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Nieuw personeel  

Mevrouw J. Gerritsen; teamleider klas 3 t/m 5 havo en klas 3 t/m 6 vwo; kamer 012; j.gerritsen@lelylyceum.nl 

Mevrouw M. Krabbenbos; zorgcoördinator; kamer 112; m.krabbenbos@lelylyceum.nl 

Mevrouw J. van Roosmolen; BPO (Begeleider Passend Onderwijs); aanwezig elke donderdag (één keer in de twee 

weken ook op dinsdag); kamer 113/114; j.vanroosmolen@lelylyceum.nl. 

Mevrouw N. Ost; verzuimcoördinator (aanwezig dagelijks van 9.00 - 13.00 uur); kamer 074; n.ost@lelylyceum.nl 

Mevrouw I. Naime; hoofd administratie; i.naime@lelylyceum.nl 

AUGUSTUS 2020 

Het Technasium vergroot kansen van leerlingen  
Technasium onderwijs is niet alleen uitdagend en leuk, maar geeft je ook kansen op een mooie toekomst in de bèta 

technische wereld. Onderstaande afbeelding laat zien dat leerlingen die een Technasium opleiding gedaan hebben, 

veel vaker een bèta technische vervolgstudie doen. Dat is goed nieuws, want er is veel vraag naar hoogopgeleid 

personeel in de verschillende bèta werelden. 

Het Ir. Lely Lyceum biedt nu ook een officieel gecertificeerd Technasium aan. Leerlingen werken aan echte casussen 

van bedrijven of instellingen. Een probleemstelling wordt onderzocht, er wordt gesproken met vak experts, in 

groepen wordt samengewerkt aan het bedenken van creatieve oplossingen en resultaten worden vervolgens aan de 

opdrachtgever gepresenteerd. Leerlingen verkennen zo de zeven bèta werelden en leren diverse competenties. Het 

Ir. Lely Lyceum heeft het komende schooljaar al vier Technasium klassen. Over een aantal jaar zullen deze leerlingen 

examen doen in het vak Onderzoek & Ontwerpen met een meesterproef op HBO of universitair niveau. We gaan 

graag in gesprek met bedrijven/instellingen over mogelijke opdrachten. 

 

Voorbrugklas - coördinatie 

Begin van het schooljaar zijn, in samenspraak met basisschool de Tamboerijn, de lessen van de voorbrugklas gestart. 

Wekelijks komen beide groepen 8 op de dinsdag naar het Ir. Lely Lyceum. Zij starten om 09.00 uur met een gymles. 

Daarnaast krijgen ze lessen Nederlands, Engels en Science. Mevrouw Alberts zal de coördinatie rondom de lessen 

(communicatie, organisatie en afstemming) gaan doen. 
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12 augustus 2020 Nieuwsuur op het Ir. Lely Lyceum  

Op woensdag 12 augustus kwam Nieuwsuur langs voor een reportage over de coronamaatregelen en de start na de 

zomervakantie. Samen met conciërge Pierre is de filmploeg het dak opgeklommen om onze nieuwe luchtventilatie in 

beeld te brengen. Gelukkig waren we vorig jaar al begonnen met de aanleg van dit megasysteem, daar plukken we 

nu de vruchten van! Lokalen worden nu constant voorzien van verse buitenlucht. Meer info en interviews in de 

uitzending van Nieuwsuur van 12-08-2020 om 21.30 uur op NPO2. 

   

 

Project maatschappijleer 
Bij een project van de heer Z. Sandvliet, docent Maatschappijleer, kwamen teksten van twee van onze leerlingen, 
Haneen en Amisha uit 5VA , in het Parool. 
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SEPTEMBER 2020 

16 september 2020 ontvangt predicaat Technasium 

Persbericht: 

Leren op grote hoogte 

Het Ir. Lely Lyceum ontvangt het predicaat Technasium 
Havo- en vwo-leerlingen kunnen nu ook in Amsterdam Zuidoost kiezen voor innovatief bèta technisch onderwijs 

Het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuidoost mag zich vanaf nu officieel Technasium noemen. De school heeft 

aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die door Stichting Technasium gesteld worden aan het predicaat 

Technasium. Op 16 september werd het predicaat uitgereikt.  

