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Herfstdisco 2021 

Op vrijdag 15 oktober organiseerde ons BRA-team na lange tijd weer een 
schoolfeest. De herfstdisco, speciaal voor leerlingen uit klas 1 en 2, had dit jaar 
het thema GRIEZELEN, en dat was duidelijk terug te zien! Heel veel leerlingen 

waren verkleed, de aula en het binnenplein waren door het BRA-team 
aangekleed en er werden griezelmocktails verkocht. Voor het eerst werd er een 

spookwandeling in het Haunted House opgezet waar Dr. Moree leiding gaf aan 
aan een team van creepy leerlingen en docenten. De leerlingen die in zijn 
operatiekamer op bezoek kwamen, waren soms te bang om daarna bij mevrouw 

Bijkerk op de foto te gaan. 
Een speciale shout-out voor het DJ-entertainmentteam in de aula: zij waren ook 

medeverantwoordelijk voor de goede sfeer tijdens het feest. 
 
Het BRA-team gaat binnenkort beginnen aan de voorbereidingen voor het 

kerstgala (klas 3 en hoger) op vrijdag 17 december. Als je mee wilt helpen met 
organiseren, houd dan het mededelingenteam in Teams in de gaten. Mevrouw 

Visbeen plaatst daar de oproepen voor vergaderingen. 
 

BRA-team 
 

 

 
Op zaterdag naar school? 
Afgelopen zaterdag kwamen in totaal 106 leerlingen uit de eindexamenklassen 

vrijwillig naar school. Ze deden dit om zich extra voor te bereiden op de 
komende toetsweek.  

 
In kleine groepjes werd hard gewerkt aan scheikunde, natuurkunde, wiskunde, 
biologie en economie. Dit alles onder leiding van enkele (oud)-docenten en wat 

oud-leerlingen van onze school. Er werd instructie gegeven, leerlingen konden al 
hun vragen stellen en natuurlijk werd er hard gewerkt aan oefenopgaven. 

 



 

De leerlingen gaven na de lessen vaak aan dat ze het gevoel hadden nu beter 

voorbereid en met meer zelfvertrouwen de schoolexamens in te gaan. Alles bij 
elkaar was het dus toch een uitstekende besteding van een deel van de 
zaterdag.  

 
 

Uitreiking certificaten International Baccalaurate  

Op 24 september ging de rode loper uit voor de jongste lichting  

oud-leerlingen tweetalig onderwijs. Zij kwamen speciaal terug naar 

school om hun Certificate of English van het International 

Baccalaureate (IB) in ontvangst te nemen. Bovendien ontvingen ze 

het Senior Certificate TTO dat aantoont dat ze hun hele middelbare 

schooltijd tweetalig onderwijs hebben gevolgd. Alle vakken en 

activiteiten van ons uitgebreide tto-programma staan op dat 

certificaat vermeld.  

Met het tweejarig IB-programma wordt de bovenbouw van het tto afgesloten. De 

leerlingen krijgen meer lesuren per week, extra vakken en maken veel 

opdrachten. Aan het eind doen havo-leerlingen examen English B en vwo-

leerlingen English A Language & Literature, naast natuurlijk hun ‘gewone’ 

eindexamens. Beide IB-examens bestaan uit verschillende onderdelen waarvan 

de laatste zelfs in de meivakantie vielen. Hard werken dus! 

Maar de uitslagen mochten er zijn: opnieuw 100% geslaagden en bovendien 

zulke hoge resultaten dat Jacob van Liesveldt dit jaar als derde tto-school van 

Nederland uit de bus kwam. Als u daarbij bedenkt dat wij geen speciale 

toelatingseisen stellen zoals op de meeste andere tto-scholen wel gebeurt, zegt 

dat veel over de kwaliteit van ons tweetalig onderwijs en de vele docenten die 

daarin werken. Onze hartelijke felicitaties aan de geslaagden, hun ouders of 

verzorgers en natuurlijk 

ons tto-team!  

Coördinatieteam tto 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Feestje Cambridge English  

Op 30 september tijdens het vijfde lesuur liep de aula vol met blije leerlingen en 

docenten. Het rook er heerlijk naar ovenverse kaas-, saucijzen- en 

frikandelbroodjes en er stonden kratten frisdrank klaar. Ook de rector en de 

afdelingsleiders vwo en havo waren aanwezig. Wat was er aan de hand?  

Het was een bescheiden feestje om de mooie resultaten van de examens 

Cambridge First en Cambridge Advanced te vieren! Met deze examens wordt op 

onze school de onderbouw van het tweetalig onderwijs, Junior School, 

afgesloten. Daarmee tonen we aan dat onze 

tto-leerlingen na klas 3 het vereiste niveau 

van Engels beheersen. Dat niveau is 

(ongeveer) te vergelijken met dat van het 

eindexamen. 

