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Hellevoetsluis, 1 juli 2022 

  

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

  

Hierbij ontvangen jullie alweer het laatste Leesveldtje van het schooljaar 2021-2022.  Een 

heel bijzonder schooljaar. Covid-19 heeft ons ook dit schooljaar nog aardig bezig 

gehouden. Ondanks de regelmatige aanpassingen zijn we er redelijk in geslaagd om het 

schooljaar min of meer te laten verlopen als gepland met zoals het er nu naar uitziet een 

slagingspercentage voor onze examenkandidaten van tussen de 92% en 96% voor alle 

afdelingen. 

  

Het is fijn om te zien dat we ons kunnen verheugen op een goede aanmelding voor het 

komend schooljaar. Afgelopen woensdag 29 juni hebben 248 nieuwe brugklassers kennis 

gemaakt met hun nieuwe klasgenoten en mentor. 

  

De laatste weken van dit schooljaar worden ingevuld met een afsluitende toetsweek, het 

inleveren van de boeken, enkele leuke activiteiten en uiteraard de diploma-uitreiking voor 

de examenkandidaten.  

  

In de week van 4 juli zijn de diploma-uitreikingen. Dit jaar proberen we die weer op 

dezelfde feestelijke wijze te organiseren als vorig jaar. Dat wil zeggen met een BBQ voor 

de examenkandidaten en een drankje na afloop.  

  

Donderdag 7 juli nemen we afscheid van een aantal medewerkers. Voor het merendeel  

collega’s die door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd na vele jaren trouwe 

dienst Jacob van Liesveldt gaan verlaten. We gaan hun enorme kennis en ervaring zeer 

missen. Gelukkig zijn we er in geslaagd om alle vacatures te vervullen door goede, 

bekwame docenten. 

  

Vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar wil ik vooral de nieuwe brugklassers en de 

overige nieuwe leerlingen van harte welkom heten op de Jacob. We kijken uit naar het 

nieuwe schooljaar. Het nieuwe schooljaar gaan we wederom spectaculair openen met een 

feestweek voor alle leerlingen. Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus is 

er drie dagen lang een groot aantal bijzondere activiteiten gepland. Wat precies is nog 

even een verrassing, maar het wordt echt iets bijzonders. 

  

Maar… nu allereerst vakantie! Ik wens jullie, beste leerlingen, beste ouders en allen die 

betrokken zijn bij Jacob van Liesveldt  een fijne vakantie met prachtig weer. Ik hoop dat 

iedereen, ver weg of dichtbij huis, van een goede vakantie zal genieten. Graag zie ik al 

onze leerlingen gezond weer terug op maandag 22 augustus  bij de jaaropeningen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

drs. W.M. van den Eshof 

rector 

 

 
  



 

Vertrekkende collega’s  

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal docenten, die om 

uiteenlopende redenen niet zullen terugkeren. Hen wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet 

en betrokkenheid bij onze school.   

 

De heer A. Bernouw   (Bew)  wiskunde 

De heer M. Kerkhofs   (Kfm)  economie 

Mevrouw M. Dijkstra   (Dks)  Duits 

Mevrouw T. Heil   (Hei)  economie 

Mevrouw B. Blaauw   (Blw)  beeldende vorming 

Mevrouw F. Scholten   (Sco)  maatschappijleer 

Mevrouw L. Smit   (Sml)  aardrijkskunde 

De heer M. Buis   (Bmc)  maatschappijleer 

Mevrouw R. Groen   (Gnr)  Engels 

De heer G. dos Santos  (Sts)  beeldende vorming 

Mevrouw M. Koopman  (Kpm)  maatschappijleer 

De heer P. Dijkhuizen  (Dnp)  Duits 

Mevrouw D. van Toledo  (Tod)  Frans 

Mevrouw W. Fortuin   (Fnw)  klassieke talen 

Mevrouw N. van der Linden  (Lnn)  beeldende vorming 

Mevrouw C. Overgaauw  (Owc)  Duits 

 

Oproep oudervrijwilligers mediatheek 

Voor de mediatheek zijn we op zoek naar oudervrijwilligers, die na de zomervakantie, ons 

een dagdeel per week willen komen helpen. Het dagdeel waarvoor we in elk geval een 

oudervrijwilliger zoeken is de woensdagochtend. 

