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Coronaperikelen 

Het is al even geleden dat we u berichtten over corona. Echter zullen we hier helaas toch 

weer vaker mee te maken krijgen.  

Mocht uw kind klachten hebben die gerelateerd zijn aan corona, dan blijft het advies om 

een zelftest te doen. Deze kan uw kind preventief bij de conciërgeloge ophalen, zodat u 

deze thuis kunt gebruiken indien nodig.  

Als uw kind corona heeft, dan blijft hij of zij vijf dagen in isolatie. Het is niet nodig dat uw 

kind in quarantaine gaat als een huisgenoot corona heeft. Uiteraard is enige afstand 

houden tot de besmette persoon aan te raden.  

Mocht het nodig zijn, dan is de school op alle scenario’s voorbereid, maar we hopen 

uiteraard op een zo gewoon mogelijke herfst en winter; zonder al te veel besmettingen.  

De schoolleiding 

 

JL op z’n Schots  

 

Op 23 september kwam de jongste lichting oud-leerlingen tweetalig onderwijs terug naar 

school voor de uitreiking van het Certificate of English van het International 

Baccalaureate (IB). Naast het IB certificaat ontvingen ze het Senior Certificate TTO, met 

daarop alle vakken en activiteiten van ons uitgebreide tto-programma. Het bewijst dat zij 

hun hele middelbare schooltijd tweetalig onderwijs hebben gevolgd. 

Naast hun ‘gewone’ eindexamens doen tweetalige havo-leerlingen ook examen English B 

en vwo-leerlingen English A Language & Literature. Beide bestaan uit meerdere 

onderdelen, waarvan de laatste zelfs tijdens de Centrale Examens vielen. Extra hard 

werken dus! Maar ze hebben het fantastisch gedaan: opnieuw 100% geslaagden en 

bovendien met zeer goede resultaten. Onze tto-afdeling behoort daarmee nog steeds tot 

de beste van Nederland. Dat zegt alles over de kwaliteit van ons uitgebreide programma, 

de tto-docenten én over de leerlingen 

natuurlijk! 

Gekleed in de traditionele cap-and-gown 

werden de geslaagden door een heuse 

doedelzakspeler de aula in geleid. Na het 

officiële gedeelte was het tijd om juichend de 

caps de lucht in te gooien, onder luid applaus 

van ouders en andere belangstellenden 

natuurlijk. Onze hartelijke felicitaties aan de 

geslaagden, hun ouders of verzorgers en niet 

te vergeten ons tto-docententeam. 

Mevrouw Oskam 

(coördinatieteam tto) 



 

Geslaagd voor Cambridge English  

Op 27 september rook het in de aula heerlijk naar warme broodjes, er stond frisdrank 

klaar, de tto-vlag was opgehangen: viel er soms iets te vieren? Dat was er zeker: samen 

met de derdeklassers tto van afgelopen schooljaar vierden we de mooie resultaten bij de 

examens Cambridge First en Cambridge Advanced. 

Met deze examens wordt op onze school de onderbouw van het tweetalig onderwijs, 

Junior School, afgesloten. Daarmee laten onze tto-leerlingen zien dat ze na klas 3 het 

vereiste niveau van Engels beheersen. Dat niveau is min of meer te vergelijken met dat 

van het ‘gewone’ eindexamen havo of vwo. Maar dan dus al na drie jaar!  

Opnieuw zaten al onze tto-leerlingen uitstekend op niveau, en meer dan dat: veel van 

hen hadden namelijk examen gedaan op één of zelfs twee niveaus hoger. En ook 

opnieuw waren er meerdere leerlingen die de hoogst mogelijke score, een grade A, 

hadden behaald. Daarmee beheersen zij nu al het hoogste niveau dat je in een vreemde 

taal bereiken kunt.  

We zijn ontzettend blij voor onze leerlingen en heel trots op ons tto. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd allemaal! 

Mevrouw Oskam 

(coördinatieteam tto) 

 

  



 

Leerlingenraad Jacob van Liesveldt 

 

Sinds vorig schooljaar heeft onze school weer een leerlingenraad! 

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.  

Je kan (leden van) de leerlingenraad regelmatig vinden in kamer 1.06. Loop gerust 

binnen met een vraag of suggestie! 

 

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 toen zijn ze besteld en geplaatst. De 

picknicktafels zijn al veel gebruikt deze zomer! 

 

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

Een leerlingenraad bestaat het liefst uit leerlingen van verschillende leerjaren en 

afdelingen. Vooralsnog is dat nog niet helemaal gelukt. We zoeken tweedeklassers, 

derdeklassers, mavoleerlingen, maar ook als je niet in die doelgroep zit; schroom niet en 

meld je aan bij mevrouw Breedveld, te vinden op de administratie.  

 

De leerlingenraad 

Robin Altmüller, Joseph Bezuijen, Valérie Brandsma, Jordan van Es, Cathelijne 

Maliepaard, Jayden de Pijper, Alexander Szadkowski en Miriam Zijlstra  
 

 

Bus-winterabonnement 2022-2023 

 

Er kan voor de periode herfst-voorjaarsvakantie (31 oktober t/m 24 februari) een 

busabonnement worden aangevraagd: het zogenaamde winterabonnement. Op het 

ouderportaal onder het kopje Busabonnementen vindt u alle informatie hierover. 

Vriendelijk verzoeken wij u uiterlijk vrijdag 14 oktober a.s. een e-mail met de gevraagde 

gegevens (zie bestand: aanbod_2223_winterabonnement) te sturen naar jl@penta.nl.  
 