De inmiddels vierdeklassers waren 

uitgenodigd om in de aula hun felbegeerde 

certificaat in ontvangst te komen nemen. Er 

waren enkele speeches en voor iedereen een 

lekkere hartige traktatie. De foto’s zijn te 

vinden in het fotoalbum en op onze website. 

Onze leerlingen hadden het ook deze keer weer uitstekend gedaan. Zoals 

eigenlijk altijd voldeden alle leerlingen aan de eisen, maar het overgrote deel van 

hen had bovendien examen gedaan op één of zelfs twee niveaus hoger. En dat 

dus na pas drie jaar tweetalig onderwijs. U zult wel begrijpen dat we ontzettend 

blij zijn voor onze leerlingen en heel trots op ons tto. Hierbij willen we iedereen 

dan ook nogmaals van harte feliciteren. 

Coördinatieteam tto 

 

 
  



 

Deutsches Sprachdiplom  

Vorig schooljaar heeft weer een grote groep enthousiaste leerlingen aan het 
programma van het Deutsches Sprachdiplom deelgenomen. Het DSD-examen 
wordt nu al enige jaren op onze school aangeboden. Het is mooi dat de school, 

naast het gewone programma, een erkend Duits taaldiploma kan aanbieden. De 
leerlingen, uit verschillende klassen en niveaus, doen examen in de 

vaardigheden luisteren, lezen, schrijven en spreken. Na het DSD I examen 
kunnen de leerlingen deelnemen aan het DSD II programma.  
 

Vlak voor de zomervakantie kwam het goede nieuws: alle leerlingen hebben het 
DSD I met een diploma of een certificaat afgerond. Een enorme prestatie, waar 

iedereen trots op kan zijn.  
Op woensdag 13 oktober was de diploma-uitreiking. Onder het genot van “Kaffee 

und Kuchen” werden de diploma’s uitgereikt.  
 
Van harte gefeliciteerd! Vakgroep Duits 

 
 

 

              
 
 

 

  



 

3 X te laat of 3 X op tijd 

Soms doen leerlingen ons versteld staan. Dat kan bijzondere 

momenten opleveren. Je zit in de examenklas vwo en komt 

helaas vaak te laat. Nog niets om verbaasd over te zijn. Na 3 

X te laat treedt er een waarschuwingssysteem in werking dat 

leerlingen over het algemeen vervelend vinden: 

mentorgesprek, een paar keer om acht uur melden, tweede 

mentorgesprek, bericht naar ouders, vierkant rooster, melding 

bij de leerplichtambtenaar.  

Voordat dit allemaal van kwaad tot erger werd, lukte het dan 

ineens, zoals bij leerling Joost V., om achter elkaar 2 X op tijd 

te komen en dit hardop te tetteren bij binnenkomst: “Frau van 

Beek, ich bin heute pünktlich!” Bij de derde keer was deze 

docente Duits voorbereid. Opnieuw was het Joost gelukt om 

op tijd in haar les te komen. Toen kreeg hij van haar een medaille van chocola 

omgehangen. Dat noemen wij positieve versterking. Duitsers hebben dus wel 

gevoel voor humor – en hun leerlingen gelukkig ook!  

Mevrouw Borawitz 

 

Examenvreestraining 
Een beetje gespannen zijn voor het examen kan soms best nuttig zijn. Maar 

wanneer leerlingen er zo veel last van hebben dat hun prestaties eronder lijden, 
is het soms ook een plaag. Voor deze leerlingen wordt dit jaar een cursus "Beter 
Omgaan met Examenvrees" gegeven.  

Tijdens de training leren leerlingen hoe ze zich kunnen ontspannen en hoe ze 
hun negatieve gedachten om kunnen zetten in positieve, helpende gedachten.  

Na de eerste toetsweek kunnen leerlingen uit de examenklassen zich voor de 
training aanmelden. Informatie en aanmelding bij mevrouw Dijkstra 
(m.dijkstra1@penta.nl) of via de mentor. 

 

Voorlichtingsavond dyslexie voor ouders en leerlingen van klas 1 
Op donderdagavond 11 november 2021 is er een voorlichtingsavond over 

dyslexie op het Jacob van Liesveldt. Zo'n vier procent van de bevolking heeft last 
van dyslexie. Dyslexie kan met name op school erg lastig zijn. We zullen die 
avond onder andere spreken over de problemen die kunnen ontstaan door 

dyslexie en ook wordt er besproken welke oplossingen de school voor die 
problemen kan bieden. 

