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Agenda oktober  

30 september Klas 1 CITO toets 0 (t/m 3 oktober) 

2 oktober 4K rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

3 oktober 8:25 uur leerlingenraad in banduur 

 

4J rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

4 oktober 4G rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

10 oktober Meiden klas 3: VHTO speeddate 

 

4F rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

11 oktober 4E+4H rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

14 oktober 4L rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

15 oktober 17:15 uur vergadering van de raad 

16 oktober 8:25 uur leerlingenraad in banduur 

 

4A rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

9:00 uur verzuimspreekuur 

17 oktober 4C rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

 

Klas 2 boekententoonstelling (15:15-16:00 

uur) 

18 oktober 4B+4D rechtbankbezoek (8:15-12:00 uur) 

Herfstvakantie (19-27 oktober) 

30+31 oktober H4 Studievoorlichting Friesland 

4-8 november Klas 4, 5 en 6: toetsmoment periode 1 

11 november Start periode 2 

 

Nog een aantal belangrijke data: 

 Klas 3 decanenavond (voorlichting over profielen): 10 

december 2019 

 PWS-presentatieavond: 6 februari 2020 

 De ouderspreekmiddag/avond van 25 februari wordt verplaatst 

naar woensdag 26 februari 2020. 

 Diploma-uitreiking: vwo 1 juli 2020, havo 2 juli 2020 

 

Banduren: wat moet je ermee? 

Het schoolleven is op stoom gekomen en sinds de derde week zijn ook 

de banduren gestart: keuze-uren die om 8.25 uur starten. Mentoren 

hebben in de eerste schoolweken met hun mentorleerlingen 

gesproken over o.a. deze band(keuze)uren. De regel is dat leerlingen 

alleen met toestemming van hun mentor vrij mogen nemen van de 

banduren. Onze verwachting is dat alle leerlingen inmiddels met 

mentoren afspraken hebben gemaakt over het aantal uren en de 

vakken of vakonderdelen dat ze gaan volgen. 

Vakdocenten kunnen leerlingen vragen naar hun banduren te komen. 

Verplichten kan incidenteel, omdat uiteindelijk leerlingen zelf hun 

keuzes mogen maken. Uiteraard moeten leerlingen wel weten wat het 

aanbod is in de banduren en docenten (vakgroepen) zijn gevraagd dat 

aanbod aan leerlingen bekend te maken. Dat kan tijdens lessen, maar 

ook door een overzicht op Moodle te plaatsen. Inmiddels zijn ook de 

zogenaamde steruren gestart. Per periode worden er twee 

sterprogramma’s aangeboden. Deze zijn in principe voor alle 

leerlingen die iets extra’s willen doen, (mee)maken, leren, ondergaan 

enz. 

 

 



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 

 

Dagen waarop er een 

verkort lesrooster geldt: 

 Dinsdag 3 december 

 Maandag 3 februari 

 Woensdag 26 februari 

 Donderdag 23 april 

Idee achter de band(keuze)uren is om leerlingen regie te geven over 

hun eigen ontwikkeling. Daarvoor is een setting van vrijheid in 

gebondenheid nodig, waarbij gebondenheid vertaald moet worden in 

verantwoordelijkheid: de leerling legt verantwoording af aan de 

mentor over de keuzes die hij heeft gemaakt. De mentor fungeert als 

‘spiegel en interviewer.’ 

In het vernieuwingstraject van ons onderwijs is ook een pilot MOL-

gesprekken gestart; Mentor-Ouder-Leerling. Het hiervoor genoemde 

idee kan, weliswaar wat eenvoudiger, nu al worden toegepast door 

mentoren: vraag aan leerlingen naar hun studieplan voor de komende 

periode, naar hun doelen, laat ze invullen wat ze daarvoor nodig 

hebben, bevraag hen daarop en vraag leerlingen om dat in een 

verslag vast te leggen en ook naar de mentor te sturen. Na verloop 

van een aantal weken reflecteert de mentor daarop met de leerling en 

kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt.  

Van ouders vragen we betrokkenheid en we gaan er vanuit dat er 

regelmatig gesprek thuis plaats vindt over de ontwikkeling die een 

kind doormaakt. Onderdeel van dat gesprek zou ook dat eerste uur 

kunnen zijn: slaap je uit of kun je je tijd beter gebruiken?  

