Leesveldtje 1 - schooljaar 2021-2022 - september 2021

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen
van Penta Jacob van Liesveldt
Hellevoetsluis, 30 augustus 2021
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vandaag, maandag 30 augustus is het schooljaar 2021-2022 van start gegaan.
Het is fijn om alle leerlingen en collega’s weer op school te mogen ontvangen. De
afgelopen 15 maanden waren op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen.
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft genoten en gezond en uitgerust
aan het nieuwe schooljaar gaat beginnen.
Natuurlijk zijn wij blij en opgelucht dat we weer mogen en kunnen starten, maar
vanzelfsprekend hebben we net als velen van u en jullie ook onze zorgen. Zoals
bekend zullen wij de komende weken nog verplicht zijn om bij verplaatsingen
binnen het gebouw een mondkapje te dragen (m.u.v. degene die daar om
medische redenen van zijn vrijgesteld) en blijft de anderhalvemeter maatregel
t.o.v. medewerkers gehandhaafd. We hopen daarbij op ieders medewerking en
begrip.
Bij de start van dit nieuwe schooljaar wil ik onze leerlingen uiteraard van harte
welkom heten. Een bijzonder woord van welkom is op zijn plaats voor de nieuwe
leerlingen. Misschien vind je het spannend om op een nieuwe school te beginnen
en zie je er zelfs een beetje tegenop. Dat begrijpen we. De praktijk laat echter
zien dat nieuwe leerlingen al snel gewend zijn en zich thuis voelen. Mocht dat
toch niet het geval zijn, ga dan snel langs bij je mentor om hierover te praten.
In het eerste Leesveldtje van dit nieuwe schooljaar is het ook goed aandacht te
hebben voor het belang dat we op Jacob van Liesveldt hechten aan
ouderbetrokkenheid en -participatie. Het afgelopen schooljaar hebben we
meerdere nieuwe leden in de ouderraad en de oudergeleding van de MR mogen
begroeten. Dit jaar zal ook het initiatief worden genomen om een leerlingraad op
te tuigen en leerlingen als lid te laten toetreden tot de MR. De heer Van
Arendonk zal hierin vanuit de directie het voortouw nemen.
Voor het welslagen van leerlingen op school is het belangrijk dat er goede
contacten zijn tussen school en ouders. Via het maandelijkse Leesveldtje
proberen wij ouders en leerlingen op de hoogte te houden van diverse
ontwikkelingen. Daarnaast is persoonlijk contact met de mentor en de
leerlingbegeleiders altijd mogelijk. In het kader van de begeleiding van de
leerlingen is in de zomervakantie een deel van het gebouw heringericht tot een
“leerlingplein”. Leerlingen kunnen hier terecht met al hun vragen en zorgen.

Ook in dit nieuwe schooljaar begroeten we een aantal nieuwe collega’s. Wij
wensen hen veel succes bij het verzorgen van de lessen en het begeleiden van
de leerlingen.
Als team van Jacob van Liesveldt staan wij klaar om ook komend schooljaar weer
vol enthousiasme aan de slag te gaan. Wij staan voor niet minder dan uitstekend
onderwijs in een veilige en prettige werkomgeving met oog voor elkaar.
Kortom “Meer dan een diploma”.
Ik wens iedereen een gezond, prettig en succesvol schooljaar toe.
Drs. W.M. van den Eshof
Rector
Personele zaken
Dit jaar verwelkomen we enkele nieuwe collega’s:
De heer D. Mierop
Mevrouw R. de Jong
Mevrouw J. Leach
Mevrouw N. van der Linden
De heer A. Moree
Mevrouw W. de Ruiter
Mevrouw R. Stoop
De heer S. van Straten
De heer M. Venis
Mevrouw S. Werndly
Mevrouw L. Smit