Dit cursusjaar zijn er enkele leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben op 

school gekomen. Verscheidene leerlingen komen wellicht in aanmerking om in 
april te worden getest door het bureau Microconsult. De kosten voor het 

onderzoek door Microconsult komen voor rekening van de ouders. 



 

De ouders van leerlingen (en de leerlingen zelf) met een dyslexieverklaring en 

ouders van leerlingen (en de leerlingen zelf) die het begeleidingstraject voor 
dyslexie ingaan, hebben van mij een uitnodiging voor deze avond gekregen. 
Uiteraard zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom! De 

voorlichtingsavond begint om 19.30 uur. 

Mevrouw Van Heukelom, dyslexiebegeleidster 

 
Vanuit de mediatheek 

De Jonge Jury boekenclub  
De Jonge Jury boekenclub is weer van start gegaan. Een groep 

leerlingen komt tijdens de grote pauze bij elkaar om te praten over 
boeken in de breedste zin van het woord.  
Van oktober tot mei kunnen leerlingen boeken lezen en stemmen 

voor de prijs van de Jonge Jury. Voor de prijs van de Jonge Jury 2022 
dingt alle oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdliteratuur mee die is 

uitgekomen in 2021. Na de kerstvakantie komt er een tiplijst. Tien 
boeken die op die lijst staan zijn gekozen door het 
boekengenootschap. Voor de elfde titel is een wildcard wedstrijd 

uitgeschreven. Met de Jonge Jury boekenclub van school doen we 
mee met die wedstrijd. We zijn benieuwd of het boek dat wij 

uitgekozen hebben (Ctrl-A / J. van  den Nieuwenhof) op de tiplijst 
komt. Leerlingen die ook willen gaan meedraaien in de boekenclub 

kunnen in de mediatheek meer informatie krijgen. 
 
LiteRom en Uittrekselbank zijn compleet vernieuwd! De databanken 

helpen leerlingen/bezoekers nu nóg beter de literaire 
informatie te vinden: 

- Modern en gebruiksvriendelijk design  
- Nauwkeurige zoekfunctie 
- Overzichtelijke resultaten 

- Uitgebreide filtermogelijkheden 
De databanken zijn voor onze leerlingen te raadplegen via 

de mediatheek van school. Op de website van school vind 
je onder het kopje algemene informatie, de gegevens van 
de mediatheek. Vanaf daar kan je naar de catalogus van de mediatheek gaan. 

Daar staan tegels met de link naar Literom en de Uittrekselbank.  
Wanneer leerlingen de AuraLibrary-app op hun telefoon hebben staan, dan 

kunnen ze de catalogus ook via hun telefoon raadplegen. 
 
Mevrouw Heijlema 

 
 

 

  



 

Activiteitenkalender 

 

Dag Datum Tijd   Activiteit   

ma 01-11-2021    Leesveldtje nummer 3  

ma 01-11-2021    eerste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V 

ma 01-11-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

di 02-11-2021    toetsweek SE1 4M/5H/6V  

di 02-11-2021 15:00 15:00  training juniormentoraat 3  

wo 03-11-2021    toetsweek SE1 4M/5H/6V  

wo 03-11-2021    Masterclass PO 1.2.  

wo 03-11-2021 20:00 20:00  VMR-vergadering    

do 04-11-2021 18:30 19:00  Even Proevenavond (2 starttijden)  

do 04-11-2021    toetsweek SE1 4M/5H/6V  

vr 05-11-2021    laatste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V 

ma 08-11-2021    uitloopdag SE1 4M/5H/6V  

di 09-11-2021    uitloopdag SE1 4M/5H/6V  

di 09-11-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

di 09-11-2021 19:30 19:30 JL vergadering directie met ouderraad (online) 

wo 10-11-2021    Masterclass PO 1.3.  

do 11-11-2021    dag van de Franse taal  

do 11-11-2021 19:00 19:00 aula voorlichtingsavond tto en aansluitend voorlichting  

     Masterclass (voor groep 7 en 8 + ouders) 

do 11-11-2021 19:30 19:30  voorlichtingsavond dyslexie  

vr 12-11-2021    wiskunde Alympiade en wiskunde-Bdag 5V  

di 16-11-2021 16:30 20:00  extra mentoravond klas 1 (10 minuten gesprekken) 