 

Tussenuren, wat moet je ermee? 

Het onderwijs op het Leeuwarder Lyceum heeft in de uitvoering een 

rooster nodig waarin lessen zijn gepland. Voor die lessen zijn twee 

actoren nodig: klassen (groepen) en docenten. Dat gaat goed als 

beide actoren altijd aanwezig zijn. Je voelt hem aankomen, dat is 

soms niet het geval. Of een klas is niet aanwezig i.v.m. een andere 

activiteit of een docent ontbreekt. Op dat moment komt plan B in 

werking en wordt er een dagrooster opgesteld met of vervanging of 

lesuitval.  

In de bovenbouw wordt gewerkt met clustergroepen die gebaseerd 

zijn op profielen en keuzes van (groepen) leerlingen. Er tussendoor 

moeten ook vakken in stamgroepen worden gepland. Dat lukt bijna 

nooit zonder tussenuren. Tot nu toe werden ze ook zo beschouwd: 

tussen. Er is iets voor en er komt iets na, zoiets als pauze. Die 

invulling krijgt het vaak ook. Of leerlingen gaan ‘shoppen’ bij docenten 

om een volgend uur al eerder te mogen draaien of daarvoor te 

werken. Dan eindigt de schooldag eerder. 

We gaan werken aan een omslag in denken: tussenuren = studie-

uren. In aansluiting op het idee achter de banduren gaan we met 

leerlingen in gesprek over mogelijkheden om tussen…, eh studie-uren 

efficiënt en effectief te gebruiken. Er zijn tal van mogelijkheden: 

werkstukken, praktische opdrachten, groepsopdrachten, individueel 

werken of leren, huiswerk, enz.  

Dat vraag ook om plaatsen waar leerlingen heen kunnen gaan. 

Leerlingen kunnen bijna altijd terecht in de mediatheek. In onze 

kantine en hal zijn zogenaamde treinzitjes geplaatst waar we 

leerlingen nu ook al zien werken aan schoolopdrachten. We hebben 

onze schoolvakken gegroepeerd in vier leerpleinen, die ook fysiek 

vorm krijgen: talen, bèta, maatschappij en kunst & cultuur. Leerlingen 

kunnen nu al terecht op het open lab voor hun bètavakken en kunnen 

(door)werken aan opdrachten in het atelier. Binnenkort zal er een 

talenplein zijn gevormd en in lokaal 229 kunnen leerlingen terecht om 

te werken aan maatschappijvakken. 

Die pleinen zullen de komende tijd meer aangekleed worden en met 

leerlingen gaan we in gesprek over hun ideeën. 

Daarmee komen we een stuk verder met het vormgeven van een plek 

waar je, verspreid over de dag, terecht kunt om je te ontwikkelen. 
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Mentorgesprek  

Als het goed is, hebben alle leerlingen een eerste gesprek gehad met 

de mentor. Dit is een gesprek waarin een goede start wordt gemaakt  

en waar onder andere wordt gesproken over de banduren. Mocht dit 

nog niet het geval zijn, neem dan contact op met jouw mentor of 

teamleider.  

 

Cito klas 1 

De leerlingen van klas 1 maken in de week van 30 september een 

Cito-toets bestaande uit 6 taken, de zogenaamde 0-meting. 

Zij doen dit digitaal in het computerlokaal. 

Er zijn taken Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde. 

Deze toets geeft ons inzicht in waar uw kind op dit moment staat in 

zijn/haar ontwikkeling. 

De leerlingen kunnen in SOMtoday zien tijdens welke lesuren zij de 

Cito-toetsen moeten maken. 

  

Jaaragenda (bijlage) 

In de bijlage vindt u de jaaragenda voor schooljaar 2019/2020. Per 

jaarlaag staan er activiteiten in die voor nu al bekend zijn. In 

jaarlagen 4 en 5 staan er ook toetsmomenten in, dit zijn mogelijke 

momenten die gebruikt kunnen worden voor een toetsafname. 

Hieronder kun je per jaarlaag lezen hoe de toetsorganisatie er uit zal 

zien.  

