meegedaan aan dit festijn, weet wat
je dan mist. De spanning rond je optreden op het
podium, de trots als jouw kunstwerk wordt uitgekozen,
de euforie als je een schaakwedstrijd hebt gewonnen,
het wachten op de juryuitslagen, de spreekkoren in
de zaal, waar de school zich een eenheid toont.
Wie de traditie (nog) niet kent, zal er volgend jaar
echt mee kennismaken. De A.I. is een jaarlijks festijn,
met een traditie van ruim 80 jaar waarbij 4 scholen
op algemene grondslag de strijd met elkaar aangaan op creatief gebied. Het thema wordt elk jaar
vastgesteld door de organiserende school. De A.I.
kent vele onderdelen waarvoor de leerlingen zich in
kunnen schrijven: podiumkunsten als muziek, toneel,
cabaret, dans en eloquentia, maar ook beeldende
kunst, fotografie, video, opstel, poëzie, denksporten
en meer.

Er worden voorrondes gehouden en er zijn jaarlijks 2
finaleavonden met publiek en vakjury’s, waarbij de
creatievelingen worden uitgekozen die onze school
vertegenwoordigen op de wedstrijd die om beurten
op een van de deelnemende scholen wordt gehouden. Doel is het veroveren van de wisselbeker.
Daarnaast werken er tientallen leerlingen mee in
allerlei commissies. De school staat wekenlang in het
teken van dit grote evenement. Eén jaar overslaan
is een gemis, twee jaar overslaan is een verlies. We
hopen dat de oude traditie niet verloren gaat en
dat we volgend jaar de artistieke draad weer kunnen
oppakken.

Sportdagen
De sportdag voor leerjaar 2 op 1 februari en de
sportdag voor leerjaar 1 op 19 maart gaan niet door.
Beide sportdagen zouden buiten school plaatsvinden.

Debatgroep Lagerhuis
De wedstrijd waaraan onze debatgroep jaarlijks
meedoet, is verplaatst naar 4 maart en zal in een
aangepaste vorm toch doorgang vinden.

