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Beste school in de regio!
Jaarlijks rapporteert de Onderwijsinspectie via
Vensters voor Verantwoording een overzicht van de
eindexamenresultaten van het afgelopen jaar aan
de school. Via de zogenaamde percentielscores
worden de resultaten van de school vergeleken
met de landelijke resultaten. De percentielscore
is een getal tussen de 0 en 100 dat het percentage scholen aangeeft dat gelijk of slechter heeft
gepresteerd. Een voorbeeld: een percentielscore
van 60% betekent dat 60% van de scholen (in NL)
gelijk of slechter heeft gepresteerd en dat dus 40%
van de scholen beter/hoger was.
Vorig jaar waren we al zeer trots op onze resultaten, maar dit jaar (examen 2019) is dat resultaat
zelfs nog overtroffen. Regionaal behaalde zowel
havo als vwo een percentielscore van 100 voor
het slaagpercentage (respectievelijk 96,4% en
99,0%). Dat betekent dat we binnen een straal
van 25 km de beste school zijn. Wat betreft de
CE-eindexamenresultaten voor havo én vwo
behaalden we zelfs op landelijk niveau een
percentielscore van 100!
Het Lorentz Casimir Lyceum behoort daarmee tot
de top van de Nederlandse scholen en daar
mogen we allemaal zeer trots op zijn!
Infoavond nieuwe brugklassers
Donderdag 31 oktober was er een infoavond voor
nieuwe brugklassers en hun ouders. De avond
werd druk bezocht. 10 groepen leerlingen werkten
aan een “mini-Questproject” waarbij ze de rugzak
van de toekomst gingen ontwikkelen. Die heeft
natuurlijk zonnepanelen, verlichting voor de donkere wintermaanden en een oplaadpunt voor hun
mobiel. Techneuten, wat let jullie? Ouders hadden
ondertussen voorlichting in de aula over de
dagelijkse gang van zaken op school, de toelating
en de Questprojecten. De avond was sfeervol en
geslaagd.
Minilessen
Woensdag 20 november werden er minilessen
gegeven voor leerlingen van groep 7 en 8. We
hadden zo’n 240 enthousiaste leerlingen op bezoek die allemaal 3 verschillende lessen volgden.

Halloweenfeest 2 e klas
Al jarenlang organiseren de mentoren van de
tweede klassen een feest voor hun leerlingen en
al jarenlang is het thema Halloween. Op vrijdag
2 november was de C-aula omgetoverd tot een
luguber spookhuis, met een heuse vuurspuwer bij
de ingang. Er was een dj en er was frisdrank en
een bakje frites voor eenieder. Dit jaar hadden
de leerlingen heel goed gehoor gegeven aan
de oproep om verkleed en/of geschminkt te
komen. 3 leerlingen vielen in de prijzen met hun
Halloweenkostuum. De avond werd een succes. Er
werd volop gedanst en heel hard meegezongen.
Docenten waren onder de indruk van de dansmoves!
First Lego League
In de eerste schoolweek is de First Lego League
weer begonnen. Dit jaar waren er veel aanmeldingen uit de brugklas, zodat er nu twee brugklasteams zijn. Het brugklasteam van vorig jaar is nu
het 2e klas team. Door de enorme aanmelding
was er aanschaf van nieuw materieel nodig: een
extra wedstrijdbak, extra legomateriaal en robots.
Iedere vrijdagmiddag zijn ruim 30 leerlingen bezig
met het bouwen van robots en het oefenen op opdrachten. De drie teams voeren een interne strijd
om de twee finaleplekken die we hebben voor de
regiofinale op zaterdag 7 december in Dynamo.
First Tech Chalenge
Ook bij de First Tech Chalenge (vanaf klas 3)
waren nieuwe aanmeldingen: een team van 10
leerlingen bereidt zich voor op de 2e kwalificatiewedstrijd in Veghel op 7 december. De eerste
kwalificatiewedstrijd verliep niet helemaal naar
wens: motorpech leidde tot een 6e plaats. Toch
niet slecht en er zijn nog goede kansen om ons op
7 december te kwalificeren voor het NK.
Climbing for Life
Begin volgend schooljaar willen we ons als school
inzetten voor het goede doel, namelijk het longfonds. Leerlingen en docenten gaan daarvoor een
sportieve uitdaging aan: een fietstocht van 134 km
met beklimmingen rondom de Sella Ronda, Passo
Valparola en Giau in de Italiaanse Dolomieten. We
willen graag weten of er leerlingen zijn die interes-

se hebben om mee te doen. Je moet 16 jaar of
ouder zijn, enigszins getraind in het wielrennen en
de beschikking hebben over een renfiets. Mocht er
voldoende interesse zijn, dan vertrekken we op 10
september en de terugkomst is op 13 september.
Ga jij de uitdaging aan en wil je je inzetten voor
het goede doel? Meld je dan aan bij meneer
Eggelaar: eggelaar.m@lcl.nl
Plakkaat “Addvantage Member ”
In de hal van het C-gebouw prijkt sinds kort een
plakkaat dat de school ontving omdat wij
“Premium Plus” member zijn van het ‘Addvantage