   

Toetsorganisatie - klas 4 

Het doel in jaarlaag 4 is het creëren van een rustig en stabiel 

toetsklimaat. De toetsdruk meer verspreiden en werken met 

toetsdagen in plaats van toetsweken. In de eerste twee perioden zijn 

er een aantal toetsdagen en de laatste twee perioden kan dat aantal 

oplopen naar meerdere dagen tot een week.  

  

De banduren en de vaklessen kunnen gebruikt worden voor een 

toetsafname buiten deze toetsdagen. De vakdocent zal er voor zorgen 

dat dit op tijd ingepland wordt via SOM.  

  

In klas 4 vinden alleen schoolexamentoetsen plaats bij het vak 

maatschappijleer. Bij alle andere vakken zijn er voortgangstoetsen die 

van belang zijn voor het voortgangsdossier d.w.z. de overgang van 

klas 4 naar klas 5. In het PTA is terug te vinden hoeveel toetsen elk 

vak aanbiedt en of het eindgemiddelde ook onderdeel is van het 

examendossier.  

  

Wanneer het eindgemiddelde onderdeel is van het examendossier dan 

zal het examenreglement ook gelden voor de voortgangstoetsen. Het 

is daarbij belangrijk om te vermelden dat we controleren op 

afwezigheid tijdens toetsafnames.   

Ziekte tijdens de afname van een toets kan natuurlijk gebeuren maar 

moet uitzonderlijk zijn. Een eventuele  ziekmelding dient vóór de 

toetsafname bekend te zijn zodat een leerling niet onrechtmatig 

afwezig is. Wanneer een leerling afwezig is tijdens een toets komt de 

mentor meteen in actie. Als een leerling twee keer afwezig is geweest 

bij een toets zal er een gesprek plaats vinden tussen de mentor en de 

ouders. Bij herhaling van afwezigheid zullen de teamleider en het 

zorgteam ingeschakeld worden.     

 

Toetsorganisatie - klas 5 en 6 

In jaarlagen 5 en 6 zal net als voorgaande jaren na elke periode een 

toetsweek volgen. In deze jaarlagen bestaat het PTA grotendeels uit 

schoolexamentoetsen (SE). Het is van belang om op de hoogte te zijn 

van het PTA, toetsprotocol en de jaaragenda.  

 

 



Het nieuwe mentoraat - Havo 4 

Dit schooljaar zijn we klas 4 havo gestart met een nieuwe vorm van 

mentoraat. Reden daarvoor is dat we de leerling beter in beeld willen 

hebben en nog beter willen begeleiden.  

Behalve klassenmentoren hebben we voor alle leerlingen die nieuw 

zijn ingestroomd op het Lyceum twee mentoren die deze leerlingen 

het hele jaar begeleiden bij de overstap naar onze school. Ook zijn er 

vier mentoren voor de leerlingen die havo 4 overdoen. Deze mentoren 

houden de leerlingen dit jaar in het oog en voeren de 

mentorgesprekken. Voor de leerlingen van Ameland is er voor de 

organisatorische vragen ook een mentor. Daarnaast hebben de 

Amelander leerlingen een mentor voor schoolse zaken.  

Na periode 1 of 2, dit wordt nog bekend gemaakt, kunnen de 

leerlingen die alleen een klassenmentor hebben, zelf een mentor 

kiezen (of als het goed bevalt bij de huidige mentor blijven). Daarover 

volgt later bericht. Doublanten en instromers houden het hele jaar 

dezelfde mentor. 

Een klein aantal leerlingen heeft een individuele mentor vanwege 

bijzondere omstandigheden.  

  

Naast dit veranderde mentoraat hebben de havo 4 leerlingen op 

dinsdagochtend een begeleidingsuur waarin organisatorische zaken 

aan de orde komen, zoals binnenkort het PTA, en waarin ook hun 

beroepskeuzeproces wordt behandeld. Een enkele mentor heeft het 

begeleidingsuur op het 7e uur op dinsdag.  

 

Bovenbouw - PTA, reglementen en toetsprotocol 

Vanaf volgende week dinsdag staan op Moodle alle belangrijke 

documenten die van belang zijn voor alle leerlingen in de bovenbouw. 

