
 

Leesveldtje 9 - schooljaar 2021-2022 – mei 2022 
 
Examens 2022 
 

Na twee weken meivakantie gaat het schooljaar snel richting de zomervakantie. Voor onze 

examenleerlingen is het schooljaar 2021-2022 een bijzonder examenjaar geworden. Net 

als het vorige schooljaar is er veel van hun flexibiliteit en zelfstandigheid gevraagd. 

Belangrijke competenties voor de vervolgopleiding, maar niet ideaal voor een examenjaar. 

De maanden mei/juni hebben vaak wat beter weer, waardoor het voor leerlingen niet altijd 

gemakkelijk is om de benodigde inzet te blijven leveren. Juist in deze laatste periode van 

het schooljaar met meerdere tijdvakken voor het examen is het echter belangrijk 

voldoende focus op het schoolwerk te houden. Mentoren en docenten staan klaar om de 

leerlingen daar waar nodig bij te staan. Het advies is dan ook om daar als ouders en 

leerlingen gebruik van te maken.  

Hopelijk heeft de meivakantie de examenkandidaten een goede mix geboden tussen hard 

studeren (de laatste puntjes op de i) en op zijn tijd lekker ontspannen. Vanaf donderdag 

12 mei vinden de centrale examens plaats. Er is voor de meivakantie door de 

examenkandidaten hard gewerkt tijdens de zaterdagschoolbijeenkomsten en diverse 

examentrainingen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat zij hun uiterste best zullen 

doen en tot een goed resultaat komen.  
 

Namens de medewerkers van Jacob van Liesveldt wil ik alle examenkandidaten veel succes 

wensen en ik hoop jullie allen over ca. twee maanden te kunnen feliciteren met het 

behaalde diploma. 

  

Uiteraard wil ik alle andere leerlingen ook succes wensen met de afronding van het 

schooljaar 2021-2022. Ook voor jullie is het een bijzonder jaar geweest. Zorg ervoor dat 

je je voldoende blijft inzetten voor je schoolwerk, zodat dit schooljaar met succes kan 

worden afgerond. Wij, de medewerkers van Jacob van Liesveldt, zullen er alles aan doen 

om jullie hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. 

  

Drs. W. van den Eshof 

Rector 

 

10.120,68 Euro opgehaald met Actie voor Vrede 

 

Het mooie bedrag dat met de Actie voor Vrede op 14 april is opgehaald is 10.120,68 

euro.  

De Actie voor Vrede was een enorm gezellige, drukke dag aan de Fazantenlaan. De zon 

scheen, er klonk muziek en leerlingen en leerkrachten waren samen druk bezig op de 

markt hun veelal zelf bedachte, gemaakte of door slimme onderhandelingen verkregen 

producten te verkopen of stonden klaar bij de start van de sponsorloop om zoveel mogelijk 

stempels te verzamelen door hard te lopen.  

Locoburgemeester Margriet den Brok – Swakhoven was ook aanwezig om de sponsorloop 

officieel te openen. Zij sprak daarbij van een unieke dag voor de vrede en over een unieke 

samenwerking tussen beide scholen. Een aantal bedrijven en organisaties heeft ervoor 

gezorgd dat de Actie voor Vrede zo’n groot succes kon worden. Alle namen van deze 

bedrijven en organisaties zijn te vinden op de website actievoorvrede.weebly.com.  



 

 

Het  geld zal gestort worden op Giro 555, het Rode Kruis en er zal geld besteed worden 

aan schoolspullen, waarvan de gemeente Hellevoetsluis heeft aangegeven dat deze nodig 

zijn. Dit laatste willen we dan ook daadwerkelijk aanschaffen. Ook denken we na over een 

materiële schenking aan de jeugdige vluchtelingen in Ter Apel, die zonder familieleden zijn 

aangekomen en voor wie al wekenlang geen activiteiten zijn en geen materiaal ter 

beschikking staat, waardoor zij nu nog meer psychische schade oplopen. Hiervoor willen 

we eerst meer informatie bij het COA inwinnen.  

 

In mei of juni wordt er een speciaal moment georganiseerd waarbij het geld en/of 

materiaal overhandigd wordt aan de verschillende organisaties.  

Nogmaals enorm veel dank voor jullie inzet en bijdrage.  

Mevrouw M. van Loon 

namens de werkgroep ‘Actie voor Vrede’ 

 

 

  

 



 

Pre-University college en Jacob van Liesveldt  

 

Sinds het schooljaar 2010-2011 maakt onze school deel uit van het Pre-University college 

(kortweg PRE). Met 38 andere scholen kunnen wij gebruik maken van de academische 

faciliteiten van de universiteit van Leiden voor excellente leerlingen in vwo-5 en -6. 