(Mpd)
(Jgr)
(Lhj)
(Lnn)
(Mre)
(Rrw)
(Sor)
(Sns)
(Ves)
(Wjs)
(Sml)

conciërge
wiskunde
Engels
beeldende vorming
geschiedenis
Nederlands
Nederlands
geschiedenis
biologie
biologie
aardrijkskunde

Als (nieuwe) docenten in opleiding en stagiaires zullen aantreden:
De heer J. Zywiecki
(Zkj)
geschiedenis
De heer F. Hottinga
(Hgf)
natuurkunde
Mevrouw Z. van der Perk
(Pkz)
lichamelijke opvoeding
Mentoren/Onderwijscoördinatoren
Als u dit cursusjaar iets wilt weten over de vorderingen van uw kind of als u iets
belangrijks wilt meedelen, verzoeken wij u vriendelijk om telefonisch contact op
te nemen met school en te vragen naar de mentor of direct een e-mail te sturen
naar de mentor. Hij of zij zal dit cursusjaar ook contact met u opnemen als de
prestaties van uw zoon of dochter daar aanleiding toe geven. Uw kind krijgt bij
het uitreiken van het rooster te horen wie dit jaar de mentor is.
De onderwijscoördinatoren vormen de tweede lijn in de leerlingbegeleiding. Zij
ondersteunen de mentoren en zijn verantwoordelijk voor zaken rond de
leerlingbesprekingen. Dit zijn besprekingen waarin de docenten die lesgeven aan
uw zoon of dochter bij elkaar komen. Voor dit cursusjaar geldt de volgende
verdeling:

*Leerjaar 1, 2, 3, 4 mavo
mevrouw M. Visbeen (afdelingsleider mavo)
*Onderbouw havo
de heer R. Boers
*Bovenbouw havo
de heer V. Salij
*Onderbouw vwo
de heer J. Katsman
*Onder- en bovenbouw gymnasium en Masterclass
de heer H. Schreuders en mevrouw W. Heikoop
*Bovenbouw vwo
de heer C. Prooi
Leerlingloket
Het leerlingloket is gevestigd in lokaal 1.38 en voor leerlingen dagelijks geopend
van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn tal van zaken waarvoor dit loket bedoeld is,
zoals:
- het helpen van leerlingen die ziek zijn en naar huis willen;
- het begeleiden van leerlingen die straf hebben gekregen of verwijderd zijn uit
de les;
- het aanhoren van problemen of klachten van leerlingen en deze leerlingen
doorverwijzen naar de juiste persoon;
- het opvangen van leerlingen die behoefte hebben aan een time-out.
Verlofaanvragen
Verlofaanvragen dienen aangevraagd te worden met een daarvoor bestemd
formulier. Deze formulieren vindt u op het ouderportaal, onder het kopje Jacob
van Liesveldt, verlofaanvragen.
Ook staan de richtlijnen voor het toekennen van verlof op de site jl.penta.nl
(onder ziek- en absentiemeldingen, verlofaanvragen).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen buitengewoon (vakantie) verlof en verlof
wegens gewichtige omstandigheden.
Een verzoek om buitengewoon verlof dient minimaal acht weken van tevoren
aan de school te worden voorgelegd. Een verzoek om extra verlof in geval van
gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan
van de verhindering aan de school te worden voorgelegd.
Indienen van aanvragen via het leerlingloket:
Gescande formulieren met handtekening (en bewijs) kunt u mailen naar
leerlingloketjl@penta.nl óf u kunt het formulier door uw zoon/dochter laten
inleveren bij het leerlingloket (lokaal 1.38).