In het Programma van Toetsing en Afsluiting is per vak neergezet 

welke toetsen dit jaar worden afgenomen en hoe het examendossier 

wordt opgebouwd. (ouders kunnen inloggen via inloggegevens van 

hun zoon/dochter)  

  

HAVO: https://moodle-ll.pj.nl/course/view.php?id=99 

VWO: https://moodle-ll.pj.nl/course/view.php?id=100 

   

LEERLINGEN GEZOCHT: Helpen op de Internationale Schakel 

Klas (ISK) 

Het ISK onderwijst internationale leerlingen met (vaak) als doel een 

doorstroom naar het regulier onderwijs. Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 11.15-11.45 volgen de leerlingen een half 

uur technisch lezen. Wij zijn op zoek naar leerlingen van het Lyceum 

die willen helpen bij het lezen van Nederlandse teksten. Het zijn kleine 

klassen van hooguit 10 leerlingen en het leesniveau is laag. Uiteraard 

is er een ISK docent aanwezig. Wil jij helpen? Meld je aan bij 

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

  

Galabal en feesten 

Vind jij het leuk om feesten en partijen te promoten en te 

organiseren? Meld je dan aan bij mevrouw de Jong: bjong@pj.nl.  

 

Stoomcursus vwo 5 

Stichting Studiebegeleiding Leiden organiseert de vwo 5 stoomcursus. 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om je zo goed mogelijk voor te 

bereiden op het eindexamenjaar. In vwo 6 wordt namelijk 

voortgebouwd op kennis waarvoor in vwo 4 en 5 de basis is gelegd. 

Meer informatie vind je hier.  

 

 

 

 

 

https://moodle-ll.pj.nl/course/view.php?id=99
https://moodle-ll.pj.nl/course/view.php?id=100
mailto:mbroer@pj.nl
mailto:bjong@pj.nl
https://sslleiden.nl/stoomcursus


Junior Honoursprogramma NHL/Stenden (bijlage) 

Zin in iets extra’s? Zit je in de laatste jaren van havo of vwo en ben je 

nieuwsgierig naar extra kennis, wil je iets heel anders doen in een 

andere setting dan op school, wil je je ergens in verdiepen, werk je 

graag met anderen? Ook als je nieuwsgierig bent naar het onderwijs 

aan een instelling voor hoger onderwijs. Dan is het 

Honoursprogramma iets voor jou.  

In de flyer bij deze Wazzup lees je meer over dit programma. Mocht je 

belangstelling hebben, meld dat bij je mentor of de teamleiders havo 

of vwo, mag ook bij de decaan.  

   

Junior Honoursprogramma voor atheneum 5 en 6 

Op 31 oktober en 1 november organiseert het Rijksuniversiteit 

Groningen het Junior Honours College Gamma voor enthousiaste en 

gemotiveerde leerlingen. Twee dagen lang colleges en workshop 

rondom het thema 'Geluk & Succes' vanuit de Gammawetenschappen.  

  

Voor meer scholierenactiviteiten op de RUG, klik hier.  

  

Masterskip Wylde Swan 

Voor wie: 4 havo en 4/5 vwo leerlingen  

Masterskip biedt een onvergetelijke levenservaring voor elke leerling 

die de stap zet om mee te gaan aan boord van de Wylde Swan. Het is 

een uniek programma voor leerlingen die zich willen verdiepen in de 

reiswereld en daarbij ook aan boord les krijgen.   

Er zijn vijf reizen met elk een verschillend karakter. De reizen vinden 

plaats tijdens de maanden oktober tot en met mei. Vaar je mee met 

Masterskip, dan ervaar je hoe theorie tastbaar wordt in de dagelijkse 

praktijk op zee. De Wylde Swan is je klaslokaal! Voor meer informatie, 

klik hier.    

   

Jongerenrechtbank Leeuwarder Lyceum  

Het Leeuwarder Lyceum heeft dit schooljaar 

samen met de Stichting 

Jongerenrechtbanken een speciale rechtbank 

voor en door leerlingen op onze school 

geïnstalleerd. Deze Jongerenrechtbank 

neemt echte zaken in behandeling van 

leerlingen die hier op school een overtreding 

hebben begaan die zou kunnen leiden tot 

schorsing of aangifte.   

