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Agenda september 

3 september 14:30 uur Training 5 jongerenrechtbank op 

het Stedelijk Gymnasium 

4 september Ouderavond klas 1, 2 en 3 

5 september Leerlingenraad in banduur 

14:00 uur Training 6 jongerenrechtbank op 

het Leeuwarder Lyceum 

9-11 september Klas 1A + 1C: kamp Kollumeroord 

10 september 17:15 uur vergadering van de raad 

11-13 september Klas 1B + 1D: kamp Kollumeroord 

11-13 september Schoolfotograaf  

16-20 september A6 ngt werkweek 

18 september 13:00 uur Training 7 jongerenrechtbank 

Ouderavond klas 4 

19 september Leerlingenraad in banduur 

23 september Nafotografie schoolfotograaf 

24 september H4+A5: Art Trip 

 

Nog een aantal belangrijke data: 

 Diploma uitreiking: 1 en 2 juli 2020 

 PWS presentatieavond: 6 februari 2020 

 

Toestemming delen persoonsgegevens 

Vanwege de AVG is het onze plicht om ieder jaar opnieuw 

toestemming vragen voor het delen van persoonsgegevens. Hiervoor 

ontvangen ouders van leerlingen tot 16 jaar en leerlingen van 16 jaar 

en ouder een mail. Hiervoor gebruiken we het Wis Communicator 

programma. Ouders en leerlingen kunnen daarin op verschillende 

gebieden toestemming geven (of niet) voor het delen van 

persoonsgegevens. Denk hierbij aan: 

 Elektronische leeromgeving 

 Lesopnames 

 Nieuwsbrief (Wazzup bijvoorbeeld) 

 Media 

 Schoolgids, brochures, flyers en ander promotiemateriaal 

 Social media 

 Websites Piter Jelles 

Let op! Toestemming kan altijd weer ingetrokken worden. Voor we 

publiceren, checken we het Wis Communicator programma. Als er 

niets is ingevuld, dan plaatsen we foto’s en dergelijke niet. 

 

Vrijstelling CKV en maatschappijleer? 

Er is onrust geconstateerd over de vrijstelling van CKV en 

maatschappijleer voor leerlingen die klas 4 havo overdoen. Leerlingen 

krijgen een vrijstelling als het vak is afgerond met een rapportcijfer 7 

of hoger. Tijdens de begeleidingsuren met de doublantenmentoren zal 

dit aan de orde komen. Binnenkort staat in SOMtoday wie de 

doublantenmentor is.  
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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 

 

 

 

 

Banduren (zie bijlage 1) 

Vorig schooljaar hebben we het systeem van de banduren ingevoerd, 

waarbij leerlingen voor het eerste uur zelf hun keuze kunnen maken 

voor extra begeleiding en ondersteuning of om naast hun lessen een 

bijzonder aanbod te volgen. Voorbeelden van dat laatste waren o.a. 

lessenseries ‘growth mindset’, democratie/scholierenverkiezingen en 

fotografie. 

Tijdens dat schooljaar hebben we in de organisatie wat aanpassingen 

doorgevoerd en dit schooljaar hebben we de volgende besluiten 

genomen: 

1. Alle leerlingen volgen alle banduren, tenzij zij met hun mentor 

andere afspraken hebben gemaakt. Mentoren is verzocht om 

daar deze en volgende week met hun leerlingen over in 

gesprek te gaan, maar ook van leerlingen vragen we een 

actieve houding. Ga ook zelf op zoek, ga in gesprek met je 

mentor of vakdocent, bestudeer het extra aanbod om keuzes 

te maken waar je baat bij hebt. 

2. Het gevolgde bandurenaanbod wordt betrokken bij de 

leerlingbespreking en komt ook aan de orde in de 

ouder/leerlinggesprekken met de mentor.  

3. Als je eenmaal je keuzes hebt ingevuld, dan worden die 

verwerkt in SOM en word je geacht aanwezig te zijn. 

Wegblijven wordt aangemerkt als absentie. 

4. Vorig schooljaar hadden we het zogenaamde CUP-programma 

om keuzes in te vullen, dit jaar maken we gebruik van 

Zermelo. Zermelo wordt door de roostermakers gebruikt voor 

het maken en beheren van het lesrooster en gebruik ervan bij 

de banduren vereenvoudigt het digitale werk op de 

achtergrond. Daarvoor is bijgaande instructie opgesteld. 

5. Ook dit jaar zullen we docenten, leerlingen en ouders 

betrekken bij een tussentijdse evaluatie. 

 

Oproep gastgezin (zie bijlage 2) 

Emil volgt lessen op onze school in vwo 4 klas D. Emil verblijft op dit 

moment bij een tijdelijk gastgezin. Hij is op zoek naar een gastgezin 

voor het resterende schooljaar. Wilt u hem helpen? Kijk in de bijlage 

waar hij zich voorstelt.  

 

De introweek 

De eerste week van het schooljaar is dit jaar in een ander jasje 

gestoken. Het doel van de eerste twee lesweken is namelijk dat alle 

leerlingen meteen in het begin een mentorgesprek hebben. Ook is er 

in de eerste week ruimte vrij gemaakt voor kennismaking, 

sportactiviteiten, nulmetingen en overige introactiviteiten. Volgende 

week starten alle lessen volgens rooster.  

  

Ouderavond klas 1, 2 en 3 

Op 4 september is er een ouderavond voor klas 1, 2 en 3. Op deze 

avond kunt u kennismaken met de mentor en wordt u geïnformeerd 

over het schooljaar. Ook is er natuurlijk gelegenheid voor het 

uitwisselen van ervaringen. 

