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Terugblik op de eerste periode van dit schooljaar 

Algemeen 

Het schooljaar ging van start met introductieactiviteiten voor alle leerjaren, 

brugklasleerlingen gingen op kamp. Het doel van de introductieactiviteiten is om 

als klas met elkaar kennis te maken maar ook met de mentor 

Voor ouders werden er aan begin van het nieuwe schooljaar informatieavonden 

georganiseerd. 

Blauwe Kamer – mavo 4 biologie 

Voor leerlingen uit mavo 4 met biologie werd er een excursie naar de Blauwe 

Kamer georganiseerd. Deze excursie betrof m.n. ecologie/mens en milieu.  

Bayeuxreis – vwo/havo 4  

Omdat Eindhoven 75 jaar geleden werd bevrijd door de geallieerden werd er voor 

leerlingen uit vwo en havo 4 een reis naar Bayeux georganiseerd. Leerlingen 

bezochten daar diverse musea en historische plekken die een rol speelden tijdens 

de bevrijding. 

De reis werd afgesloten in Valkenswaard en daar sloten de leerlingen aan bij een 

stoet met oude legervoertuigen met als bestemming het Stadhuisplein in 

Eindhoven waar deelgenomen werd aan allerlei activiteiten. 

Een filmpje van deze reis staat op onze website. 

Van Abbe – vwo 4 en 5/havo 4 

Leerlingen uit vwo 4 en havo 4 en 5 bezochten het Van Abbemuseum in het kader 

van ‘Cultuur van de Modernen’. Het bezoek maakt onderdeel uit van de 

examenstof. 

 

Agenda oktober t/m december 2019 

Voor de jaaragenda verwijzen we u naar onze website:. Daar vindt u het actuele 

overzicht.  

 

De Scenefabriek  

Onze schooltheatergroep de Scenefabriek is sinds september met een cast van 80 

spelers op vrijdagmiddagen aan het repeteren. De spelers komen uit alle jaarlagen 

en alle niveaus. Een deel van hen volgt het vak Kunst Drama als examenvak in 

mavo, havo of vwo. Van 31 maart - 3 april zijn de voorstellingen te zien op een 

locatie buiten school, t.z.t. volgt meer informatie op de site. 

  
Talentrichtingen 

De lessen van de Talentrichtingen in klas 1, 2 en 3 zijn volop bezig. Leerlingen 

werken aan vaardigheden in projecten die aansluiten bij Ondernemerschap, 

Wetenschap, Sport of Cultuur. Er is al een marktdag geweest (Ondernemerschap), 

een science fair (Wetenschap), er zijn externe sportlessen gegeven en leerlingen 

zijn bezig met een spelontwerp (Sport), er zijn workshops creatief denken & 

architectuur gegeven en de Dutch Design Week is bezocht (Cultuur). Op de site 

vindt u meer informatie over de opbouw per Talentrichting. 

 

 

 

 

https://fritsphilips.eu/frits-pics-en-vids
https://fritsphilips.eu/agenda


 

 

 

 

 

 

 

 
Lunchpauzeconcert  

Elke laatste donderdag van de maand is er tijdens de pauze een lunchconcert in 

het atrium van onze school verzorgd door onze leerlingen. Iedereen is van harte 

welkom. 

 

CKV Parktheater voorstellingen 

Leerlingen uit havo en vwo 4 bezoeken dit schooljaar voor het vak ckv een 

theatervoorstelling. Kaartjes worden gereserveerd door de ckv-docenten en 

betaald met de cultuurkaart. Er is een aanbod in de disciplines dans, toneel, 

performance en muziektheater. De voorstellingen worden in de avonduren bezocht 

en vinden meestal plaats in het Parktheater. Leerlingen geven een voorkeur op en 

in de vitrines in de kunstvleugel komt de indeling te hangen. We rekenen er op 

dat de leerlingen goed kijken waar en wanneer ze verwacht worden. Leerlingen 

moeten bij alle voorstellingen 20 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Binnen 2 

weken na het bezoek moeten leerlingen de verwerkingsopdracht over de 

voorstelling inleveren bij hun eigen ckv-docent. Informatie hierover is te vinden in 

hun ckv-boekje. Bovendien krijgen ouders en leerlingen een brief met informatie 

en afspraken. We hopen op mooie voorstellingen!  