 

Het gaat om kleine zaken tussen jongeren of 

gebeurtenissen op school die soms zouden 

kunnen leiden tot het belanden in het 

strafrechtelijke circuit. De school checkt na een gebeurtenis altijd 

eerst bij de politie of er ernstige bezwaren zijn tegen behandeling door 

de Jongerenrechtbank. Dit kan het geval zijn als iemand al vaker met 

de politie in aanraking is geweest.  

  

Bij onze rechtbank hebben we de wijkagent betrokken. Jan Vullings 

heeft ook al onze leerlingen op het politiebureau aan de Holstmeerweg 

een training gegeven. 

Zowel de zitting op de Jongerenrechtbank als de uitspraak zijn gericht 

op herstel voor de direct betrokkenen en voor de school als 

gemeenschap.   

 

https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/activiteiten/jhc-gamma
https://www.rug.nl/society-business/scholierenacademie/scholieren/activiteiten/
https://www.masterskip.com/


 
De leerlingen met hun certificaat 

 

De jongeren die kiezen voor de Jongerenrechtbank krijgen de kans om 

verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd en kunnen 

proberen te herstellen. De jongeren die als eventueel slachtoffer 

betrokken zijn, krijgen in de Jongerenrechtbank de mogelijkheid op 

herstel en de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, iets dat in het 

gewone strafrecht lang niet altijd mogelijk is.   

 

De uiteindelijke oplossing is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 

leerlingen, dus beide partijen, weer samen door één deur kunnen. De 

rechtbank is niet gericht op het geven van straf, maar op herstellen 

van een goede sfeer. 

 

De leerlingen van onze school die de zaken in onze Jongerenrechtbank 

gaan behandelen zijn getraind door de betrokken politieagent en ook 

door officieren van justitie, advocaten, rechters, mediation-

specialisten en docenten.  

 

De leerlingen hebben hiervoor een certificaat gekregen en hebben de 

belofte afgelegd alle zaken in vertrouwen te zullen behandelen.   

Tijdens de zitting is er altijd een professional aanwezig om de zitting 

en alle leerlingen te begeleiden.   

 

Betrokken partijen kiezen in overleg met de ouders vrijwillig voor de 

behandeling bij de Jongerenrechtbank. Op de gang van zaken als de 

zaak aangemeld is, ga ik de volgende keer in.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleidende 

docent: Lydie Jongbloed, ljongbloed@pj.nl 
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Dyslexie 

Wat gebeurt er als uw kind dyslectisch is? 

U en uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek, tenminste als uw 

kind hier nieuw op school is. In dat gesprek kijken we wat ik voor uw 

kind kan betekenen bijvoorbeeld: extra begeleiding, bestellen van 

hulpprogramma’s, enz. 

 

Wat gebeurt als er vermoedens zijn dat uw kind wel eens dyslectisch 

zou kunnen zijn? 

Zodra ik een melding van de mentor krijg, stuur ik u en een aantal 

docenten een vragenlijst. Uw kind wordt door mij gescreend. Als de 

resultaten daartoe aanleiding geven volgt er een periode van 

Remedial Teaching (6 maanden voor een leerling in klas 1 en 2), 

opnieuw een screening en een aantal testen. De gegevens stuur ik, na 

afronding van de screening en testen, naar Samenwerkingsverband 

Fryslân-Noard. Psychologen en orthopedagogen bestuderen het 

dossier en nodigen uw kind dan uit voor een officieel dyslexie 

onderzoek of besluiten dat daar geen reden voor is. Het hele proces 

duurt minimaal een half jaar voor leerlingen vanaf klas 3 en voor de 

leerlingen van klas 1 en 2 een jaar. 

 

Jantien Dusausoit 

Dyslexie coach Leeuwarder Lyceum 

 

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. 

 

TopTutors = bijlesmogelijkheden 

Ondersteuning nodig voor één of meer vakken? Stichting TopTutors 

heeft ook dit schooljaar 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, de gebruikte boeken en geven allemaal bijles in hun 

eigen interessegebied.  

Heb je voor dit schooljaar bijles nodig, dan kan je meer informatie 

vinden of je direct inschrijven via onze website. Voor meer informatie 

kan je naar de informatiepagina van het Leeuwarder Lyceum gaan via 

deze link, klik hier. Je kan onder aan die 

pagina ook een informatieaanvraag doen 

en dan kom je in contact met de Managing 

Tutor voor al je vragen. Direct inschrijven 

kan via deze link. De Managing Tutor zal 

dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.  

