Bilthoven, 7 april 2017
Geachte ouders, verzorgers,
Start renovatie
Deze week zijn we eindelijk gestart met onze renovatie. De meeste werkzaamheden zullen
worden verricht in de schoolvakanties, maar er wordt ook verbouwd terwijl de lessen
doorgaan. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt er telkens gewerkt in een
afgesloten bouwdeel. De verwachting is dat we tot de Kerst doorgaan, dan tot de
meivakantie even geen werkzaamheden hebben en dan ronden we de renovatie af in de
zomer van 2018. We zijn nog in bespreking of die laatste fase komende zomer al
meegenomen kan worden, wat zou betekenen dat we in januari 2018 de werkzaamheden
afronden.
Voor het geval dat u het nog niet gezien had, via deze link kunt u een animatie zien van de
situatie na de verbouwing.
Activiteitenweek
4 Jaar geleden hebben we op Het Nieuwe Lyceum de activiteitenweken geïntroduceerd. Dit
hebben we gedaan om de lesuitval die gepaard gaat met de vele activiteiten die we
organiseren tot een minimum te kunnen beperken. Inmiddels is de activiteitenweek een
bruisende traditie. Ik hoop dan ook dat u deze week uw kind(eren) enthousiast terug hebt
zien keren van excursies, werkweken of workshops.
Aanmeldingen nieuwe brugklas en oudertevredenheidsonderzoek
Het Nieuwe Lyceum blijkt elk jaar weer een populairdere school. Daar zijn we erg blij mee.
Ook dit jaar hebben we weer een groei van 27% bij de aanmeldingen in de eerste ronde. In
het oudertevredenheidsonderzoek dat we hebben afgenomen op de avonden van de
mentorspreekavonden is ook gebleken dat u als ouders tevreden bent over de school. U
geeft ons een 8,3 en daar zijn we trots op!
Natuurlijk blijven wij werken aan de continue ontwikkeling van de leerlingen, medewerkers
en van ons onderwijs.
Via de website van scholenopdekaart (https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbarescholen/1212/1108/Het-Nieuwe-Lyceum/Tevredenheid-ouders) kunt u de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek inzien.

U-talent, nu ook op de havo!
Al jarenlang kunnen leerlingen in de bovenbouw van het vwo deelnemen aan het U-talent
programma in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Vanaf volgend schooljaar bieden
wij ook een U-talent programma aan in de havo bovenbouw in samenwerking met de
Hogeschool Utrecht.
Wat is het U-talent?
Als je deelneemt aan de U-Talent Academie ga je regelmatig één dag of twee dagen naar de
Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht en volgt daar verdiepende en verrijkende
modules, practica en onderzoek. Je krijg les van enthousiaste docenten en onderzoekers.
Daarnaast neem je ook deel aan het U-talent schoolprogramma.
Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het U-talent schoolprogramma en niet aan de Utalent Academie. Als je deelneemt aan het U-Talent schoolprogramma, krijg je op school
extra uitdaging in de bètavakken. Je krijgt verdiepende opdrachten, begeleid door docenten
op school, die ruimte bieden voor eigen initiatief en ideeën.
Het certificaat van de U-Talent Academie
Als je de U-Talent Academie succesvol hebt afgesloten, ontvang je het certificaat van de UTalent Academie. Als je op school het U-talent schoolprogramma hebt afgesloten dan
ontvang je daarvan een bewijs bij je diploma.
Uitreiking certificaat aan onze U-talent leerlingen 6vwo!
Op donderdag 23 maart hebben onze leerlingen uit 6vwo het certificaat van de U-talent
Academie ontvangen in de aula van het academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
Van iedere school hadden de leerlingen een eindspeech voorbereid waarin ze terugkeken op
hun tijd bij het U-talent en vertelden wat ze hadden geleerd.
Femke Hendrikse, Xenia Sterl, Pim van den Brandeler, Jim de Ridder, Jari Stensen, Glenn
Bouwman en Floris Patijn hadden gezamenlijk een erg leuke en goede speech voorbereid. Ze
wisselden elkaar af, vertelden over de ervaringen die ze hadden opgedaan en bedankten de
mensen die hen daarbij hadden geholpen.
In de aula van het academiegebouw zagen we stralende leerlingen en trotse ouders en ook
wij zijn uiteraard trots op deze bijzondere U-talent leerlingen.
Het U-talent is een kans voor leerlingen die getalenteerd zijn in de bètavakken, daarom
hopen we dat onze leerlingen uit havo 3 en vwo 4 zich, wederom, massaal zullen aanmelden
voor het U-talent.
Afgelopen weken hebben de leerlingen voorlichting in de lessen gehad en via de mail
informatie ontvangen.
De sluitingsdatum voor de aanmeldingsbrieven is 14 april aanstaande!!
Vacature lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijsfinanciën
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van dhr. Erkelens is er een vacature in
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vraagt ouders om na te gaan in hun netwerk of
zij geschikte kandidaten kunnen attenderen op deze vacature. Hij zal volgende week
zaterdag in de Volkskrant staan en in het AD Utrecht. Gezien de huidige samenstelling van
de Raad van Toezicht wordt er in principe niet geworven onder de ouders.

Debatteam in kwartfinale ‘Op weg naar het Lagerhuis’
5 Leden van ons debatteam hebben zich afgelopen tijd gekwalificeerd voor de kwartfinales
van ‘Op weg naar het Lagerhuis’, de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen
er zo'n 200 scholen mee. Uiteindelijk strijden zij om een finaleplek die wordt uitgezonden op
NPO2. De winnaars van de landelijke finale brengen met jongerenorganisatie HOPE XXL een
bezoek aan de Verenigde Naties in New York.
Girlsday
Dit jaar doen we op HNL mee met de landelijke “Girlsday”. Op donderdag 13 april zullen alle
meisjes van de tweede klassen op excursie gaan naar bèta-, technische en ICT-bedrijven.
Onze leerlingen gaan in groepjes naar één van de volgende bedrijven: de Rabobank, Surfnet,
Oracle of het stationsgebied. Bij alle bedrijven of plaatsen nemen onze leerlingen die dag
deel aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd.
Daarnaast maken ze kennis met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse
beroepspraktijk. De activiteiten worden begeleid door de vrouwelijke medewerkers van de
bedrijven; de meisjes leren hen hierdoor kennen en ontdekken wat hun rol is binnen het
bedrijf. Dit alles in de hoop dat meisjes eerder gaan kiezen voor een technische opleiding of
dat ze het in ieder geval in overweging gaan nemen. We hopen dat alle meisjes van de
tweede klassen een leuke en leerzame dag hebben.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector/Bestuurder

