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Leeuwarder Lyceum nieuwsbrief 
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Algemeen: 

 Agenda juni en juli 

 Leerling gevraagd voor 

de raad van het 

Leeuwarder Lyceum 

 Europees project 

‘Flipped Impact’ 

 Boeken inleveren 

 Rooster boeken 

inleveren 

 Top Tutors 

 Franse uitwisseling 

 

Teamleiders: 

Klas 1 en 2: Tineke Boomsma 

tboomsma@pj.nl 

Havo 3, 4 en 5: Margriet 

Buwalda, gbuwalda@pj.nl 

Vwo 3, 4, 5 en 6: Monica de 

Blok-Broer mbroer@pj.nl 

 

Websites van de school: 

De website van het 

Leeuwarder Lyceum  

 

De website van Piter Jelles 

 

Ziek- en betermeldingen 

Voor klas 1 en 2: 

dosinga@pj.nl  

Voor klas 3, 4, 5 en 6: 

absentielyceum@pj.nl  

 

Roostertijden 

Dagrooster 50 minuten 

les 1 - 08.25 - 09.15 banduur 

les 2 - 09.15 - 10.05 uur 

les 3 - 10.05 - 10.55 uur 

pauze 

les 4 - 11.15 - 12.05 uur 

les 5 - 12.05 - 12.55 uur 

pauze 

les 6 - 13.25 - 14.15 uur 

les 7 - 14.15 - 15.05 uur 

les 8 - 15.05 - 15.55 uur 

 

Verkort lesrooster 

les 2  8.25 – 9.10 uur 

les 3  9.10 – 9.55 uur 

les 4  9.55 – 10.40 uur 

pauze 

les 5  11.00 – 11.45 uur 

les 6  11.45 – 12.30 uur 

les 7  12.30 – 13.15 uur 

pauze  

les 8  13.45 – 14.30 uur 

 

 

 

Agenda juni en juli 

30+31 mei Rond Hemelvaart: vrij  

3+4 juni H4: naar NHL-Stenden 

3-7 juni Klas 1: CITO toets 1 

5 juni Groepje leerlingen klas 1 en 3: naar Jonge 

Jury (Utrecht) 

7-14 juni Klas 3: CITO toets 3 

7 juni H4+A5: musiceertoets (overdag) 

10 juni Pinkstermaandag: vrij  

11-14 juni Klas 3: CITO toets 3 (1e en 2e uur) 

12 juni Examenkandidaten: uitslag examens  

13 juni Examenkandidaten: uiterlijk voor 17:00 

uur herkansingen/herprofilering doorgeven 

14 juni Klas 4 en A5: inhaalmoment VT’s 

Viswedstrijd 

17-21 juni Klas 3: toetsweek periode 4 

17-20 juni Examenkandidaten: 

herkansing/herprofilering 

18 juni 17:15 uur vergadering van de raad 

19 juni  Wetsus Science Fair 

20-26 juni Klas 4 en A5: toetsweek periode 4 

24-28 juni Klas 3: Ardennen excursie (of 

thuisblijfprogramma) 

27+28 juni Klas 1 en 2: workshops 

Klas 4 en A5: terugkomlessen 

27 juni-2 juli H4+A5: PWS dagen 

27 juni A5: LOB activiteit 

28 juni Examenkandidaten: uitslag 

herkansing/herprofilering 

1 juli Schoolboeken voor volgend jaar bestellen 

Walibi (facultatief) 

Klas 3: inhaalmoment VT’s (8:25 uur) 

2 juli Klas 3: LOB activiteit 

Klas 4 en A5: inhaal/herkansingen P4 

H4: LOB activiteit 

3 juli 19:00 uur diploma uitreiking havo 5 

4 juli 19:00 uur diploma uitreiking atheneum 6 

5 juli Boeken inleveren (ook examenkandidaten) 

en rapport ophalen 

Klas 4 en A5: conceptversie PWS af 

 

Leerling gevraagd voor de Raad van het Leeuwarder Lyceum 

De Raad van het Leeuwarder Lyceum bestaat uit vier personeelsleden,

twee ouders en twee leerlingen.   