 

 

https://www.toptutors.nl/leeuwarder-lyceum-leeuwarden/
https://secure.bijlesportal.nl/toptutors/account/register/


Uitnodiging boekentastentoonstelling klas 2 

Op 17 oktober van 15.15-16.00 uur vindt weer de jaarlijkse 

boekentastentoonstelling plaats. In en rond het studiehuis tonen de 

leerlingen van klas 2 welk boek zij gelezen hebben.  

Dit doen zij door een tas te vullen met acht voorwerpen die een rol 

spelen in het boek. De tas wordt versierd met afbeeldingen, een 

samenvatting en de mening van de leerlingen.  

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Broekman en Sigo Hoekstra, docenten Nederlands 

 

Werkweek A6 ngt 

In de week van maandag 16 tot vrijdag 20 september zijn wij met alle 

leerlingen uit de zesde klas die een natuurprofiel hebben naar Limburg 

geweest voor een werkweek. Hiervoor zijn wij een week naar 

Mechelen geweest om opdrachten te maken voor Scheikunde, 

Natuurkunde en Biologie.  

 

Op donderdag 19 september zijn wij met de leerlingen bezig geweest 

voor de opdrachten van Biologie. Eerst kregen wij een rondleiding 

door de Geuldal in 

Mechelen. Hiervoor gingen 

wij 15 kilometer lopen 

door weilanden bergen en 

langs beekjes. We waren 

verdeeld in twee groepen 

met elk een gids die bij 

bijna elk gebouw iets 

leuks te vertellen had. 

Onze gids vertelde over 

planten, de speciaal 

gemaakte huizen en de 

bijzondere wegen. 

Hierdoor konden wij 

kennis maken met het 

gebied waar wij in de middag zouden gaan werken. 

 

In de middag gingen we een drietal onderzoeken doen naar het 

gebied in de Geuldal, van de verkregen informatie konden wij dan een 

aantal opdrachten maken.  

 

Opdracht korstmos 

Een van onze opdrachten was om te onderzoeken of korstmos aan een 

bepaalde kant van een boom groeit. Hiervoor gingen we drie dezelfde 

bomen zoeken met korstmos erop. We gingen aan elke kant van de 

boom kijken hoeveel korstmos erop zat en die waarden met elkaar 

vergelijken. Uiteindelijk bleek dat korstmos weinig aan de noordkant 

groeit. 

 

Opdracht waterkwaliteit 

Een van de opdrachten die hoorde bij het veldwerk was het bepalen 

van de waterkwaliteit van de Geul. Hierbij 

moesten de scholieren onder andere de pH, temperatuur en de 

helderheid van het beekje onderzoeken. Ook moesten ze de 

organismen die in het beekje leven opvangen en later onderzoeken 

met een microscoop. 

 

 

 

 

 



 

Opdracht bodemonderzoek 

Bij het veldwerk gingen we 

onderzoeken of er een 

verband is tussen het aantal 

weegbree planten en de 

betreding van een 

wegberm. Over een 

wegberm wordt veel gelopen 

en daar kunnen planten dus 

minder goed 

groeien. Hierdoor is de grond 

waarop gelopen wordt 

harder dan er omheen. De 

scholieren hadden de 

taak om te onderzoeken wat 

het aantal was van een specifiek plantje en de hardheid van de grond 

onder die plantjes. Om de hardheid te bepalen werd een scherpe 

pin boven de grond losgelaten en werd gezien hoe diep die pin in de 

grond zat. 

 

Uit-tip: Weekend van de wetenschap 5 en 6 oktober 2019 

Zpannend Zernike  

Zernike organiseert op 5 en 6 oktober een festival vol wetenschap en 

techniek. Een uitje voor jong en oud. Klik hier voor meer informatie. 

 

Vitens 

Bij Vitens kun je zaterdag 5 oktober terecht voor allerlei proefjes, een 

waterproeverij en op de foto als laborant. Klik hier voor meer 

informatie. 

 

 

https://www.rug.nl/university-museum/visitor-information/calendar/2019/10/zpannend-zernike-2019
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/2019/waarop-test-je-kraanwater/