 

Robotica: FTC Meet League 1 & 2, en FLL Regiofinale  

Zaterdag 9 november FTC Meet League 1 op het Sondervick te Veldhoven  

Zaterdag 23 november FTC Meet League 2 op Summa College te Eindhoven  

Zaterdag 7 december FLL Regiofinale Eindhoven bij Dynamo te Eindhoven  

FIRST staat voor For Inspiration and Recognition of Science en Technology, dit is 

een grote Amerikaanse organisatie die jongeren motiveert voor de techniek. FIRST 

organiseert elk jaar 4 verschillende competities, FLL junior, FLL, FTC en FRC. Deze 

wedstrijden zijn voor kleuters tot en met studenten.   

Op Frits Philips lyceum-mavo doen we mee het Frits Philips Robotics team FLL en 

FTC.  

Dit jaar is mevr. Linders een samenwerkingsverband met Max Bogers (docent 

Fontys Mechatronica ) en zijn FRC team Force Fusion begonnen. Dit team heeft 

afgelopen jaar twee design awards gewonnen in Amerika. FRC Team Rembrandts, 

het andere team van Max Bogers, is vorig jaar op 27 april in Detroit Amerika als 

eerste Europese team Wereldkampioen Robot bouwen geworden.  

Vanaf 7 oktober 2019 volgen vier FRC leerlingen: Stijn van den Dungen, Clarence 

Felten, Stan Tops en Kacper Kaspryzchi iedere maandagavond van 17:30 t/m 

21:30 workshops op het Fontys Mechatronica, Rondom 1 (TU/e-terrein), 

Eindhoven. Bij dit blok volgen ze in het eerste gedeelte van de avond de 

workshops Electro, Block drawing, Labview programmeren en 3D printing. In het 

tweede gedeelte werken ze samen met de leden van het FRC team in de groepen: 

External Relations, Internal Events, Public relations en Regional. In het FRC team 

gebeurt alles in het Engels. Mevr. Linders begeleidt deze leerlingen.  

  

Op zaterdag 9 en 23 november heeft het Frits Philips Robotics FTC-team twee 

Meet Leagues, dat zijn kwalificatiedagen om deel te mogen nemen voor de FTC 

Championship 2020 op het Newmancollege te Breda.   

  

 

 

https://fritsphilips.eu/lunchpauzeconcert
https://www.firstinspires.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 7 december neemt het Frits Philips Robotics FLL Team deel aan de 

Regionale Eindhoven.   

  

Tijdens de Meet Leagues van de FTC en de Regiofinale Eindhoven FLL zijn jullie 

van harte welkom om onze teams te komen aanmoedigen! We wensen het FTC - 

en FLL Frits Philips Robotica team een leerzame tijd, heel veel plezier en veel 

succes met de voorbereidingen!  

 

Klankbordgroep  

5 november klas 2 t/m 6 en dinsdag 6 november klas 1 

In de klankbordgroep zitten ouders van een afdeling of leerjaar die in een sfeer 

van onderling vertrouwen en respect kritisch mee willen denken met de school. 

Het is het streven dat de klankbordgroep in een schooljaar een aantal maal 

bijeenkomt in het bijzijn van de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling. 

Vanuit de school zal een aantal onderwerpen aangedragen worden waarop we 

graag de feedback van de ouders ontvangen. Daarnaast is er de mogelijkheid om 

zelf vooraf onderwerpen aan te dragen. Tijdens de introductieavonden aan het 

begin van dit schooljaar was er de mogelijkheid om voor de klankbordgroepen aan 

te melden. De eerste bijeenkomsten van de klankbordgroepen zijn op 5 en 6 

november. Bij elke klankbordgroep is een lid van de ouderraad aanwezig. 