wo 17-11-2021    Masterclass PO 1.4   

do 18-11-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

ma 22-11-2021    publiceren cijfers toetsweek SE1 

ma 22-11-2021    uitnodigingsmail digitaal inschrijven ouderspreekavond 7/12 

di 23-11-2021 19:00 19:00  MBO opleidingenavond mavo-3 en -4 JL BM en Helinium 

wo 24-11-2021    Masterclass PO 1.5   

wo 24-11-2021    DSD II schriftelijke examens  

do 25-11-2021 13:00 15:00  bezoek basisscholen   

do 25-11-2021    deadline digitaal inschrijven ouderspreekavond 7/12 

di 30-11-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

wo 01-12-2021    Leesveldtje nummer 4  

wo 01-12-2021    Masterclass PO 1.6   

wo 01-12-2021    VMR-vergadering    

do 02-12-2021 13:30 15:15  PWS-middag 4M   

do 02-12-2021    digitaal bericht rooster ouderspreekavond 07-12 

vr 03-12-2021    sinterklaasviering (tijdens 8e lesuur vieren met mentor,  

     daarna sluit de school)  



 

di 07-12-2021 16:30 16:30  ouderspreekavond OB + BB (online)  

wo 08-12-2021    PWS-dag 5 5H en 6V (facultatief) 

wo 08-12-2021 14:00 16:00  proeflessen voor leerlingen van groep 7 en 8 

do 09-12-2021    PWS-dag 5H en 6V (facultatief) 

vr 10-12-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

wo 15-12-2021 09:00 11:00  bezoek basisscholen  

do 16-12-2021    uiterste inleverdatum definitieve PWS  5H en 6V  

     

(cohort 2021-
2022)   

vr 17-12-2021 08:30 08:30  gymnasiumontbijt klas 2 t/m 6 

vr 17-12-2021 20:00 00:00 aula kerstgala leerjaar 3 t/m 6  

ma 20-12-2021    solidariteitsweek   

ma 20-12-2021    repetitie kerstvieringen  

ma 20-12-2021 09:00 12:15  basketbaltoernooi klas 1a 1c 1e 1g 1j 

ma 20-12-2021 12:45 16:00  basketbaltoernooi klas 1b 1d 1f 1h 1k 

di 21-12-2021    solidariteitsweek   

di 21-12-2021    repetitie kerstvieringen  

di 21-12-2021 09:00 12:15  basketbaltoernooi klas 2a 2b 2c 2g 2j 

di 21-12-2021 12:45 16:00  basketbaltoernooi klas  2d 2e 2f 2h 2k 

wo 22-12-2021    solidariteitsweek   

wo 22-12-2021    kerstvieringen   

wo 22-12-2021 09:00 12:15  basketbaltoernooi klas 3e 3g 3j 3ma 3mb 

wo 22-12-2021 12:45 16:00  basketbaltoernooi klas 3c 3d 3f 3h  

do 23-12-2021    solidariteitsweek   

do 23-12-2021    kerstvieringen   

do 23-12-2021 09:00 12:15  basketbaltoernooi bovenbouw 

vr 24-12-2021    ontwikkeldag personeel /  leerlingen lesvrij 

  



 

Word jij een van de nieuwe leraren?  

 

Een goede leraar kan veel betekenen voor leerlingen. Dat merk je 

wel aan de verhalen van je kind(eren). Zou een overstap naar 

een baan als leraar in het voortgezet onderwijs of mbo iets voor 

jou zijn?  

Belangrijk daarvoor is dat je affiniteit hebt met twaalf- tot twintigjarigen. Vind je 

het contact met hen boeiend en heb je een hbo- of universitaire opleiding 

afgerond waarmee je een schoolvak (bij voorkeur een tekortvak) in het 

voortgezet onderwijs of mbo kunt geven, oriënteer je dan eens op de 

mogelijkheden voor een overstap.  

Dat kan door mee te doen aan een online voorlichtingsbijeenkomst van ‘Leraar 

van Buiten’. Je krijgt dan in anderhalf uur informatie over werken in het 

onderwijs en over opleidingen tot leraar, waaronder het zij-instroomtraject.  

 

Gestructureerd aanbod Leraar van Buiten 

‘Leraar van Buiten’ is een samenwerking van schoolbesturen in de gemeenten 

Den Haag (De Rode Loper), Rotterdam, Rijnmond en Groene Hart. Deze 

samenwerkingsorganisatie verzorgt voorlichting om mensen van buiten het 

onderwijs (potentiële zij-instromers) te interesseren in een overstap naar het 

voortgezet onderwijs en mbo.  

Dit gebeurt gestructureerd, door achtereenvolgens (online) voorlichtingsevents, 

een CV-check, oriënterende activiteiten op scholen, een oriëntatiecursus ‘Zin in 

Lesgeven’, hulp bij de match met een school of schoolbestuur en begeleiding 

naar een goede start voor de klas. .  

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: https://www.leraarvanbuiten.nl/ 

 

https://www.leraarvanbuiten.nl/