 

De mediatheek is een grote, gezellige ruimte met ruim 67 werkplekken achter de 

computer. Ook hebben we drie grote lees/leertafels. Ieder lesuur verlaten leerlingen de 

mediatheek en komen er weer nieuwe leerlingen binnen. De leerling scant zijn schoolpas 

en krijgt van de mediathecaris of oudervrijwilliger een werkplek toegewezen.  

 

De bibliotheek heeft ruim 6000 informatiedragers en deze kunnen door de leerlingen 

worden geleend. De mediatheekmedewerker achter de balie heeft ’s morgens en  

’s middags hulp van een vrijwilliger, een ouder van een van onze leerlingen.  

 

Heeft u enige computerkennis en bent u een dagdeel per week (van 9.15 uur tot 12.30 uur 

of van 12.00 uur tot 15.00 uur) beschikbaar? Wilt u actief betrokken zijn bij de school en 

de leerlingen? Vindt u het leuk om in een enthousiast vrijwilligersteam te werken? Neemt 

u dan alstublieft contact op met C. Heijlema-Meijer, hoofd mediatheek Jacob van Liesveldt, 

telefoonnummer 0181-316866 of e-mail naar mediatheek.jl@penta.nl o.v.v. vrijwilliger 

mediatheek. 

 

Wilt u eerst eens even een kijkje komen nemen voordat u solliciteert? Dat kan natuurlijk 

ook. Wij laten u graag onze mediatheek en de werkzaamheden zien. Bel of e-mail gerust 

voor een afspraak en heel graag tot ziens! 

 

Mevrouw Heijlema 

 

 

  



 

Schaaktoernooi  
Sinds er in de mediatheek schaak- en damborden staan, wordt 

daar veel gebruik van gemaakt. Daarom besloten meneer Van der 

Pluijm en de medewerkers van de mediatheek een schaaktoernooi  

te organiseren. Als datum werd gekozen voor woensdag 1 juni. 

Jammer genoeg konden leerlingen die op dat moment naar 

Engeland waren niet meedoen. Gelukkig waren er voldoende 

deelnemers om het schaaktoernooi te laten doorgaan. Twee 

meisjes en acht jongens namen het tegen elkaar op. Anders dan 

het schaken in de mediatheek was dat er nu met klokken gespeeld 

moest worden. Soms kon de tijdsdruk dus aardig oplopen. 

Tijdens dit toernooi speelden de leerlingen allemaal een keer tegen 

elkaar ongeacht het niveau en leerjaar van de leerling.   

De sfeer was sportief en de leerlingen hadden het gezellig met 

elkaar. Er was voor iedereen een medaille, en de nummers 1 tot en 

met 5 kregen ook nog een beker. De winnaar van het toernooi is geworden Thijs van Dam. 

Na dit geslaagde toernooi zal er volgend schooljaar waarschijnlijk weer een schaaktoernooi 

georganiseerd worden. 

Mevrouw Heijlema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ju!ce in landelijke finale Day for Change Maker 2022 

Ties, Yara, Margot en Rosalie uit 3h zijn met hun bedrijfje JU!CE geselecteerd voor de 

landelijke finale van de Day for Change Maker 2022! Of zij winnen, hangt af van het aantal 

stemmen dat ze krijgen. Wie wil meestemmen, gaat naar de website Stem voor de Day for 

Change Maker 2022 - Day for Change: in het een-na-laatste filmpje doet Ju!ce verslag van 

hun geweldige actie. Stemmen mag tot 1 juli middernacht, het kan nog net. Doen hoor! 