Lestijden
het plusuur (eerste) is van
het tweede is van
het derde is van

ma, wo, do, vr
08.20-09.00 uur
09.00-09.45 uur
09.45-10.30 uur

pauze is van

10.30-10.45 uur

het vierde is van
het vijfde is van

10.45-11.30 uur
11.30-12.15 uur

pauze is van

12.15-12.45 uur

het zesde is van
het zevende is van

12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

pauze is van

14.15-14.30 uur

het achtste is van

14.30-15.15 uur

het negende is van
het tiende is van

15.15-16.00 uur
16.00-16.45 uur

di

14.15-15.00 uur (laatste
lesuur)

Vanuit de mediatheek
In de mediatheek proberen we een aantrekkelijk aanbod van boeken te hebben,
afgestemd op de vraag van de jongeren van tegenwoordig en de verplichte
literatuur. Daarom zijn er voor de vakantie ook weer een aantal boeken
afgeschreven. Gedurende het jaar worden er voor de collectie van de mediatheek
nieuwe boeken aangeschaft, zodat leerlingen lekker kunnen lezen. Gelukkig
wordt er gelezen!
Helaas blijkt dat veel leerlingen hun boek(en) niet op tijd inleveren. Voor iedere
dag dat een boek te laat is, betaalt de leerling € 0,10. Leerlingen hebben de
mogelijkheid om de boeken zelf te verlengen via een account in de online
catalogus (mijn auraspace) of via een gratis app (aura library). Leerlingen uit
klas 1 zullen in het begin van het jaar tijdens een mediatheekles een account
aanmaken. Leerlingen uit de andere leerjaren kunnen zich melden in de
mediatheek als ze hulp willen bij het aanmaken van een account of het
downloaden van de app.
Als leerlingen in de mediatheek willen werken of materiaal willen lenen uit de
mediatheek, dan hebben zij daarvoor hun schoolpas nodig. Leerlingen uit klas 1
ontvangen in de eerste schoolweek een tijdelijke schoolpas, zodat ook zij gelijk
gebruik kunnen maken van de mediatheek.

Openingstijden mediatheek
Maandag: 8.45 – 16.00 uur
Dinsdag:
8.45 – 15.00 uur
Woensdag: 8.45 – 16.00 uur
Donderdag: 8.45 – 16.00 uur
Vrijdag:
8.45 – 15.00 uur

(van 15.15 - 16.00 uur inhaalrepetities)

Vakantiedata 2021-2022
Zomervakantie

za 17-07-2021 t/m zo 29-08-2021

Herfstvakantie

za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021

Kerstvakantie

za 25-12-2021 t/m zo 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

za 26-02-2022 t/m zo 06-03-2022

Goede Vrijdag en Pasen

vr 15-04-2022 t/m zo 18-04-2022

Meivakantie

za 23-04-2022 t/m zo 08-05-2022

Hemelvaartsweekend

do 26-05-2022 t/m zo 29-05-2022

Pinksteren

ma 06-06-2022

Zomervakantie

za 09-07-2022 t/m zo 21-08-2022

De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Jacob van
Liesveldt moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de
Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Wij publiceren altijd tijdig de
vakantiedata op onze website en in ons ouderblad.
Het is onverstandig om bij het boeken van een vakantie uit te gaan van de
adviesdata die het Ministerie publiceert. De vakantiedata in onze regio wijken
daar nogal eens van af. Hanteer dus niet de adviesdata, maar gebruik altijd de
data die door school zijn gepubliceerd.
Ouderportaal
Het ouderportaal kunt u raadplegen voor algemene en klassikaal gestuurde
brieven, verlofaanvragen, e-mailadressen van docenten, financiën en informatie
over de ouderraad.
Contact met docenten
Wanneer u contact wilt met een docent, kunt u de docent een e-mail sturen. De
e-mailadressen staan in het ouderportaal.