Zo leer je in een klaslokaal en zo sta je boven op het dak van één van de vele bedrijven in Amsterdam Zuidoost. Op 

het Technasium leren kinderen bij het vak onderzoek en ontwerpen niet uit boeken, maar krijgen ze realistische 

opdrachten van bedrijven of instellingen. Zo kregen de leerlingen een probleem voorgeschoteld door de 

internationale vastgoedorganisatie Vastint in samenwerking met Amsterdam Rainproof. Niet ver van de school 

wordt een nieuwe wijk gebouwd. Hoe zorg je dat bij steeds vaker voorkomende hoosbuien het water goed 

afgevoerd wordt? En is regenwater eventueel te gebruiken in gebouwen? Leerlingen gaan op onderzoek uit, gaan 

naar bedrijven, praten met experts en gaan in groepen creatief aan de slag met het bedenken van oplossingen. 

Ideeën worden gepresenteerd aan de opdrachtgever met een advies, een maquette of een prototype. Afgelopen 

donderdag kregen de leerlingen boven op het dak van één van de gebouwen uitleg over de problematiek en 

verzamelden zo veel informatie. Dat is nog eens leren op grote hoogte! 

Het Ir. Lely Lyceum is erg blij met dit type onderwijs dat samen met het tweetalig onderwijs en het nieuwe 

gymnasium het onderwijsaanbod op de school compleet maakt. Het geeft leerlingen echt meer kansen! Naast een 

diploma op mavo, havo of vwo niveau krijgen de leerlingen die een Technasium schoolexamen doen een extra 

certificaat als bewijs dat zij hun vaardigheden bovengemiddeld hebben ontwikkeld. Daar zitten vervolgopleidingen op 

het HBO en de universiteit op te wachten! En bij bedrijven en instellingen is er nu en in de toekomst veel 

hoogopgeleid personeel nodig voor vaak goed betaalde banen. Daar zien we over een aantal jaar graag onze 

leerlingen!  

Predicaat Technasium 
Het Ir. Lely Lyceum heeft afgelopen schooljaar het introductieprogramma om Technasium te worden met goed 

gevolg doorlopen en ze voldoet daarmee aan alle kwaliteitseisen voor predicaatverlening van Stichting Technasium. 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 mag de school daarom het predicaat Technasium voeren. In het pilotjaar zijn 

de leerlingen al gestart met het Technasium onderwijs. Met dit predicaat beschikt de school over een 

kwaliteitskeurmerk voor innovatief bèta technisch onderwijs op havo en vwo.  

Predicaatuitreiking 
Op woensdag 16 september is het predicaat officieel onthuld door wethouder Marjolein Moorman en 

stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Amsterdam, en het stadsdeel Zuidoost in het bijzonder, is een prachtige 

opleiding rijker! Tegelijk met het Ir. Lely Lyceum kregen drie andere scholen ook het predicaat uitgereikt. Daarmee is 

het Technasium uitgegroeid tot een landelijk dekkend netwerk van 100 Technasium scholen. De vier nieuwe 

Technasium scholen zijn: De Breul (Zeist), CSG Prins Maurits (Middelharnis), Huizermaat (Huizen) en Ir. Lely Lyceum 

(Amsterdam).  
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Ria Sluiter, directeur van Stichting Technasium, is zeer verheugd met de toetreding van de vier scholen: “De 

kersverse Technasium scholen vormen een waardevolle toevoeging aan het landelijke netwerk en ik ben trots dat we 

deze mijlpaal hebben bereikt. Bovenal ben ik er erg blij mee dat middelbare scholieren overal in Nederland kunnen 

kiezen voor het Technasium, omdat we met honderd scholen altijd in de buurt zijn.”  

Technasium netwerk 
Het Ir. Lely Lyceum is nu volwaardig partner in het landelijke Technasium netwerk bestaande uit honderd ambitieuze 

scholen. Technasium scholen werken samen in achttien regionale netwerken. In een netwerk werken meerdere 

scholen gezamenlijk aan de ontwikkeling en kwaliteit van hun Technasium onderwijs. Ook zoeken ze actief 

verbinding met het bedrijfsleven en het hoger onderwijs in de regio.  

Technasium: bèta technisch projectonderwijs op havo en vwo  
De honderd Technasium scholen bieden aan ruim 35.000 havo- en vwo-leerlingen uitdagend en actueel bèta 

technisch projectonderwijs, zodat ze gemotiveerd en goed toegerust zijn voor hun vervolgopleiding. Technasium 

leerlingen doen al vroeg ervaring op met uiteenlopende sectoren, beroepen, onderwerpen en vraagstukken binnen 

de bètatechniek.  