 

Coördinatieteam tto 

  

https://dayforchange.nl/stem-voor-de-day-for-change-maker-2022/
https://dayforchange.nl/stem-voor-de-day-for-change-maker-2022/


 

Drukke tijden voor tto-leerlingen 

Het laatste kwartaal van het schooljaar stond bol 

van de tto-activiteiten. Zo gingen de 

tweedeklassers naar Delft voor een Engelstalige 

City Escape Tour. Als Balthasar Gerards moesten 

zij de stad zien te ontvluchten na de moord op 

Willem van Oranje. Dat is niet elk groepje gelukt 

(veel leerlingen dachten via McDonalds te 

‘ontsnappen’) maar het was wel een leuke dag, 

ondanks de verschrikkelijk regenbui aan het eind. 

Door- en doornat gingen we allemaal de bus weer 

in. De derdeklassers staat een soortgelijk 

programma te wachten in Rotterdam, hopelijk 

zonder regen, en de brugklassers gaan traditiegetrouw naar ProDemos in Den Haag.  

 

De vierdeklassers vwo verzorgden een avondvullend programma voor hun ouders en 

andere belangstellenden bij ‘LLP on Stage’. LLP staat voor Language, Literature en 

Performance en hoort bij pre-IB, het voorbereidingsjaar voor het programma IB English in 

klas 5 en 6. De bedoeling van het onderdeel Performance is dat leerlingen leren zich te 

presenteren en vrijer kunnen spreken en bewegen voor een publiek. En dat konden ze! 

Met soms hilarische acts en presentaties bezorgden ze het publiek een geweldige avond. 

 

De examenleerlingen tto deden tussen hun ‘gewone ’ eindexamens door ook nog hun IB-

examens. Op 6 juli weten we of ook dit jaar alle IB-kandidaten geslaagd zijn.  

 

Het allerdrukst was het waarschijnlijk voor tto-3: half mei ontvingen zij de gastleerlingen 

van onze Deense, Spaanse en Duitse partnerscholen. In de gangen klonken alle talen door 

elkaar en samen namen leerlingen uit alle vier de landen deel aan activiteiten en 

excursies. Dat is nog eens internationalisering! Vervolgens had tto-3 op zaterdag 4 juni 

een extra schooldag voor de examens Cambridge First of Cambridge Advanced. Het 

wachten is op de uitslag, die begin augustus verwacht wordt. En ten slotte gingen zij op 

hun beurt op reis naar ‘hun’ partnerschool om daar opnieuw een druk programma af te 

werken. Het was veel, het was soms aanpoten maar het was vooral heel leerzaam én leuk! 

 

Al met al kijken we terug op een mooi tto-jaar, waarin we eindelijk weer ons hele 

programma konden uitvoeren. We hopen van harte dat dat volgend schooljaar niet anders 

zal zijn. En dan stomen we alweer door naar een jubileum: vijfentwintig jaar tto op Jacob 

van Liesveldt, in 2023-2024. Wij wensen alle (tto)-leerlingen en hun ouders of verzorgers 

een mooie zomer toe! 

 

Coördinatieteam tto 

 

Levensbeschouwing facultatief   

Op Jacob van Liesveldt krijgen vrijwel alle leerjaren één les levensbeschouwing per week. 

De examenleerlingen sluiten het vak af aan het eind van het voorafgaande jaar (mavo) of 

halverwege hun laatste jaar (havo, vwo of gymnasium). Daarnaast is er een 

opleidingsrichting die een onderbreking heeft van een jaar: 3 gymnasium tto, waaronder 

ook de Masterclass valt. In het afgelopen jaar is aan de derdejaars Masterclass leerlingen 

de mogelijkheid geboden om lessen levensbeschouwing te volgen op facultatieve basis. 