 

Klas 1 en 2: 

18.45 uur inloop met koffie 

19.00 uur start 

 

Klas 3: 

19.45 uur inloop met koffie 

20.00 uur start 

  

 

 



 

Ouderavond klas 1, 2 en 3 (vervolg) 

Houdt u er rekening mee dat een deel van de Hempenserweg 

momenteel is afgesloten voor verkeer. 

Het kan daarom lastiger zijn om dicht bij school te parkeren. 

  

Kennismakingskamp 

In de week van 9 september vindt het jaarlijkse kennismakingskamp 

van klas 1 plaats. 

De eerste klassen gaan ook dit jaar in twee groepen naar 

Kollumeroord in het Lauwersmeergebied. 

Hier gaan we aan spel doen, survivallen, gezellig met elkaar 

rondhangen, enz.  

Dit alles in een prachtige omgeving. 

De voorbereiding is in volle gang. De mentoren en de andere docenten 

die meegaan, hebben er weer zin in.  

Klas 1A en 1C van maandag 9 sept.  tot woensdag 11 sept. 

Klas 1B en 1D van woensdag 11 sept. tot vrijdag 13 sept. 

Dit betekent dat een aantal docenten een deel van de week afwezig is. 

U zult begrijpen dat dit ook gevolgen voor het lesrooster van andere 

jaarlagen heeft. We vragen uw begrip hiervoor. 

  

Mentoren Havo 4 

Afgelopen week hebben de leerlingen van havo 4 kennisgemaakt met 

hun nieuwe mentor. Deze klassenmentor blijft naar alle 

waarschijnlijkheid twee periodes mentor van de klas. Daarna is er een 

mogelijkheid om een nieuwe mentor te kiezen of om bij de huidige 

mentor te blijven. Leerlingen ontvangen daarover te zijner tijd 

natuurlijk een bericht.  

We werken dit schooljaar ook met een aantal 'specialistische’ 

mentoren. Zo zijn er twee instroommentoren: mevrouw G. Tadema en 

meneer T. Nijboer. Ook zijn er vier 'doublantenmentoren': mevrouw 

G. Dijksta, mevrouw S. ten Wolde, meneer L. Henriquez en mevrouw 

M. Buwalda. Dit om de instroom van nieuwe leerlingen beter te 

stroomlijnen en de leerlingen die havo 4 overdoen strakker te 

begeleiden. De leerlingen die van Ameland komen, worden begeleid 

door mevrouw B. de Jong. Er zijn ook leerlingen uit havo 4 die al een 

individuele mentor hadden en houden.  

Het is de bedoeling dat de (specialistische) mentoren deze of volgende 

week alle mentorleerlingen spreken tijdens een 

kennismakingsgesprek. Deze gesprekken worden als afspraak in de 

agenda van SOM gezet. 

  

Op woensdag 18 september is er een ouderavond gepland voor havo 

4. We ontmoeten u daar graag.   

  

Mentoren vwo 4 

Alle vwo 4 klassen hebben een klassenmentoren. De klassenmentor 

blijft in principe het gehele jaar mentor van alle leerlingen. Wel is er 

een mogelijkheid tot overstap na de tweede periode mocht dit 

wenselijk zijn.  

  

Mentoren bovenbouw 

In de bovenbouw bestaat nog steeds het gekozen mentoraat. Mocht je 

toch nog willen wisselen dan kun je een verzoek indienen bij mevrouw 

M. de Blok-Broer: mbroer@pj.nl.   

  

SOMtoday accounts  

Ouders van nieuwe leerlingen hebben deze week via de mail 

inloggegevens ontvangen voor een ouderaccount bij SOMtoday. 

Heeft u als "nieuwe ouder" geen mail ontvangen of bent u uw 

wachtwoord kwijt, dan kunt u een mailtje sturen 

naar mevrouw E. Voetman, evoetman@pj.nl.  
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Rooster en extra vakken 

De eerste twee weken worden gebruikt om alle loseindjes, knelpunten 

en fouten uit het rooster te halen. Door foutieve roosters kan het voor 

komen dat een leerling hierdoor naar een andere klas verplaatst 

moest worden. Alle andere verzoeken van klassenwissels zullen niet 

worden gehonoreerd tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Hiervoor 

kunt u een mail sturen naar de teamleider.  

  

De extra vakken worden niet standaard mee geroosterd. Heb jij je 

opgegeven voor een extra vak, ga dan naar de roostermaker (dhr. P. 

Bruinsma) in ruimte 138.  

 

Het examenjaar (zie bijlage 3) 

Tijdens de eerste week van het schooljaar was er een aangepast 

rooster. Voor de examenklassen stond PWS hoog op de agenda en zijn 

er twee nulmetingen afgenomen. De week is geëindigd met een 

presentatie over het examenjaar. Hierin is vermeld wat belangrijke 

data zijn, wat je nodigt hebt om te slagen en voor wanneer je bent 

geslaagd. De gebruikte PowerPoint staat in de bijlage.  

 

Leeuwarder Lyceum Fotowedstrijd 

Doe mee aan de tweede Leeuwarder Lyceum fotowedstrijd! 

Deze keer is het thema “summer≠school”. Alle kans om te laten zien 

dat zomer en school volkomen tegengestelde werelden zijn. Of juist 

niet.  

Denk je dat je 

dit thema op een 

leuke, originele 

of gekke manier 

kunt 

verbeelden? 

Stuur dan je foto 

(uiterlijk 6 

september a.s.) 

in een zo hoog 

mogelijke 

resolutie op naar 

gpost@pj.nl en 

maak kans op 

een prijs en een 

plaats in de eregalerij. 
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