Zit je als leerling in de Raad dan praat je mee over heel veel zaken die 

de eigen school betreffen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de 

lessentabel, overgangsnormen, onderwijstijd, organisatie 

toetsenroosters/toetsweken, inzetten van financiële middelen, 

inzetten vrijwillige ouderbijdrage, zorgbeleid en 

onderwijsontwikkelingen. 

  

Aan het einde van dit schooljaar is er binnen de leerlingengeleding 

een plaats vacant.   

 

 

mailto:gbuwalda@pj.nl
mailto:mbroer@pj.nl
http://www.leeuwarderlyceum.piterjelles.nl/
http://www.leeuwarderlyceum.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/
mailto:dosinga@pj.nl
mailto:absentielyceum@pj.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je belangstelling om in de Raad plaats te nemen, stuur dan voor 

dinsdag 11 juni a.s. een e-mail naar AHorst@pj.nl o.v.v. aanmelding 

Raad.  

 

Indien zich twee of meer leerlingen aanmelden, zal er een verkiezing 

plaatsvinden. Alle leerlingen van het Leeuwarder Lyceum krijgen dan, 

d.m.v. een (digitaal) stembiljet, de mogelijkheid een stem op één van 

de kandidaten uit te brengen. 

  

Namens de Raad van het Leeuwarder Lyceum, 

Dhr. A. van der Horst 

Voorzitter Raad Leeuwarder Lyceum 

AHorst@pj.nl 

 

Europees project ‘Flipped Impact’ 

In week 19 (6-5 t/m 10-5) hebben Raymond in het Veld (rector), twee 

leerlingen uit vwo 3 en ik namens het Leeuwarder Lyceum een bezoek 

gebracht aan Ankara in verband met het EU project ‘Flipped Impact’. 

Vooraf wisten we nog niet exact wat het bezoek ons zou brengen. We 

ervaarden het allen dus als een sprong in het diepe! 

 

Het werkbezoek bestond uit een kijkje nemen in de onderwijskeuken 

van Turkije; het ondernemen van een aantal culturele activiteiten; het 

kennismaken met onderwijsmensen uit andere culturen en natuurlijk 

de nodige activiteiten rond het project ‘Flipped Impact’.  

 

De culturele verschillen tussen Litouwers, Roemenen, Turken, 

Spanjaarden en Nederlanders zorgden voor een interessante 

dynamiek bij het werken aan het project. Anderzijds hebben we 

bijvoorbeeld ook gezien dat er ook duidelijke overeenkomsten zijn 

tussen Nederlandse en Turkse leerlingen. 

 

Al met al zijn we geïnspireerd geraakt door de verschillende blikken op 

onderwijs; het mengen van leerlingen van verschillende nationaliteiten 

en de inhoud van het project. De komende tijd zullen er ‘flipped’ 

lesmaterialen ontwikkeld en uitgeprobeerd worden in de lessen. Het 

project wordt afgesloten in 2021 en tot die tijd zullen er nog bezoeken 

plaatsvinden in de overige deelnemende landen. Volgens de planning 

is het eerstvolgende bezoek in Litouwen in november 2019, maar het 

zou kunnen dat dit wordt geruild met het bezoek aan Spanje. Bij deze 

bezoeken zullen wederom collega’s en leerlingen van het Leeuwarder 

Lyceum worden betrokken. To be continued… 

 

Frank Oosterhaven 

 

Boeken inleveren 

Instructie boeken inleveren 

 Boeken dienen ongekaft ingeleverd te worden, dus thuis alvast 

de kaften verwijderen. 

 Rond 20 juni ontvang je de inleverlijst van Van Dijk. Op deze 

lijst staan alle huurboeken die ingeleverd moeten worden. 

 Neem het mailtje met het inleverformulier en/of het 

inlevernummer mee. Dit mag digitaal. De lijst hoeft niet 

geprint te worden. 

 Stapel de huurboeken alvast op volgorde van de inleverlijst. 

Hierdoor gaat het inleveren sneller en de boeken worden direct 

op kwaliteit en beschadiging gecontroleerd door Van Dijk. Een 

inleverrapport of eventueel schaderapport wordt dezelfde dag 

nog naar het bij Van Dijk geregistreerde mailadres verzonden. 