 

In het PRE volgen getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de twee hoogste leerjaren 

van het vwo twee jaar lang een speciaal voor hen ontwikkeld universitair programma dat 

gericht is op academische vorming. Het PRE is speciaal voor leerlingen die behoefte 

hebben aan een wetenschappelijke uitdaging naast hun vwo-opleiding. De leerlingen 

volgen hoor- en werkcolleges en participeren in wetenschappelijk onderzoek. Aan het 

einde van het traject, in vwo-6, krijgt de leerling een diploma als alle onderdelen met goed 

gevolg zijn afgelegd. 

  

En op 22 april jl. was het zover: Naomi van den Berg, Joeyan Jiang en oud-leerlinge Jinte 

de Bree kregen uit handen van de coördinator, mevrouw Janna van Helden, hun diploma 

voor hun succesvolle deelname aan het PRE. 

 

Wij zijn erg blij dat onze school kan deelnemen aan dit programma van de universiteit van 

Leiden. Wij hopen dat, naast onze Masterclasses, ook het PRE een bijdrage kan leveren 

aan de ontwikkeling van beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

 

Mevrouw drs. W.H.E. Heikoop en H.W. Schreuders 

Coördinatoren gymnasium en Masterclass 

 

 

Leerlingenraad Jacob van Liesveldt 

 

Zoals de meesten van jullie al hebben gezien, hangen er foto’s op van de leerlingen die in 

de leerlingenraad zitten. We willen ons als leerlingenraad graag bekendmaken, omdat wij 

staan voor het leuker en veiliger maken voor de leerlingen op school. Een lange tijd is er 

geen leerlingenraad geweest waardoor de leerlingen weinig konden inbrengen in 

activiteiten en verbeteringen in en om de school. Iedere leerling kan zijn ideeën doorgeven 

aan de leerlingenraad zodat iedereen gehoord wordt!   

 

Het doel van de leerlingenraad 

De leerlingenraad is opgericht om namens de leerlingen een stem te vormen bij de 

schoolleiding. Dat betekent dat de leerlingenraad namens alle scholieren spreekt of iets 

voor alle scholieren organiseert. Wanneer leerlingen ideeën hebben voor het organiseren 

van activiteiten, het verbeteren van het onderwijs of andere verbeterpunten, dan kan de 

leerlingenraad dat bekend maken bij de schoolleiding. 

 

Mogelijke verbeteringen:  

• Inspraak namens de scholieren (meebeslissen, bijvoorbeeld over het rooster); 

• Problemen op school bespreekbaar maken (er wordt gepest, wat gaan we daaraan 

doen?); 

• Het onderwijs verbeteren (de lessen zijn saai, hoe kan dat beter?); 

• Creatieve ideeën delen met de school (zou het niet leuk zijn als......?); 

• Het verbeteren van de veilige sfeer op school;  

• Het contact tussen schoolleiding, docenten en leerlingen versterken; 

• Leuke dingen organiseren.  

 



 

Aanspreekpunt leerlingenraad 

Als een leerling een idee, opmerking of verbeterpunt heeft dan kan dit aan de 

leerlingenraad kenbaar gemaakt worden via het onderstaande e-mailadres: 

brievenbusleerlingenraadJL@penta.nl 

Ook kunnen ideeën of opmerkingen voor de leerlingenraad anoniem afgegeven worden in 

de groene brievenbus bij de vitrinekast. Goedgekeurde ideeën door de leerlingenraad 

kunnen worden besproken in de MR (medezeggenschapsraad) van onze school.  

 

Het werk van de leerlingenraad 

Natuurlijk is het belangrijk om te weten welke besluiten er zijn genomen of welke grote 

veranderingen eraan komen. Dit zullen wij als leerlingenraad bekend maken door middel 

van de notulen openbaar te maken, posters op te hangen, een verslag te schrijven op de 

schoolsite en een bericht te sturen naar alle leerlingen op de school. 

 

Wat we al hebben gerealiseerd 

De picknicktafels op het plein! Nadat we een paar briefjes in onze brievenbus hadden 

gevonden met een oproep voor picknicktafels, zijn we dit gaan bespreken met meneer Van 

den Eshof en meneer Van Duijvenbode en ze zijn besteld! Er wordt vooral nu met het 

mooie weer, al flink gebruik van gemaakt.  

 

Wij hopen als leerlingenraad nog veel meer leuke en nuttige ideeën te kunnen realiseren. 

Ook is er volgend schooljaar weer ruimte voor nieuwe leden, meld je daarom gerust aan.   