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 
Voor Technasium leerlingen staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal, waarbij ze in teamverband 

werken aan actuele, levensechte projecten. Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen. Binnen het 

technasiumonderwijs ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de 

bètatechniek. Zoals creativiteit, ondernemendheid, communicatie, zelfsturing, samenwerking en projectmatig 

werken. 

De kersverse Technasium docenten van het Ir. Lely Lyceum worden speciaal opgeleid om het vak Onderzoek & 

Ontwerpen te geven. Ze hanteren een activerende didactiek en coachen leerlingen bij hun projecten. Ook gaan 

docenten, samen met bedrijven en organisaties uit de regio, ieder schooljaar nieuwe projecten ontwikkelen voor de 

leerlingen. De actualiteit en echtheid van de opdrachten vormt de basis van het Technasium onderwijs. 

Stichting Technasium 
Scholen met het predicaat Technasium zijn aangesloten bij Stichting Technasium. Samen werken zij aan goed en 

actueel, omgevingsgericht onderwijs. Ook tonen zij elk jaar weer aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld 

worden aan het predicaat. Alle Technasium scholen en meer informatie is te vinden op www.technasium.nl. 
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18 september 2020 Meneer Kerpens en Amisha (5VA) te gast in Talkshow 

Door het Amsterdamse stadsbestuur wordt gewerkt aan een plan om achterstanden en problemen van Stadsdeel 

Zuidoost grondig en duurzaam te lijf te gaan. Met veel verschillende partners wordt onder de naam ‘Alliantie van 

Zuidoost’ een programma ontwikkeld met een looptijd van twintig jaar. Belangrijkste onderwerpen zijn onderwijs, 

wonen, werk en veiligheid. 

Gisteren waren meneer Kerpens, docent maatschappijleer en teamleider mavo, en leerling Amisha Radjie te gast. 

Bekijk hier de aflevering! 

 

23 september 2020 Kanotocht over de Amstel 

Op woensdag 23 september maakte een groep leerlingen een kanotocht over de Amstel op de Lely Dag. 

Wat een bijzondere ervaring!  
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OKTOBER 2020 

7 t/m 9 oktober 2020 Activiteitendagen brugklas i.p.v. brugklaskamp  

Normaliter zouden alle brugklassen in de week voor de herfstvakantie op kamp gaan. Door de corona-maatregelen is 

dit helaas niet mogelijk, om de brugklassers toch een soort van kampgevoel te geven is er een alternatief 

programma gemaakt. Het programma zag er als volgt uit:  

Op woensdag 7 oktober gingen alle leerlingen naar het Amsterdamse Bos. Hier deden ze verschillende outdoor-

activiteiten doen waaronder Fun Forest (klimpark), teambuildingspellen en een biologieopdracht.  

Donderdag 8 oktober: o.a. Topscore-promo's (leerlingen konden zich na de vakantie inschrijven voor 1 van de 

gepromote sporten) en een pubquiz.  

Vrijdag 9 oktober was in 2 delen gesplitst. De ochtend werd afgesloten met een vossenjacht in de wijk, waarna 

leerlingen naar huis gaan. Om 18 uur werden ze weer op school verwacht voor de afsluiting: een diner en 

spelletjesavond, alles corona-proof.  
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1B Technasium 

We zien hier de toppers van het Technasium 

(klas 1B) die het sportveld achter het Ir. Lely 

Lyceum op gaan knappen, in opdracht van de 

gemeenste Amsterdam. De leerlingen gaan in 

groepjes een ontwerp maken en deze 

presenteren aan de gemeente. Het project is 

onderdeel van een groter plan, namelijk het 

verbeteren van de leefbaarheid van het gebied 

rondom het winkelcentrum Reigersbos.  
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Slootpracticum klas 1A en 1D 

"Miss! This one can jump!"  

De eersteklassers tto (1A en 1D) ontdekten deze week met eigen ogen dat er leven in een sloot zit. TOA Jasper had 

wat slootwater verdeeld over de groepjes, en met hulp van loep en zoekkaarten konden de leerlingen samen heel 

wat diertjes determineren: Vlo-kreeften (krom met 3 mini-staartpuntjes), Haftelarven (lang met 3 lange 

staartpunten) de Geelgerande Watertor (tor met gele rand) en natuurlijk Schrijvertjes.  