Eén van de overwegingen om dit te doen was dat juist het vak levensbeschouwing tijdens 

een heftige crisis van belang kan zijn voor leerlingen. De naam van het vak betekent 

immers letterlijk ‘kijk op het leven’ en gaat onder meer over levensvragen bij 



 

bestaanservaringen. Het aanbod heeft geresulteerd in een lessenserie met een deels vaste 

en deels wisselende groep deelnemers, waarin nieuwe dingen werden geleerd en diverse 

levensvragen en levensbeschouwingen uitgediept. Dat leverde zinvolle en tegelijkertijd 

gezellige bijeenkomsten op. De vaste deelnemers zullen bij hun rapport een heus 

certificaat van deelname ontvangen. Een peiling in 2tto gymnasium lijkt erop te duiden dat 

er voor volgend schooljaar opnieuw interesse bestaat voor het vak levensbeschouwing op 

facultatieve basis.   

 

Mevrouw Posthuma en de heer Rademakers namens de vakgroep levensbeschouwing  

 

 

Afsluiting Jonge Jury Boekenclub 

Het afgelopen schooljaar hebben onderbouwleerlingen de kans gehad om mee te doen met 

de Jonge Jury boekenclub op school. Tijdens schoolpauzes kwamen we bij elkaar en 

bespraken we de nieuwe boeken die we lazen. Aan het eind van de periode werd gestemd 

op de boeken waarvan de leerlingen vonden, dat dit boek de Prijs van de Jonge Jury 

verdient.  

Tijdens de Dag van de Jonge Jury op 9 juni werd die prijs uitgereikt in de Doelen. Met de 

leerlingen van de boekenclub zijn we naar deze feestelijk dag geweest. Daar ontmoetten 

we schrijvers, kon er meegedaan worden aan workshops en kregen we aan het eind van 

de dag te horen welk boek de prijs van de Jonge Jury gewonnen had. En de winnaar werd: 

… Chinouk Thijssen met het boek Gegijzeld. Als kers op de taart lukte het ook nog om met 

Chinouk Thijssen op de foto te gaan. 

In het schooljaar 22/23 gaat de boekenclub gewoon weer verder! 

Mevrouw Heijlema 

 

  



 

Lezen in de vakantie 

Heel veel Nederlanders geven aan: ik wil lezen, graag zelfs! 

Maar toch … het komt er niet van. Na werk, gezin, sport, 

hobby’s, tv en natuurlijk sociale media, is de dag steeds weer 

voorbij voordat het boek opengaat. 

Gelukkig is er de zomer. Voor velen hét moment om te lezen. 

Dan is er tijd. In de tuin, op het strand, aan het zwembad en – 

als het meezit – in de vliegtuigstoel. 

In de laatste week voor de vakantie kunnen leerlingen nog 

boeken lenen bij de mediatheek, de eerste week van 

september moeten de boeken weer teruggebracht worden. 

Geen zin in een zware tas tijdens de vakantie …Goed om te 

weten is dan, dat iedereen tot 18 jaar gratis lid kan worden van de openbare bibliotheek. 

Het is mogelijk om daar dan gratis ebooks te lenen. In de catalogus van de bibliotheek 

staat aangegeven op wat voor device de boeken gelezen kunnen worden. 

Welk boek pak jij deze zomer?  

Mevrouw Heijlema 

 

Penta Jacob van Liesveldt breekt internationaal door! 

Ons bereikte een mooi bericht van Marieke Lork die vorig jaar als studente van de 

universiteit Münster op onze school voor twaalf weken haar buitenlandse stage liep tijdens 

haar lerarenopleiding voor de vakken Duits en Nederlands.  

In mei vond op de uni de Europadag plaats. Dat is in Duitsland echt reden voor een feest. 

Marieke heeft voor dit event een poster gemaakt om andere studenten over haar 

ervaringen op onze school te berichten en voor een soortgelijke stage enthousiast te 

maken. 

Met gepaste trots maken wij jullie graag deelgenoot van de inhoud en opmaak. Altijd leuk 

om door andermans ogen naar je eigen school en leefomgeving te kijken. Met de 

vriendelijke groeten van Marieke aan alle collegae en leerlingen. 

Mevrouw Van Beek-Borawitz 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Deutsch mach Spaß 

 

DSD II groep 2022: Wir haben es geschafft!  