Onderwerpen die in meerdere klankbordgroepen aan bod komen, worden door de 

ouderraad met de rector besproken. 

 

Franse Dag  

donderdag 14 november 

Op donderdag 14 november vindt de landelijke Dag van de Franse taal plaats. Op 

een groot aantal scholen organiseert de vaksectie Frans diverse activiteiten ter ere 

van die gelegenheid. Ook bij ons op school willen we aandacht besteden aan dit 

initiatief. Tijdens de lessen Frans en gedurende de pauzes zullen er activiteiten 

plaatsvinden in de school.  

 

Ontwikkeldag  

dinsdag 19 november 

In de cao 2018-2019 is vastgelegd dat in de beschikbare onderwijstijd ruimte 

gevonden moet worden om docenten meer ruimte te geven voor vak/school 

ontwikkeling. Dit schooljaar wordt er invulling gegeven aan die ontwikkeltijd door 

een reductie van vier onderwijsdagen op het jaarprogramma. Dat kan, omdat er 

door de verschuiving van vakanties (de regio zuid begon als eerste, maar heeft als 

middelste regio vakantie) dit schooljaar voor ons een extra week kent. De eerste 

van die ontwikkeldagen vindt plaats op dinsdag 19 november en staat in het teken 

van de ontwikkeling van onze visie op onderwijs. We zullen u daar later dit 

schooljaar verder over informeren. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond leerlingen groep 8 en hun ouders 

dinsdag 19 november 18:45-21:00 uur (inloop vanaf 18:00 uur) 

Tijdens deze avond geven we aankomende brugklassers allerlei informatie over 

het onderwijs op Frits Philips lyceum-mavo. Er worden minilessen gegeven en 

informatierondes gehouden.  

Inschrijven voor deze avond is niet nodig, groep 8 leerlingen zijn samen met hun 

ouders van harte welkom! Vanaf 18.00 uur kan er in het atrium een keuze 

gemaakt worden voor de verschillende lessen of informatierondes. Het 

programma start om 18.45 uur. Rond 21.00 uur wordt de avond informeel 

afgesloten. 

 

Toetsweek 1, inhalen en herkansingen 

maandag 25 t/m woensdag 27 november 

De eerste toetsweek van dit schooljaar was van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 

november.  

Onderbouw klassen halen de toetsen in op 4 en 5 november tijdens lesuren 6-8. 

De bovenbouwklassen tijdens de herkansingsdata. Deze data zijn: 

Maandag 25 november – vwo 

Dinsdag 26 november – mavo 

Woensdag 27 november – havo. 

 

Ouderspreekuur 

maandag 25 november (uitloop dinsdag 26 november) 

Op 30 oktober is aan alle ouders een brief gestuurd met informatie over de 

ouderavond. 

In de week van 4 november ontvangt ouder 1 via Magister een uitnodiging voor de 

docentenspreekavond. Ouder 1 kan zich met behulp van zijn of haar inlogcode via 

Magister inschrijven voor deze avond. Heeft u geen inlogcode of weet u die niet 

meer dan kunt u binnen Magister via ‘wachtwoord opvragen’ een nieuwe code 

aanvragen. Indien de code geblokkeerd staat, dan kunt u via info@fritsphilips.eu 

de code laten deblokkeren en ontvangt u een nieuwe inlogcode. 

 

Sinterklaas klas 1 

donderdag 5 december 

De brugklasleerlingen vieren de verjaardag van Sint in klassenverband. 

 

Paarse Vrijdag 

vrijdag 13 december 

'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars 

hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender 

jongeren. Deze dag werd voor het eerst gehouden in 2010 en vindt in Nederland 

plaats op de tweede vrijdag van december. Onze school besteedt ook aandacht 

aan deze dag.  

 

 

 

 

https://fritsphilips.eu/ouder--en-informatieavonden
mailto:info@fritsphilips.eu