Komende week zijn de klassen 1B, 1C, 1G en 1K aan de beurt. De MAVO-leerlingen gaan de diertjes dan zelf uit de 

sloot vissen. Gefriemel is het wel, maar wie het kleine niet eert.... 

   

1 oktober 2020 Ir. Lely Lyceum op het NOS Journaal 

Het Lely Lyceum was in het nieuws van 1 oktober om 20.00 uur. Klik hier om deze uitzending te bekijken. 

2 oktober 2020 Gerrie Fiakpui (2VTTOA) in Bijlmer & Meer 

In de editie van de vorige week van Bijlmer & Meer een leuk artikel geschreven door onze leerling Gerrie. 

Tevens een mooi stuk over de speciale editie van Vogue door onze collega's van OSB.  

5 en dinsdag 6 oktober 2020 Theatervoorstelling MEDEA, 2e klassen 

Maandag 5 en dinsdag 6 oktober hadden de tweede klassen de theatervoorstelling MEDEA. Erg leuk en interactief, 

na afloop zijn de acteurs in gesprek gegaan met onze leerlingen. 
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16 oktober 2020 mevrouw Sigrid Kaag bezoekt Lely Lyceum 

Op het Lely komen geregeld bekende en inspirerende personen langs om met onze leerlingen van gedachten te 

wisselen. Vrijdag 16 oktober kwam Minister voor Buitenlandse handel mevrouw Sigrid Kaag langs. Ze sprak, onder 

het genot van een pizza, o.a. met onze TTO-leerlingen en HAVO 4 (die veel vakken in het Engels volgen) over het 

belang van internationalisering, toekomstdromen, ervaringen tijdens de lock-down en diversiteit in de politiek. We 

kijken terug op een topavond. 

       

 

 

19 oktober 2020 Verschillende pauze tijden onderbouw en bovenbouw 

Door Corona zijn de pauzes voor de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3 havo en vwo) en de bovenbouw gesplitst. Dit 

betekent dat de onderbouw andere pauzetijden heeft. De bovenbouw houdt de oude tijden. Het eind van de pauze 

wordt aangegeven met één bel. 

De lestijden in de middag zijn voor alle leerlingen hetzelfde. Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw 
staan de lestijden in de agenda op Magister vermeld. 
 
De lestijden voor de onderbouw (lj1,lj2,V3,VG3,HVTTO3) zijn : 
1e lesuur: 08.30-09.20 uur 
2e lesuur: 09.20-10.10 uur 
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pauze 1  : 10.10-10.35 uur 
3e lesuur: 10.35-11.25 uur 
4e lesuur: 11.25-12.15 uur 
pauze 2  :  12.15-12.45 uur 
5e lesuur: 12.45-13.35 uur 
 
Daarna zelfde tijden als de bovenbouw. Bovenstaande tijden zijn ook zichtbaar in de agenda’s van de 
leerlingen. 
 

 
 

24 oktober 2020 Artikel Ir. Lely Lyceum in NRC 

Zaterdag 24 oktober is er een vrije grote reportage verschenen over onze school in NRC Handelsblad (zie 

bijlage). We hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen van bewoners van Zuidoost, 

(oud)leerlingen en ouders (onder andere een heerlijke taart, gemaakt door de moeder van onze leerling 

Avani uit 1CG).  
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27 oktober 2020 Technology box voor basisscholen in Amsterdam Zuidoost 

 

Science is leuk! Basisscholen in Amsterdam Zuidoost ontvangen elk jaar een Technology box van het Ir. Lely 

Lyceum.  

Onderzoekend leren, verkennen van de bèta werelden en enthousiast worden voor techniek zijn 

belangrijke doelen van het Technasium onderwijs op het Lely Lyceum. Mooi om dat enthousiasme bij de 

leerlingen van groep 8 al aan te wakkeren!  

In de box zeven onderzoekjes die leerlingen in circuitvorm gaan doen. Samen observeren, verwonderen, 

bevindingen noteren, informatie opzoeken en vervolgens elkaar uitleggen wat er gebeurt.  

De eerste Technology box van dit schooljaar werd vandaag met enthousiasme ontvangen door basisschool 

Samenspel en basisschool Wereldwijs. 