Bewaar dit goed. Dit is je inleverbewijs. 

mailto:AHorst@pj.nl
mailto:AHorst@pj.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wij kunnen als school niet zorgdragen voor het inleveren van 

uw boeken, daar de ervaring leert dat dit voor problemen kan 

zorgen. Kun je niet aanwezig zijn bij de inleverdag? Stuur dan 

je boeken naar op. Dit kan uiterlijk tot 1 augustus 2019. 

1. Stop je boeken samen met je inleverformulier in een stevige 

doos.  

2. Stuur ze op naar: 

VanDijk 

Afdeling Inleveringen 

Postbus 23 

8260 AA Kampen 

Let op! 

Vraag een verzendbewijs bij het postkantoor en bewaar dit totdat 

wij de boeken hebben ontvangen en verwerkt. 

 Voor sommige vakken hoeven boeken niet te worden 

ingeleverd, omdat ze volgend jaar weer gebruikt worden. 

Vraag dit na bij je vakdocent. 

 Als je bent verhuisd in de loop van het schooljaar moet je dit 

zelf doorgeven aan Van Dijk. 

 Werkboeken (die eigendom van school zijn) moeten worden 

ingeleverd bij de vakdocent. De vakdocent controleert of de 

werkboeken onbeschreven zijn en houdt bij of elke leerling het 

werkboek heeft ingeleverd.  

 Leerlingen die in de vakantie nog een taak/herexamen moeten 

doen kunnen tot 15 juli 2019 huurverlenging aanvragen via 

Van Dijk. Op die manier kun je de uiterste inleverdatum* 

uitstellen.  

1. Ga naar 'Mijn VanDijk' en log in met je gebruikersnaam en 

wachtwoord. 

2. Klik op 'Uitstel inlevering huurboeken aanvragen' en geef aan om 

welke boeken het gaat.  

 

Let op!  

Je kunt huurverlenging aanvragen zodra je inleverformulier online 

staat. Dat gebeurt uiterlijk twee weken voor de inleverdag op school.  

*De huurboeken die je hebt verlengd moeten voor 31 oktober zijn 

ingeleverd. Wil je een boek langer gebruiken? Bestel het dan opnieuw 

via de nieuwe leermiddelenlijst.  

Vergeet niet je bibliotheekboeken in te leveren.  

 

Leerlingen die van school gaan of van locatie veranderen moeten hun 

kluissleutel inleveren. Dit kan tijdens de inleverdag bij Dirk Osinga in 

de sporthal. Zorg dat je kluisje leeg is. Heb je destijds borg betaald? 

Zorg dat je een bankrekeningnummer bij de hand hebt, waarop wij dit 

terug kunnen storten. 

 

Voor veelgestelde vragen over inleveren, klik hier. 

 

In de volgende Wazzup (juni) ontvangt u informatie aangaande de 

bestelling van leermiddelen voor het komende schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
https://www.vandijk.nl/webshop/login/auth
https://vandijk.we-assist.io/help/nl/overview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooster boeken inleveren 

Hieronder vind je het schema voor het inleveren van de boeken en het 

ophalen van het rapport. 

Rapporten ophalen in vermeld lokaal  

Tijdstip 

Inlever 

punt 1 

Inlever 

punt 2 

Inlever 

punt 3 

Inlever 

punt 4 

Inlever 

punt 5  
08.30-

09.00 1A 1B 1C 1D 1E  
Bege 

leider zhy fon/mou anp dna wpt  

lokaal 120 121 122 123 124  

             
09.00-

09.30 5A 5B 5C 4C 4B  
Bege 

leider hih kea ger spo leg  

lokaal 125 126 127 128 129  

             
09.30-

10.00 4A 4E 4F 4G 4H  
Bege 

leider paw zije lec tge hic  

lokaal 120 121 122 123 124  
10.00-

10.30 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE  

             
10.30-

11.00 4J 4K 3F 3G 3H  
Bege 

leider eek adm ssi vie rch  

lokaal 125 126 127 128 129  

             
11.00-

11.30 3J 3A 3B 3C 3D  
Bege 

leider ald dya hoe kib hsi  

lokaal 120 121 122 123 124  

             
11.30-

12.00 2A 2B 2C 2D 2E  
Bege 

leider vsj wos grw tro kra  

lokaal 125 126 127 128 129  
12.00-

12.30 PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE  

             
12.30-

13.00 5F 5G 5H 5J 5K  

             
13.00-

13.30 6A 6B 6C      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top Tutors 