Zoals eerder aangekondigd na de ontvangen 

resultaten staat hier een negental trotse leerlingen uit 

5vwo te poseren. Van links naar rechts: Jasper van de 

Weerd, Joseph Bezuijen, Dominieq de Koster, Bente 

Janssens, Elisabeth Khojasteh, Amy Middendorp, Daan 

Lam, Tristan Kruse en Valérie Brandsma. Zij zullen in 

de laatste week van dit schooljaar tijdens een 

feestelijke bijeenkomst hun welverdiende DSD II 

diploma’s in ontvangst nemen. Zeven van deze 

leerlingen hebben met hun bijzonder succesvolle vervroegde deelname aan het CSE Duits 

het vak afgesloten en kunnen zich in hun examenjaar met extra tijd en inzet aan andere 

vakken wijden. 

Deutsch haben sie geschafft! 

 

Wir haben ein deutsches Buch gelesen! 

De leerlingen uit klas 1k hebben in de tweede helft van het schooljaar de leuke ervaring 

opgedaan dat zij na enkele maanden Duitse les zelfs 

al een boekje kunnen lezen en begrijpen. 

Voor de bijbehorende bevraging voor een 

Deutschdossier cijfer heeft hun docente, mevrouw 

Van Beek-Borawitz, groepjes samengesteld. Hier werd 

met grote ijver samen op zoek gegaan naar de juiste 

antwoorden. Een motiverende manier voor de 

ontwikkeling van leesplezier zoals dit ook in volwassen 

boeken- en leesclubjes gebruikelijk is om dieper tot 

de essentie en betekenis door te dringen. Bij het lezen 

van de antwoorden op de laatste vraag naar de eigen 

mening over hun leeservaring maakte het hart van de 

docente regelmatig een sprongetje. Van ontlezing 

geen sprake, louter enthousiaste reacties en vaak de ‘vraag naar meer’.  

 

Mauerprojekt in klas 3j  

De leerlingen uit klas 3j hebben aan het einde van het schooljaar aan een complexe 

projectopdracht met als onderwerp De Berlijnse muur gewerkt. In drie- en viertallen 

hebben zij over zelf gekozen periodes van voor, tijdens en na de muur interessante en 

vaak onbekende details op een aangereikte website opgezocht en in korte 

informatiefragmenten verwerkt en deze aangevuld met kleine illustraties en/of tekeningen. 

Op de foto is te zien hoe zij hun stukken tijdlijn in de goede volgorde brengen, de 

gepresenteerde informatie lezen en meehelpen bij de beoordeling van elkaars werk. 



 

Met dit project wordt duidelijk dat de 

vakken Duits en geschiedenis veel 

raakvlakken met elkaar hebben. Reden te 

meer om in de toekomst te zoeken naar 

vakoverstijgende samenwerking en 

projecten. Elk jaar neemt een kleine groep 

tto-leerlingen uit klas 3 deel aan de 

internationaliseringsactiviteiten met een 

Gymnasium in Berlijn. Dan beleven zij 

onder andere Geschichte und Kultur zum 

Anfassen. 

 

 

 

 

 

 

Uitnodigingen als bonusopdracht bij een proefwerk 

Dat een proefwerk goed voorbereid moet worden weten de leerlingen vanaf klas 1! 

Soms is het leuk als met gedegen voorbereiding naast goede 

resultaten ook nog een bonus verdiend kan worden. Met groot 

enthousiasme en creativiteit hebben de leerlingen van klas 1k 

mooie uitnodigingen gemaakt. De Redemittel zijn deze keer los van 

de toets in praktijk gebracht en dat leverde prachtige Einladungen 

en bonuspunten op. Er was van alles verzonnen: Uitnodigingen 

voor Geburtstagsfesten, Grillabende, Schlummerfeste en nog veel 

meer. Duits in praktijk gebracht! 