 

 

28 oktober 2020 You’ve got the whole world in your hand 
 

Woensdag 28 oktober is de Masterclass TTO/internationalisering gestart. Gedurende 4 weken gaan de groep 8 

leerlingen aan de slag met internationale contacten en leren ze extra Engels. Door de lessen internationalisering 

vergroten leerlingen hun blik op de wereld. Ze worden uitgedaagd op een hoog niveau, waardoor zij grote stappen 

vooruit maken! 
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NOVEMBER 2020 

Week van de Gezonde Voeding maandag 2 t/m vrijdag 6 november 2020 

Op dit moment heeft één op de acht kinderen in Nederland overgewicht. Vooral in supermarkten springen 

ongezonde producten nog te veel in het oog:  

- bij vrijwel alle kassa’s liggen snoep en chocola voor het grijpen  

- en gemiddeld 82% van de aanbiedingen in reclamefolders is ongezond!  

 

We willen dat onze leerlingen eraan wennen om minder suiker, minder zout en minder verzadigde vetten (dat zijn 

vooral de dierlijke vetten) te eten. Daarom is er van ma 2 t/m vr 6 november een speciale actie van de biologie-

sectie samen met Ome Harry. 

Er waren in de kantine o.a. gegrilde vegaburgers en mandarijnen te koop.  

 

Voor leerlingen die deze week toevallig het 1e uur biologieles hebben, werd de les een praktijkles met een Gezond 

Ontbijt op school, met thee, druiven, yoghurt en volkoren brood.  

 

Naschoolse Lely Clubs 

Vanaf maandag 2 november zijn de naschoolse Lely Clubs gestart.  

Hieronder een overzicht van de naschoolse clubs  
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2 november 2020 Kick-off voor de naschoolse clubs 

Wat een Kick-off voor de naschoolse clubs met dit optreden van oud-leerling @els_drumsofficial. 

Je kan dit optreden hier bekijken. 

 

 

2 november 2020 Oud leerling Arther -Tur-G geeft exclusief antwoord op vragen van onze 

leerlingen 

Oud Lelylyceum-leerling @iamtur_g prankte heel Nederland door te doen alsof hij een drillrap had uitgebracht. 

Dit deed hij om de boodschap over te brengen dat drillraps en geweld niet OK zijn en kinderen daar niet door 

beïnvloed mogen worden. Vandaag was hij terug op zijn oude school, gaf hij een fantastisch intiem live 

optreden en konden de deelnemers van de Lelyband al hun vragen te stellen. Kijk hier naar de uitzending in 

het jeugdjournaal. 
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November 2020 

Stichting Studiezalen en Ir. Lely Lyceum in Gemeente Huis-aan-Huis-krant Zuidoost: 

 

 

5 november 2020 Cybersoek 

Cybersoek is een organisatie in Amsterdam die al 20 jaar gratis digitale- en taalcursussen aanbiedt. Wij 

richten ons vooral op het vergroten van digitale vaardigheden: voor alle vragen over computers en internet 

en gaan uit van persoonlijke doelen en de behoeften van onze bezoekers. In Amsterdam-Oost hebben wij 

een vaste locatie en breiden ons nu uit naar meerdere stadsdelen. Vanuit de Gemeente zijn we gevraagd 

om in Amsterdam-Zuidoost een cursus digitale vaardigheden aan te bieden aan jongeren en ouders. 
https://www.cybersoek.nl  
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Vanaf 5 november 2020 zijn wij iedere donderdag van 16:00 tot 18:00uur aanwezig op het Ir. Lely Lyceum 

in de mediatheek voor ons digitale aanbod. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen per keer. 

 

Cybersoek Computerdocent: 

Duane Stein is een enthousiaste jonge man uit Amsterdam-Zuidoost die jong en oud helpt bij het vergaren 

van persoonlijke- en computervaardigheden. Na 7 jaar als verkoopmanager gewerkt te hebben, kan hij op 

de juiste manier jong en oud begeleiden in de digitale wereld waar we momenteel in leven. Duane is 

docent digitale basisvaardigheden. Gek op tech, sporten en hard werken.  