Ook kan telefonisch contact worden gezocht via onze administratie. De
administratie zal de betrokken docent vragen contact met u op te nemen. Houdt
u er wel rekening mee dat de betreffende docent misschien niet alle dagen is
ingeroosterd, waardoor het kan voorkomen dat u wellicht pas een dag later
wordt teruggebeld. U kunt er echter van uitgaan dat de docenten zo snel
mogelijk op uw verzoek zullen reageren.
Een uitzondering daarop is uiteraard wanneer het een spoedgeval betreft. In dit
geval dient u dit duidelijk aan te geven bij de administratie en zal er een
oplossing gezocht worden.
Wijzigen NAW-gegevens
Het is belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers en het juiste emailadres beschikken om u te kunnen informeren. Wij gebruiken deze gegevens
o.a. voor het controleren van afwezigheid en om u te kunnen bellen in geval van
ziekte of een calamiteit.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om wijzigingen in de gegevens direct aan
school door te geven. U kunt hiervoor gebruikmaken van het wijzigingsformulier
in het ouderportaal.
Procedure ziek- en absentmelden
Alle ziek- en absentiemeldingen dienen door de ouder of verzorger aan de
administratie via het antwoordapparaat te worden doorgegeven. Voor de goede
orde onderstaand de volledige procedure.
 Alle absentie- en ziekmeldingen dienen op het antwoordapparaat te worden








ingesproken. Bij absentiemeldingen gaat het om afspraken bij een specialist,
orthodontist, fysiotherapeut, enz. Dit kan ruim van tevoren (zodra de afspraak
bij u bekend is) en op ieder moment van de dag.
Wanneer uw kind ziek is, hoeft u maar één keer te bellen, behalve na het
weekend – op maandag – graag wel opnieuw bellen.
Wanneer uw kind ziek naar huis gaat, wordt u door een medewerker gebeld,
zodat u weet dat uw kind naar huis komt. Wanneer wij geen van de
ouders/verzorgers kunnen bereiken, dient later een bevestiging te worden
ingesproken op het antwoordapparaat.
Tijdens een toetsweek dient de absentie van de leerlingen die toetsen hebben,
elke dag telefonisch doorgegeven te worden voor aanvang van de toets aan de
administratie.
Het antwoordapparaat wordt gedurende de dag regelmatig afgeluisterd.

De leerlingroosters
In verband met de “startweek” ontvangen de leerlingen voor die week geen
rooster. De bovenbouwleerlingen hebben bij hun boeken een concept
basisrooster ontvangen, zodat ze kunnen controleren of al hun vakken erop
staan.
Vanaf 6 september zal het rooster alleen nog maar via Somtoday worden

gepubliceerd. Het rooster wordt voortdurend ververst met roosterwijzigingen en
moet daarom dagelijks geraadpleegd worden.
Betaling Schoolkosten 2021-2022
De betaling van de schoolkosten vindt bij Jacob van Liesveldt plaats door middel
van het invullen van een lijst met schoolkosten. De lijst met schoolkosten kunt u
digitaal invullen. Aan het begin van dit schooljaar krijgt u een e-mail met
informatie over de schoolkosten en daarna ontvangt u een e-mail van PENTA
Wiscollect met het verzoek de lijst met schoolkosten aan te vinken. U kunt hier
ook op aangeven op welke wijze u wenst te betalen. Dat kan op twee manieren.
Per overboeking (1x of 3x) en per IDEAL.