Mevrouw Van Beek-Borawitz 

  



 

Uitdagend plusuur First Lego League doet mee aan 

de regiowedstrijd 

Vrijdag voor de meivakantie is er keihard gebouwd, 

geprogrammeerd en geoefend met de robots van de First 

Lego League. De leerlingen moesten een pitch geven voor 

hun innovatieproject. Daarna was het tijd om op het 

speelveld zoveel mogelijk punten te behalen. Ondanks dat 

het de eerste keer was hebben ze ontzettend veel punten 

weten te verzamelen. Helaas niet genoeg om te winnen. 

Het was een ontzettend gezellige en leerzame dag.  

Mevrouw Witter 

 

 

 

 

 

 

      

      

               De robot in actie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kanjers van de First Lego League – Jacob van Liesveldt   



 

Activiteiten juli 2022 

 

Dag Datum Tijd   Activiteit      

vr 1-7-2022    uitwisseling Let's Go! 3-tto Berlijn   

vr 1-7-2022    ontvangst resultaten CE-II    

vr 1-7-2022    aanmelding CE-III 4M/5H/6V (voor 17:00 uur) bij DUO 

vr 1-7-2022    sportdag klas 1      

vr 1-7-2022    Leesveldtje nummer 11    

vr 1-7-2022    excursie Efteling klas 2    

ma 4-7-2022    diploma-uitreiking 4M    

di 5-7-2022    CE-III      

di 5-7-2022    diploma-uitreiking 6V    

di 5-7-2022    sportdag klas 2     

di 5-7-2022 09:00 16:00  escape tour Rotterdam 3-tto    

di 5-7-2022    klas 1tto Prodemos (1f + 1h)    

wo 6-7-2022    klas 1tto Prodemos (1j + 1k)    

wo 6-7-2022    CE-II      

wo 6-7-2022    sportdag klas 3     

wo 6-7-2022    diploma-uitreiking 5H    

do 7-7-2022    CE-III      

do 7-7-2022    jaarsluitingen en uitreiking rapport 3   

do 7-7-2022 12:30   voorlichting zeilweek toekomstig 4 mavo  
do 7-7-2022    uitreiken Junior Certificate tto onderbouw  
do 7-7-2022 11:00 12:00  briefing activiteitenleiders introductiedagen tto  
vr 8-7-2022    CE-III      

ma 11-7-2022    eerste dag zomervakantie (t/m vr.19-08)   

do 14-7-2022    ontvangst resultaten CE-III    

do 14-7-2022    diploma-uitreiking CE-III    
 

 

Activiteiten eerste schoolweek 

 

Dag Datum Tijd   Activiteit     

ma 22-8-2022 11:00 11:30  jaaropening klas 1 en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 11:30 12:30  jaaropening klas 2/3/4 mavo en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 12:15 13:15  jaaropening klas 2/3 havo en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 13:00 14:00  jaaropening klas 2/3 vwo en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 13:00 13:00  instructie introductiedagen voor juniormentoren  

ma 22-8-2022 13:45 14:45  jaaropening klas 4/5 havo en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 14:30 15:30  jaaropening klas 4/5/6 vwo en aansluitend boeken ophalen 

ma 22-8-2022 18:00 18:00  eerste dag zeilweek 4M    

di 23-8-2022    zeilweek 4M     

di 23-8-2022    startweek      



 

di 23-8-2022    eerste dag werkweek Griekenland 5 en 6 gymn  

wo 24-8-2022    zeilweek 4M     

wo 24-8-2022    werkweek Griekenland 5 en 6 gymn   

wo 24-8-2022    startweek     

do 25-8-2022    zeilweek 4M     

do 25-8-2022    werkweek Griekenland 5 en 6 gymn   

do 25-8-2022    startweek     

vr 26-8-2022    ontwikkeldag personeel / leerlingen lesvrij  

vr 26-8-2022    werkweek Griekenland 5 en 6 gymn   

vr 26-8-2022 18:00 18:00  laatste dag zeilweek 4M    

za 27-8-2022    werkweek Griekenland 5 en 6 gymn    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