 

De leerlingenraad 

Hala Azzam, Rebekka van Bergeijk, Joseph Bezuijen, Valérie Brandsma, Dema Elya, 

Jordan van Es, Alexander Szadkowski, Ezrah van Tol 
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Naam:   Leerlingen Pentacollege Jacob van Liesveld 
 
Adres:   Fazantenlaan 2 
  3222AM 
Woonplaats: Hellevoetsluis 

 
Per mail:  jl@penta.nl 
 
Betreft: Gift aan voedselbank 
 
Hellevoetsluis, 25 april 2022 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Voedselbank Hellevoetsluis wil jullie  hartelijk danken voor de gift van €542,- 

Het doet ons, als vrijwilligers, goed om te ervaren dat er jongeren zijn die zich betrokken 
voelen bij ons werk voor de medemens en ons op welke manier dan ook een steuntje in 
de rug geven. 

Met een verhuizing van de voedselbank in het vooruitzicht kunnen we een gift als deze 
goed gebruiken om de voortgang van de verstrekking van het voedsel te kunnen 
waarborgen. 

Wij stellen jullie bijdrage dan ook zeer op prijs! 

Met vriendelijke groet, 

namens alle vrijwilligers van  
Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 

Ineke van Twillert  
Secretaris Voedselbank Hellevoetsluis 
 

mailto:jl@penta.nl


 

Activiteitenkalender mei t/m juni 2022 

 
Dag   Datum Tijd   Activitieit 

ma 09-05-22    Leesveldtje nummer 9 

ma 09-05-22    examentraining 

di 10-05-22    examentraining 

di 10-05-22    werkplaats mentoraat 

wo 11-05-22    examentraining 

do 12-05-22    eerste dag CE-I 

do 12-05-22 17:30 20:00  IB-examens 6ttv IB paper 1 

do 12-05-22 17:30 20:00  IB-examen 5tth IB paper 1 en paper 2 Reading 

vr 13-05-22    CE-1 

vr 13-05-22 11:00 12:45  IB-examens 5tth IB paper 2 listening 

ma 16-05-22    CE-1 

ma 16-05-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto 

di 17-05-22    CE-1 

di 17-05-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto 

di 19-04-22    aftrap PWS 4H en 5V (cohort 2022-2023) online 19:00 havo,  

     19:30 vwo 

wo 18-05-22    CE-1 

wo 18-05-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto 

do 19-05-22    CE-1 

do 19-05-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto 

do 19-05-22    excursie Efteling klas 2 

vr 20-05-22    CE-I 

vr 20-05-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto 

ma 23-05-22    CE-1 

di 24-05-22    CE-1 (laatste dag 4M) 

wo 25-05-22    CE-1 (laatste dag 5H en 6V) 

wo 25-05-22    excursie Lille klas 3 / excursie Antwerpen mavo-3 (o.v.b.) 

do 26-05-22    Hemelvaartsdag 

vr 27-05-22    ontwikkeldag personeel, leerlingen lesvrij 

ma 30-05-22    werkweek 4Htto + 4Vtto 

ma 30-05-22    dagexcursie 4H/4V (Outdoor Valley, Amsterdam, Gent, Hellevoetsluis) 

di 31-05-22    werkweek 4Htto + 4Vtto 

di 31-05-22    dagexcursie 4H/4V (Outdoor Valley, Amsterdam, Gent, Hellevoetsluis) 

wo 01-06-22    werkweek 4Htto + 4Vtto 

wo 01-06-22    dagexcursie 4H/4V (Outdoor Valley, Amsterdam, Gent, Hellevoetsluis) 

wo 01-06-22    Leesveldtje nummer 10 

wo 01-06-22 16:00 21:00  schaaktoernooi 

wo 01-06-22 20:00 20:00  VMR-vergadering  

do 02-06-22    werkweek 4Htto + 4Vtto 



 

do 02-06-22    dagexcursie 4H/4V (Outdoor Valley, Amsterdam, Gent, Hellevoetsluis) 

do 02-06-22    Cambridge speaking exams tto-3 

vr 03-06-22    werkweek 4Htto + 4Vtto 

za 04-06-22    Cambridge written exams tto-3 

ma 06-06-22    Pinksteren 

ma 06-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

di 07-06-22    eerste dag toets- en cijfervrije periode 

di 07-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

di 07-06-22    Delf scolaire klas 3 Frans schriftelijk 

di 07-06-22 15:00 15:00  afsluiting en evaluatie juniormentoraat 

di 07-06-22 19:30 19:30  vergadering directie met ouderraad 

wo 08-06-22    toets- en cijfervrije periode 

wo 08-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

wo 08-06-22    excursie klas 3 naar Rotterdam 

do 09-06-22    ontvangst resultaten CE-I 4M/5H/6V 

do 09-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

do 09-06-22    toets- en cijfervrije periode 

do 09-06-22    dag van de Jonge jury 

do 09-06-22    excursie kubv 4H, 4V, 5V 

do 09-06-22    LLP on stage 4V (opbouw) 