Aansprakelijkheid van de school

Op Jacob van Liesveldt vinden wij het heel normaal dat iedereen met respect
omgaat met de spullen van een ander. Het spreekt in onze ogen vanzelf dat
spullen van een ander niet kapot gemaakt worden en natuurlijk al helemaal niet
worden ontvreemd.
Toch moeten wij vaststellen dat deze zaken ook op onze school zo nu en dan
voorkomen. Wij betreuren dat en wij doen er van alles aan om te voorkomen dat
het gebeurt. De basis van preventie ligt in onze visie bij het goed kennen van je
leerlingen. Als je weet wat er speelt, kun je vaak op tijd ingrijpen.
Daarnaast zetten wij flink wat surveillanten in en vragen wij aan al onze
medewerkers en aan alle leerlingen om ogen en oren open te houden en als ze
iets merken om dat te melden. Het liefst bij de heer Van Duijvenbode of bij een
van onze conciërges en anders bij de mentor, de afdelingsleider of de directie.
Een melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld en kan desnoods ook anoniem
worden gedaan.
Ten slotte hebben wij een aantal technische maatregelen getroffen. We hebben
een professioneel camerabewakingssysteem, er staan stevige hekken om ons
terrein en er zijn voor alle leerlingen kluisjes beschikbaar.
Gelukkig weten we met al deze maatregelen het probleem beperkt te houden,
maar helaas kunnen we niet garanderen dat er niets gestolen of vernield wordt
op Jacob van Liesveldt. Als het dan toch een keer gebeurt dat er iets gestolen of
kapot gemaakt wordt, dan kan de school daar niet voor aansprakelijk gesteld
worden. Het is voor scholen helaas niet mogelijk om zich tegen diefstal of
vernieling van spullen van leerlingen te verzekeren en inmiddels is uit
jurisprudentie duidelijk geworden dat ouders en leerlingen de school niet
aansprakelijk kunnen stellen, zelfs niet als de school spullen in bewaring heeft
genomen. Voor de rechter, en dus ook voor ons, is het uitgangspunt dat
leerlingen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun spullen.

Ons advies is daarom om kostbare spullen voor zover mogelijk niet mee naar
school te nemen. Laat in ieder geval geen kostbare spullen in jaszakken zitten of
op andere manieren onbeheerd ergens achter. Vertrouw er niet op dat een deur
die op slot zit ook op slot blijft of behoort te blijven. Er zijn maar twee goede
oplossingen: bewaar kostbare spullen in je kluisje en bewaar kostbare spullen
zelf.
Het is verstandig om de spullen in je kluisje te leggen als je naar de lo-lessen
gaat in de sporthallen. Het neerleggen van spullen in de gymzaal en het later
weer ophalen bij de docent is geen garantie dat er niets gestolen is. Nogmaals:
de docent is daar niet verantwoordelijk voor.
Busregeling
Wanneer leerlingen met de bus naar school reizen, kunnen ze in de regel precies
op tijd bij het begin van de les aanwezig zijn. Wanneer de bus enige vertraging
heeft, mogen ze een of enkele minuten te laat komen. De leerlingen moeten dan
in plaats van een telaatbriefje een busbriefje bij de conciërgeloge halen.
Uitgestelde IB graduation ceremony
Vlak voor de zomervakantie kwam een grote groep tto-leerlingen die vorig jaar al
geslaagd waren, opnieuw naar school. Eindelijk konden zij dan het certificaat
Engels van het International Baccalaureate (IB) in ontvangst nemen. Deze
uitreiking was eind september 2020 uitgesteld omdat het toen door de Covid-19epidemie niet mogelijk was zoveel mensen in de school te ontvangen.
Op vrijdag 9 juli arriveerden ’s middags de voormalige havoleerlingen en ’s
avonds de oud-vwo’ers. Zij werden op het schoolplein verwelkomd door Peter
MacBanshee die met zijn doedelzak de sterren van de hemel speelde. Uiteraard
gehuld in cap and gown kwamen zij één voor één over de rode loper de school
binnen. In lokaal 0.31 ontvingen zij hun IB-certificaat en hun Senior tto
certificaat uit handen van hun docenten Kevin Schuck en Marina Philippa. Daarna
was er nog een gezellig samenzijn op het plein met natuurlijk de traditionele
groepsfoto’s waarbij de graduates al even traditioneel de baretten hoog in de
lucht gooiden.
Inmiddels heeft de volgende groep tto-leerlingen alweer de IB-examens gedaan
en ook nu weer zijn alle kandidaten daarvoor geslaagd. Opnieuw dus een
slagingspercentage van 100% op zowel havo als vwo! De uitreiking van deze
certificaten vindt plaats op vrijdag 24 september.