Cybersoek Projectleider Zuidoost: 

Surya Nahumury is creatief maker, trainer, community builder en een trotse moeder. Als trainer begeleidt 

zij kinderen en jongeren uit Amsterdam-Zuidoost op gebied van didactische-, sociale-, en emotionele 

vaardigheden. Ook geeft zij workshops over de Nederlandse gedeelde geschiedenis. Surya is de 

initiatiefnemer van Speak Up, een platform waarin maatschappelijke onderwerpen een plek krijgen om 

belicht en besproken te worden. Welke Sporen Hore We is het programma dat zij als Co-founder heeft 

geproduceerd en ontwikkeld samen met Nyanga Weder om meer bewustwording te creëren over de 

invloed van het koloniale verleden dat doorwerkt in ‘urban music’. Als Projectleider van Cybersoek 

ZuidOost is zij verantwoordelijk voor een digitaal aanbod voor jongeren en ouders in het stadsdeel.  

 

6 november 2020 Urban Onderwijs 

Op 6 november ging de themaserie Urban Onderwijs van start. 
Voor meer informatie: www.urbanonderwijs.nl.  
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9 en 10 november Examentraining Lyceo   

In aanloop naar en als voorbereiding op de SE-week werden er op 9 en 10 november examentrainingen 

georganiseerd op school. Deze trainingen werden geheel verzorgd door Lyceo en zijn uitsluitend bedoeld voor de 

eindexamenleerlingen van alle leerwegen.  

 

10 november 2020 Lely Lyceum is bij mediacafé Amsterdam Westergasfabriek 
 
Onze leerling Darryl Amankwah (3VA) zat op dinsdag 10 november in het kinderpanel bij Talkshow M op 

NPO over de presidentsverkiezingen . 

 
 
Darryl sloot talkshow M af met een mooie boodschap die zeker blijft hangen bij iedereen: ‘Als je iets wilt 
doen, moet je er voor gaan, net zoals Kamala Harris. Alles is haalbaar voor iedereen als je er voor gaat!’ 
Zie hier het filmpje. 

 

12 november 2020 Sporttalentdag 

Wat een sporttalenten hebben we! Op 12 november hebben onze geselecteerde leerlingen meegedaan 

aan de sporttalentendag Zuidoost in de Gaasperdamhal. Wie viel er op en wordt er geselecteerd voor het 

vervolgtraject?  
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13 november 2020 Nationale kunstweek 

Deze week was het nationale kunstweek daarom stonden de kunstwerken van (voormalige) leerlingen in 

het middelpunt. We hebben veel getalenteerde leerlingen op school (gehad). Tijdens de lessen ckv, 

tekenen en techniek leer je op verschillende manieren naar kunst te kijken en te maken. Erg leuk en 

belangrijk.  

  

   

 

23 november 2020 Filmopnames promofilm Lely Lyceeum en item programma “show me 

what you got” 

Maandag 23 november kwam er een filmploeg van SBS6 opnames maken voor een promofilmpje van het Lely 

Lyceum en tevens een item voor het nieuwe tv programma “show me what you got”.  
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Fotoshoot voor de promotie van het technasium met de robots van robotwise 
 

                          
 

                          
 
 

26 november 2020 Teen Talk 

Op donderdag 26 november organiseerden vier leerlingen (Amisha, Yael, Rachel, Ama, Diego en Jalen) uit 5V een 

event genaamd Teen Talk. Tijdens deze lessenserie maakt de sectie maatschappijleer leerlingen democratisch 

vaardig. Het gaat erom dat de leerlingen een probleem signaleren en daar een oplossing voor verzinnen. Het 

probleem dat deze leerlingen willen aanpakken is hoe jongeren in gesprek kunnen met ouderen over onderwerpen 

die als een taboe worden gezien. Denk aan: seks, seksualiteit, gender, armoede etc.  
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Aansluitend was er voor heerlijk vegan eten gezorgd door Yemayá’s Vegan Corner, een erg lekker restaurantje in het 

winkelcentrum van Reigersbos. 

   

16 t/m 23 november 2020 SE 1 (voor) eindexamenklassen 

De voorexamenklassen en de eindexamenklassen hadden deze week de belangrijke PTA en SE 

(schoolexamen) toetsen. Heel veel succes allemaal! 
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Foto-impressie tijdens natuur-scheikunde proefjes 
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27 november 2020 e-twinning project 

2HTTO heeft vrijdag 27 november geskypt met een Spaanse school. Dat is een e-twinning project over 

duurzaamheid. 