 

Aanschaf software via Slim.nl  

 
CVO heeft een afspraak met Slim.nl dat medewerkers en leerlingen tegen (zeer!) 

gereduceerd tarief software kunnen aanschaffen. Je kunt op hun website inloggen met je 

Penta-inloggegevens. 
 

 

Activiteitenkalender 

 

Dag Datum Tijd   Activiteit 

ma 03-10-22    Leesveldtje nummer 2 

di 04-10-22    KC-project 3D-design dag leerjaar 3 

wo 05-10-22    KC-project 3D-design dag leerjaar 3 

wo 05-10-22 13:30 15:15  PWS-middag 4M 

vr 07-10-22    terugkomdag fotograaf (en 2tto) 

ma 10-10-22    toets- en cijfervrije periode OB 3M 4H 4V 

di 11-10-22    toets- en cijfervrijeperiode OB 3M 3H 4V 

di 11-10-22 19:00 19:00  MBO opleidingenavond mavo-3 en -4 JL BM en Helinium 

wo 12-10-22    toets- en cijfervrijeperiode OB 3M 3H 4V 

wo 12-10-22    Meeloopdag klas 1 

wo 12-10-22 09:00 12:15  klassenbezoek Chinouk Thijssen klas 1 

do 13-10-22    toets- en cijfervrije periode OB 3M 4H 4V 

do 13-10-22    Meeloopdag klas 1 

vr 14-10-22    toets- en cijfervrije periode OB 3M 4H 4V 

vr 14-10-22    Meeloopdag klas 1 

ma 17-10-22    toetsweek OB 3M 4H 4V (+ les volgens rooster) 

ma 17-10-22 13:15 16:00  skills voor de klas escaperoombus 5H 6V 
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di 18-10-22    toetsweek OB 3M 4H 4V (+ les volgens rooster) 

di 18-10-22 19:00 19:00  gezamenlijke informatiemarkt HBO en WO voor  

     bovenbouw havo (JL) en bovenbouw vwo (Helinium)  

wo 19-10-22    toetsweek OB 3M 4H 4V (+ les volgens rooster) 

do 20-10-22    toetsweek OB 3M 4H 4V (+ les volgens rooster) 

vr 21-10-22    toetsweek OB 3M 4H 4V (+ les volgens rooster) 

ma 24-10-22    eerste dag herfstvakantie 

di 25-10-22    herfstvakantie 

wo 26-10-22    herfstvakantie 

do 27-10-22    herfstvakantie 

vr 28-10-22    laatste dag herfstvakantie 

ma 31-10-22 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

di 01-11-22    Leesveldtje nummer 3 

di 01-11-22 15:15 15:15  inhaalmoment toetsweek OB 3M 4H 4V 

wo 02-11-22    Masterclass PO 1.1 

wo 02-11-22    day for change project 3tto 

do 03-11-22    publiceren cijfers toetsweek OB 3M 4H 4V 

do 03-11-22    day for change project 3tto 

vr 04-11-22    day for change project 3tto 

vr 04-11-22 19:30 23:00  herfstdisco klas 1 en 2 

za 05-11-22    zaterdagschool examenleerlingen 

ma 07-11-22    eerste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

ma 07-11-22    excursie 4H en 4V aardrijkskunde naar Nijmegen 

di 08-11-22    toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

di 08-11-22 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

di 08-11-22 19:30 19:30 JL vergadering directie met ouderraad  

wo 09-11-22    ontwikkeldag personeel / leerlingen lesvrij 

wo 09-11-22    Masterclass PO 1.2 

wo 09-11-22 19:00 21:30  VMR-vergadering 2 

do 10-11-22    toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

do 10-11-22    dag van de Franse taal 

do 10-11-22 19:00 19:00 aula algemene voorlichtingsavond (voor groep 7 en 8 + ouders) 

do 10-11-22 19:30 19:30  voorlichtingsavond dyslexie 

vr 11-11-22    toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

vr 11-11-22    wiskunde Alympiade en wiskunde-Bdag 5V  

zo 13-11-23    eerste dag uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

ma 14-11-22    laatste dag toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

ma 14-11-22    uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

di 15-11-22    uitloopdag toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

di 15-11-22    uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

di 15-11-22    mainport next event 3M 

di 15-11-22 16:30 20:00  extra mentoravond klas 1 (10 minuten gesprekken) 



 

wo 16-11-22    uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

wo 16-11-22    mainport next event 3M 

wo 16-11-22    Masterclass PO 1.3 

wo 16-11-22    uitloopdag toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

do 17-11-22    uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

do 17-11-22 09:00 11:00  bezoek basisscholen 

vr 18-11-22    laatste dag uitwisseling Duisburg leerlingen klas 3 Duits  

ma 21-11-22 12:00 12:00  cijferoverzicht 4M/5H/6V en 5V 

ma 21-11-22    publiceren cijfers toetsweek SE1 4M/5H/6V en 5V 

ma 21-11-22    uitnodigingsmail digitaal inschrijven ouderspreekavond 6/12 

di 22-11-22    muno 5tth 5tta 6 tta 

di 22-11-22    DSD II schriftelijke examens 

wo 23-11-22    Masterclass PO 1.4 

wo 23-11-22    muno 5tth 5tta 6tta 

do 24-11-22    muno 5tth 5tta 6tta 

do 24-11-22    KC-project filmcircuit klas 4h en 4v 

vr 25-11-22    muno 5tth 5tta 6tta 

vr 25-11-22    SCALAMUN 5tth 5tta 6tta 

vr 25-11-22    deadline digitaal inschrijven ouderspreekavond 6/12 

vr 25-11-22 09:00 12:00  bezoek basisscholen 

za 26-11-22    SCALAMUN 5tth 5tta 6tta 

 

 

 