Activiteitenkalender
Dag Datum
Tijd
ma
30-08-21 11:00
ma
30-08-21 11:30
ma
30-08-21 12:15
ma
30-08-21 13:00
ma
30-08-21 13:00
ma
30-08-21 13:45
ma
30-08-21 14:30
ma
30-08-21 18:00
di
31-08-21
di
31-08-21
wo
01-09-21
wo
01-09-21
wo
01-09-21
do
02-09-21
do
02-09-21
vr
03-09-21
vr
03-09-21 18:00
ma
06-09-21 09:00
ma
06-09-21 09:00
di
07-09-21 13:30
di
07-09-21 15:00
wo
08-09-21 09:00
do
09-09-21 09:00
di
14-09-21 19:30
di
14-09-21 19:30
wo
15-09-21
do
16-09-21 16:30
do
16-09-21 19:30
do
16-09-21
ma
20-09-21 15:15
di
21-09-21 16:30
di
21-09-21 19:30
vr
24-09-21 19:30
di
28-09-21 19:30
di
28-09-21 20:30
wo
29-09-21 20:00
do
30-09-21 19:30
vr
01-10-21
ma
04-10-21 19:30
di
05-10-21 15:00

aula

di

05-10-21

19:30

aula

di
vr
di
wo

05-10-21
08-10-21
12-10-21
13-10-21

19:30
11:00

aula

aula

aula

aula
aula
aula

Activiteit
jaaropening klas 1 en aansluitend boeken ophalen
jaaropening klas 2/3/4 mavo en aansluitend boeken ophalen
jaaropening klas 2/3 havo en aansluitend boeken ophalen
jaaropening klas 2/3 vwo en aansluitend boeken ophalen
instructie introductiedagen voor juniormentoren
jaaropening klas 4/5 havo en aansluitend boeken ophalen
jaaropening klas 4/5/6 vwo en aansluitend boeken ophalen
eerste dag zeilweek 4M
festiviteiten klas 1 t/m 6
zeilweek 4M
Leesveldtje nummer 1
festiviteiten klas 1 t/m 6
zeilweek 4M
festiviteiten klas 1 t/m 6
zeilweek 4M
leerlingen lesvrij
laatste dag zeilweek 4M
eerste lesdag (m.u.v. 1 mavo)
blended learning dag 1 mavo
voorlichting examen + PWS 4M voor leerlingen
training juniormentoraat
PWS-dag 3 5H en 6V (cohort 2021-2022)
PWS-dag 4 5H en 6V (cohort 2021-2022)
mentoravond klas 1
vergadering directie met ouderraad
schoolfotograaf
mentorgesprekken 4M ouders (CE+vervolgopl)
mentoravond klas 2
schoolfotograaf
voorlichting Let's Go! voor leerlingen tto-3
mentorgesprekken 4M ouders (CE+vervolgopl)
voorlichtingsavond 5V leerlingen + ouders
uitreiking IB-certificaten en Cambridge certificaten
voorlichtingsavond 5H leerlingen + ouders (CE+vervolgopl)
voorlichtingsavond 6V leerlingen + ouders (CE+vervolgopl)
VMR-vergadering
mentoravond klas 3
Leesveldtje nummer 2
voorlichting 3H locatie Bahûrim
training juniormentoraat
mentoravond 4V en voorlichting 4V (2e fase) voor leerlingen +
ouders
mentoravond 4H en voorlichting 4H (2e fase) voor leerlingen +
ouders
terugkomdag fotograaf
3D-design dag leerjaar 3
3D-design dag leerjaar 3

wo
do
vr
ma
di
wo
do
vr
za
ma

13-10-21
14-10-21
15-10-21
18-10-21
19-10-21
20-10-21
21-10-21
22-10-21
23-10-21
25-10-21

13:30

PWS-middag 4M
inleveren voorlopig PWS 5H en 6V (cohort 2021-2022)
herfstdisco
eerste dag herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
herfstvakantie
laatste dag herfstvakantie
zaterdagschool examenleerlingen
ontwikkeldag personeel / leerlingen lesvrij