   
 

   

23 november 2020 Project EUMIND 

Op woensdag 26 november heeft 3TTOA deelgenomen aan de eerste conferentie van het project EUMIND met 

leerlingen van HFS International in Mumbai, India. Het EUMIND project gaat dit jaar over values. De leerlingen zijn 

verdeeld in kleine groepjes en elk groepje doet onderzoek naar een bepaald thema. De thema’s zijn marriage and 

weddings, friendship, family and women empowerment. De conferentie was erg leerzaam en interactief. Onze 

leerlingen deden goed mee en hebben tot nu toe veel opgestoken van dit project.  
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30 november 2020 Parool Vaker een te laag schooladvies: ‘Leerlingen moeten juist 
uitgedaagd worden’ 
 
In dit artikel is er een interview met J. Rijlaarsdam en twee van onze leerlingen. Om het hele artikel te lezen klik hier. 

 

 

DECEMBER 2020 

September t/m december 2020 Masterclasses 

Ruim 120 leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen maanden Masterclasses gevolgd op onze school. Het ging om 

een Masterclass Latijn, tweetalig onderwijs/internationalisering en technasium/onderzoek.  

Leerlingen hebben op een actieve manier kennisgemaakt met ons onderwijsaanbod en alvast kunnen proeven aan 

het voortgezet onderwijs. 

Bij het tweetalig onderwijs hebben de groep 8 leerlingen bijvoorbeeld een brief naar onze tto leerlingen geschreven 

in het Engels. De komende week krijgen ze een kerstkaart terug, welke ze op de basisschool in de kring gaan 

voorlezen. 

Bij het technasium hebben de leerlingen gewerkt aan een verkorte opdracht, waarbij zij een oplossing moesten 

verzinnen voor het probleem dat padden tijdens hun trek in rioolputten terecht komen. Bij het onderzoek zijn ze ook 

bezig geweest met een scheikunde opdracht.  

Bij de Masterclass Latijn hebben de leerlingen veel woorden geleerd, een stuk tekst behandeld en een klein 

toneelstuk ingestudeerd en als afsluiting in de klas uitgesproken. 

Enthousiaste reacties van de leerlingen en daarmee natuurlijk een positieve PR voor de school. 
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3 december 2020 JINC 

Onze decaan Theo Groenewoud heeft op 3 december een uitstekende presentatie gegeven tijdens het jaarlijkse 

(digitale) scholenevenement van JINC. 

Al jaren werken wij samen met deze organisatie, in het kader van loopbaanoriëntatie. Via JINC geven mensen uit 

bedrijfsleven en (semi)overheid gastlessen over hun werk, loopbaan, maar ook sollicitatiegesprektrainingen.Voor 

meer informatie over JINC, zie: https://www.jinc.nl/. 

 

7 december t/m 11 december Foute kersttrui 
Deze week is het ‘Foute-kersttruien-week’ . Veel leerlingen en docenten deden mee. Doe je foutste 

kersttrui aan . Je kon op dinsdag 8 december een professionele foto laten maken in je kersttrui?  
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7 december 2020 schaatsen Jaap Edenbaan leerjaar 1 

Een echte Lely traditie ; schaatsen in de 1e klas. Deze weken gaan alle 1e klassen weer de Jaap Eden 

ijsbaan op. Op 7 december was klas 1CG op het ijs. 

 

7 december Hoe word je rijk? 

In het kader van Business School hebben de leerlingen van 3K en 4K de afgelopen weken meegedaan met het 

schuldpreventieproject “Hoe word je rijk?” Het project bestaat uit een interactief lesprogramma waarin 

onderwerpen, zoals: boetes, incasso traject, onderwijs (studiefinanciering en OV kaart), fraude en zorgverzekering 

behandeld worden door verschillende gastdocenten. In de activiteitenweek van februari zullen de verschillende 

klassen van Mavo, Havo en Vwo ook meedoen met het project. Het project was erg leerzaam en de leerlingen zijn nu 

voldoende voorbereid om op ‘latere’ leeftijd niet in de schulden terecht te komen. 
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8 december 2020 CKV activiteit 5 vwo 

Dinsdag 8 december werden de leerlingen van 5V geheel coronaproof opgehaald met luxe touringcar om in het 
kader van ckv naar de try out dansvoorstellingBlack Present Black Futurein de Krakeling te gaan. Daar werden ze 
opgevangen door een enthousiaste theaterdocent die de leerlingen in de voorafgaande workshop gelijk aan het 
werk zetten.  