Ondersteuning nodig voor één of 

meer vakken? Stichting TopTutors 

heeft het doel om kwalitatieve 

begeleiding, in de vorm van bijles, 

voor alle leerlingen beschikbaar te 

maken. Wat zo speciaal is aan 

TopTutors, is dat de bijles wordt 

gegeven door oud- leerlingen van de school. Deze studenten zijn 

bekend met de school, de docenten en de gebruikte boeken, en geven 

allemaal bijles in hun eigen interessegebied.  

Heb je voor de laatste paar maanden nog bijles nodig, neem dan 

contact op met de Managing Tutor van het Leeuwarder Lyceum. Dit 

kan via een informatieaanvraag op de site toptutors.nl. Direct 

inschrijven kan via deze link.  

 

Franse uitwisseling 

In week 20 zijn wij met een 28 leerlingen van het Gymnasium, 

Montessori, !mpulse en het Leeuwarder Lyceum zes dagen naar 

Frankrijk geweest. Dit was deel 2 van een zeer leerzame uitwisseling 

met het Lycee Auguste Chevalier uit Domfront. De Franse leerlingen 

waren in Leeuwarden geweest van 28 februari tot 4 maart en nu 

waren wij aan de beurt om bij hen op bezoek te gaan.  

Dinsdagochtend 14 mei zijn we met de bus naar Frankrijk gereden. 

We kwamen daar na een lange reis van 13 uren aan. Toen we daar 

aankwamen stonden de Fransen ons al op te wachten, daarna zijn we 

met onze uitwisselingsstudenten meegegaan naar huis. We werden 

heel erg welkom geheten door onze gastgezinnen.  

 

De volgende dag stonden we weer vroeg op. Die dag hebben we een 

rondleiding gekregen door het mooie dorpje Domfront, in het Engels 

natuurlijk. We hebben o.a. een kasteel van duizend jaar oud gezien en 

hebben we een katholieke kerk bezocht. Daarna hebben we geluncht 

in de schoolkantine waar we een warme maaltijd voorgeschoteld 

hebben gekregen. Hierna zijn we naar een bos gelopen waar we 

samen met de Fransen een speurtocht hebben gedaan. Na een lange 

dag zijn we weer teruggegaan naar het gastgezin.  

Donderdag 15 mei zijn we vroeg vertrokken met de bus en daarna 

hebben we drie uren lang wadgelopen naar de Mont-Saint Michel. 

Daar hebben we onze voeten gewassen en daarna hebben we het 

klooster bezocht. 

Toen zijn we weer teruggegaan naar ons gastgezin.  

 

Vrijdag 16 mei zijn we eerst naar een koekjesfabriek geweest, de 

Biscuiterie de l’Abbaye, waar we een rondleiding hebben gekregen. Na 

het eten van een paar koekjes zij we vertrokken naar een typisch 

Normandische boerderij. Ook hier hebben we een rondleiding 

gekregen en kregen we zelfgemaakte appel en peren cider. Die avond 

zelf hadden we nog een feest samen met de Fransen en Nederlanders, 

wat erg gezellig was.  

Zaterdag 17 mei was het een familie dag. Op deze dag hebben de 

gastgezinnen zelf een eigen planning gemaakt. We zijn o.a. naar 

pretparken geweest, steden bezocht en naar festivals gegaan.  

 

Jammer genoeg moesten we op zondag 18 mei weer vroeg terug met 

de bus naar Nederland. We hebben het allemaal erg naar onze zin 

gehad en we hebben de verschillen kunnen zien tussen Nederland en 

Frankrijk. We hebben veel nieuwe contacten gemaakt en bovendien 

was het erg gezellig.  

  

http://toptutors.nl/
https://secure.bijlesportal.nl/toptutors/account/register/