Member Scheme’ van de British Council.
Wat houdt dat in? Omdat wij elk jaar meer dan
80 leerlingen afleveren die opgaan voor het
Cambridge-examen, zijn we een “Premium Plus”
member geworden. Dat levert de school voordelen op, zoals extra hulpmiddelen bij de voorbereiding van examens. In de 10 jaar dat onze
school Cambridge (versterkt Engels) aanbiedt,
heeft afgelopen jaar de 800e leerling het certificaat behaald. Op naar ‘platina member’??
Uitreiking Delf-diploma’s
Maandag 21 oktober ontvingen 11 leerlingen
hun Delf-diploma. 10 leerlingen behaalden het
B1- niveau en 1 leerling zelfs het B2-niveau. Het
Delf-diploma B2 biedt toegang tot een Franstalige
vervolgopleiding en met niveau B1 kan iemand
voldoende in het Frans communiceren om zich te
redden in een Franstalig land. De leerlingen die
het diploma in ontvangst mochten nemen tijdens
de feestelijke uitreiking, hebben geruime tijd één
uur extra Frans gevolgd per week.
Mevrouw Baart hield een toespraak in het Frans,
waarin zij wees op het belang van beheersing
van talen. Daar hoefden de toehoorders niet van
overtuigd te worden. Chapeau! We feliciteren alle
geslaagden!

Sinterklaasviering
De traditionele Jaarsluiting die altijd op de vrijdag
voor de kerstvakantie plaatsvond, komt dit jaar te
vervallen vanwege de toetsweek. In plaats daarvan zal er een Sinterklaasvoorstelling gegeven
worden op donderdag 5 december. De voorstelling duurt één lesuur en vindt in de L-aula plaats
tijdens het 2e t/m het 5e lesuur voor alle jaarlagen.
In een tumultueus Sinterklaasjournaal zullen de
moderne perikelen van de Sint en zijn Zwarte (?)
Pieten de revue passeren. Veel leerlingen en
enkele docenten zijn al aan het repeteren voor
de voorstelling. De leerlingen gaan eerst naar hun
lokaal en bezoeken de voorstellingen volgens
onderstaand schema:
Lesuur

Leerjaar

Lesuur 2

brugklassen + vwo 2

Lesuur 3

havo 2 + vwo 3 + havo 3

Lesuur 4

vwo 4 + havo 4

Lesuur 5

havo 5 + vwo 5 + vwo 6

Na de voorstelling vervallen de lessen voor de
leerlingen die een voorstelling hebben gehad en
mogen ze naar huis. In verband met pakjesavond
op donderdag 5 december vervallen alle lessen
vanaf 13.00 uur.
Paarse woensdag
Woensdag? Tja, eigenlijk zou het Paarse Vrijdag
moeten zijn: de dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op
school hun solidariteit tonen met homoseksuelen,
biseksuelen en transgenders. Dit jaar valt Paarse
Vrijdag op 13 december, maar omdat onze leerlingen dan aan de toetsweek beginnen, hebben
we het verplaatst naar woensdag 11 december.
Paarse vrijdag is overgewaaid vanuit de VS, waar
“Spirit Day” ontstond met als doel het pesten van
lhbt-jongeren op school tegen te gaan. Ook in
Nederland voelen deze jongeren zich vaak niet
thuis op school. Het aantal suïcidepogingen ligt
vijfmaal hoger dan onder heterojongeren en ook
bij ons op school wordt ‘homo’ onnadenkend
als scheldwoord gebruikt. Verreweg de meeste
scholen in Nederland doen mee aan de actie en
natuurlijk vinden we het belangrijk ons daarbij aan
te sluiten.
Op woensdag 11 december staan er kraampjes
met informatie in de L-hal en de C-hal. Hier kunnen
de leerlingen ook een paars polsbandje krijgen en

voor een klein bedrag paars schrijvende pennen
kopen om tijdens de toetsweek hun toetsen mee
te maken.
We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen de eerste
dag van de toetsweek in het paars naar school
komen, met paarse pennen hun toetsen maken
en/of hun polsbandje dragen om hun welgemeende solidariteit tot uitdrukking te brengen. Pesten?
Dat past ons niet!
Studiedag in maart
Enkele keren per jaar is er voor docenten een
studiedag. De leerlingen zijn die dag vrij. We wijzen
u er bij dezen op dat de studiedag in maart
verplaatst is van woensdag 11 naar donderdag
12 maart, zodat de leerlingen de dag voorafgaand aan de toetsweek vrij zijn om te studeren.

Ouderavonden
Donderdag 28 november en dinsdag 3 december
zijn er weer ouderavonden waarvoor u zich heeft
kunnen inschrijven via Magister. Heeft u gesprekken
aangevraagd, dan ontvangt u op 26 november
een e-mail met de mededeling dat de gesprekken zijn ingeroosterd. Vanaf dat moment staan uw
ouderavondafspraken in Magister.
Graag willen we u erop wijzen dat parkeren op de
Celebeslaan tijdens de ouderavonden moeilijk kan
zijn. Er is echter een extra parkeerterrein beschikbaar (parkeerterrein van de TU), komende vanaf
de berenkuil nog vóór het Casimirgebouw aan uw
rechterhand.
Heeft u vragen over de ouderavond, dan kunt u
deze stellen via ouderavond@lcl.nl