do 09-06-22 17:00 17:00  aanmelding CE-II 4M/5H/6V (voor 17:00 uur) bij DUO 

do 09-06-22 18:30 18:30  uitreiken cijferuitdraai geslaagde lln 

vr 10-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

vr 10-06-22    toets- en cijfervrije periode 

vr 10-06-22   aula LLP on stage 4V + avondvoorstelling 

za 11-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Gijon 

ma 13-06-22    eerste dag CE-II 

ma 13-06-22    leerlingen vrij i.v.m. prognosevergaderingen 

di 14-06-22    CE-II 

di 14-06-22    eerste dag toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

wo 15-06-22    CE-II 

wo 15-06-22    toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

do 16-06-22    CE-II 

do 16-06-22    toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

vr 17-06-22    CE-II 

vr 17-2022    toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

za 18-06-22    Delf scolaire klas 3 Frans mondeling 

ma 20-06-22    CE-II 

ma 20-06-22    toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

di 21-06-22    CE-II 

di 21-06-22    toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

wo 22-06-22    CE-II 



 

wo 22-06-22    laatste dag toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

wo 22-06-22    publiceren resultaten toetsweek 2 4H 4V en 5V (ET's) 

do 23-06-22    CE-II 

do 23-06-22 09:00 09:00  keuze herkansingen ET's 4H 4V en 5V 

do 23-06-22    uitloop dag toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

vr 24-06-22    laatste dag CE-II 

vr 24-06-22    uitloopdag toetsweek 2 klas 1 t/m 5 (AL) 

ma 27-06-22    herkansingsdag 4H 4V en 5V (alleen ET'S) 

ma 27-06-22    KC-project Eigen Meesterwerk 3M 

ma 27-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn 

di 28-06-22    herkansingsdag 4H 4V en 5V (alleen ET'S) 

di 28-06-22    inleveren boeken 4M, 5H, 6V, klas 2 en 3 

di 28-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn 

wo 29-06-22    3m biologie Blijdorpexcursie 

wo 29-06-22    kennismakingsdag juniormentoraat 

wo 29-06-22    herkansingsdag 4H 4V en 5V (alleen ET'S) 

wo 29-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn 

wo 29-06-22 13:00 17:00  PWS-dag 1 4H en 5V (cohort 2022-2023) 

wo 29-06-22 14:00 16:00 aula introductiemiddag toekomstige brugklas leerlingen 

wo 29-06-22    pretparkenfestival klas 2 

wo 29-06-22 20:00 20:00  VMR-vergadering  

wo 30-06-21 09:00 14:00  PWS-dag 2 4H en 5V (cohort 2022-2023) 

do 30-06-22    inleveren boeken klas 4H 4V 5V klas 1  

do 30-06-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn 

do 30-06-22    KC-Project Culturenmarkt klas 1  

do 30-06-22    invoeren cijfers herkansing 4H 4V en 5V (alleen ET'S) 

vr 01-07-22    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn 

 

 
Psychische problemen bij ouders  

 

Heeft u psychische klachten en bent u de ouder van een of meerdere kinderen? 

Doe dan mee met de MARIO screeningstudie.  

1 op de 5 jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische problemen. Deze 

jongeren hebben bijvoorbeeld een moeder met een bipolaire stoornis of een vader die 

opgenomen is geweest voor psychische problemen. Sommige jongeren van ouders met 

psychische problemen kunnen zelf ook psychische problemen ontwikkelen. Het is daarom 

belangrijk om symptomen vroeg te herkennen zodat deze kinderen snel geholpen kunnen 

worden voordat zij een stoornis ontwikkelen. De MARIO screeningstudie onderzoekt of we 

met een online vragenlijst deze vroege symptomen eerder en beter kunnen herkennen.  

 

Meedoen aan de MARIO-screeningstudie? 

Wij zijn op zoek naar jongeren tussen 10 en 25 jaar oud, die een ouder hebben met 

psychische problemen. We vragen uw kind om één keer een korte online vragenlijst in te 

vullen (± 5 min). Daarna wordt er telefonisch een kort interview gehouden (± 30 min). Als 



 

uw kind jonger is dan 18 jaar, vragen we u ook om een korte vragenlijst in te vullen over 

uw kind en nemen we bij u  een telefonisch interview af. 

 

Wilt u meedoen? 

Heeft u interesse of kent u iemand die in aanmerking zou komen voor het onderzoek? Ga 

dan naar onze website (mario-project.nl) voor meer informatie of om u aan te melden. 

U kunt ook contact met ons opnemen door te mailen naar mario-check@ggzingeest.nl. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://mario-project.nl/
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