Tijdens de voorstelling, die exclusief voor onze leerlingen werd opgevoerd, nam de danser Perry Gits ze 
mee op zijn persoonlijke reis. Een zoektocht naar ultieme vrijheid en naar manieren om daaraan 
uitdrukking te geven. Met zelfexpressie als rode draad danst hij door tijd, dimensies, rituelen en tradities 
om te komen tot misschien wel een nieuwe identiteit. Een zelfgekozen identiteit, buiten regels, normen, 
verwachtingen of vooroordelen van de samenleving. Perry maakt de voorstelling met vier muzikanten, die 
naast de muziek zelf ook actief deelnemen aan de performance.  

 Na afloop kregen onze leerlingen een compliment voor het respect waarmee ze naar de voorstelling 
hadden gekeken. Ook werd door de theaterdocent nog een aantal stellingen aan ze voorgelegd, waarbij je 
moest gaan staan als je er mee eens was. Leerlingen wisten interessante en ontroerende antwoorden te 
geven. Bij de vraag of ze op school zichzelf kunnen zijn, stonden ze allemaal op. Een mooi moment, waar 
ook de theaterdocent helemaal stil van was. De leerlingen hopen dat de dansers en muzikanten een keer 
terugkomen op school.   
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15-12-2020 Leerlingen Lely Lyceum winnen fotowedstrijd F.A. Warnerspad 

Vandaag feliciteerde Dirk de Jager drie leerlingen op het Lely Lyceum met hun winnende voetbalfoto. De 

stadsdeelbestuurder sprak de jongeren toe met een videoboodschap. Leerlingen Levi, Hafsa en Pharell deden mee 

met de fotowedstrijd die ter gelegenheid van het nieuwe F.A. Warnerspad werd georganiseerd. Deze fiets- en 

looproute tussen station Duivendrecht en station Strandvliet is afgelopen zomer opgeknapt met onder andere een 

nieuwe voetbalkooi. De winnende foto krijgt een plekje langs het F.A Warnerspad 

De winnaars kregen daarnaast ook een gesigneerd Ajax-shirt én zij zijn uitgenodigd voor een fotosessie in de Johan 

Cruijff ArenA. De jury bestond uit leden van Ajax, Johan Cruijff ArenA gemeente Amsterdam en gemeente Ouder-

Amstel. De opdracht was om een foto van een voetbalmoment in Amsterdam Zuidoost of Ouder-Amstel te delen. Uit 

alle inzendingen sprong de foto van het IR Lely Lyceum er volgens de juryleden uit door de stoere en trotse 

uitstraling.  

Fototentoonstelling langs F.A. Warnerspad 

Een deel van de ingezonden voetbalfoto’s krijgt een tijdelijke plek in de fotoreportage langs het F.A Warnerspad van 

de Johan Cruijff ArenA naar Duivendrecht. Welke foto’s dit worden is nog niet bekend.  

Juryoordeel over de winnende foto; 

Johan Cruijff ArenA: “Gave foto die heel sterk overkomt, plezier en stoere houding uitstraalt. Krijg meteen zin om een 

potje op het schoolplein te voetballen.” 

Gemeente Ouder-Amstel: “Je ziet in de gezichten van deze drie toptalenten de vastberadenheid om met die voetbal 

onder hun voet de mooiste trucs te gaan laten zien. Plezier en serieuze inzet zijn van de gezichten te lezen!” 

Ajax: “Drie stoere en trotse voetballers. Ajax stimuleert met verschillende projecten via de Ajax Foundation dat 

kinderen op en buiten school meer bewegen. Voetballen heeft ook een verbindende factor. Het Lely Lyceum heeft 

daar oog voor.” 

Amsterdam Zuidoost: “Een mooi plaatje van diversiteit, jongens en meiden met talent laten zich zien. Het Zuidoost 

van de toekomst, want dat zijn jullie!” 
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Foto-impressie van de bouw van het Technasium-lokaal  
De bouw van ons nieuwe Technasium-lokaal is gestart! De komende maanden wordt door de Firma Bolten 
gewerkt aan de uitvoering van het ontwerp dat een groep collega's samen met architect Frans Tauber 
heeft gemaakt. De bouw zal naar verwachting duren tot uiterlijk 8 januari 2021. 
 
Ontwerp: 
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Wij wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar  

 



Nieuwsbrief 1 Ir. Lely Lyceum 

Schooljaar 2020-2021 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


