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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 

 

 

Agenda november (bijlage) 

4-8 november Toetsmoment periode 1 

5-11 november Inschrijven ouderspreekmiddag/avond 

voor ouders 

7 november 8:25 uur leerlingenraad 

11 november Start periode 2 

11 november 8:30-13:00 uur havo 4EJKL Tienskip 

13 november 8:30-13:00 uur havo 4FGH Tienskip 

14+15 november Beleefmiddagen leerlingen groep 8 

19 november 17:15 uur vergadering van de raad 

19+20 november Havo 4 Jet-Net Careerday 

20 november 19:00 uur voorlichting ouders groep 8 

21 november Klas 1: theatervoorstelling 

 

Peilstationsonderzoek Trimbos Instituut 

22 november 8:30-16:30 uur havo 5 wisB: wiskunde B-

dag 

25 november 13:30 uur ZAT overleg 

27 november Klas 5 en 6: seminar 

28 november Rapportenvergaderingen – lesvrij 

8:25 uur leerlingenraad 

29 november Havo 5 biologie: Taal van de tumor 

3 december Verkort lesrooster 

Ouderspreekmiddag/avond 

 

In de bijlage vindt u de jaaragenda. Daarin zijn een aantal 

wijzigingen/toevoegingen aangebracht (in geel). Tekst in rood is nog 

niet zeker. 

 

Nog een aantal belangrijke data: 

 Klas 3 decanenavond (voorlichting over profielen): 10 

december 2019 

 PWS-presentatieavond: 6 februari 2020 

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

 

Vacatures (bijlagen) 

Onze school is dringend op zoek naar personeel: 

 Technisch onderwijsassistent (0,6 fte) 

 Onderwijs assistent O&O en beeldende vormgeving (0,5 fte) 

In de bijlagen vindt u de vacatureteksten voor deze functies. Delen 

wordt zeer gewaardeerd. 

 

Examen info 

Op Mijneindexamen.nl stel je je persoonlijke examenrooster samen 

door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak staat 

welke hulpmiddelen zijn toegestaan en na afname verschijnt de link 

naar het correctievoorschrift. De site geeft hiermee elke leerling een 

overzicht op maat van zijn/haar examenperiode. 

  

Mijneindexamen.nl geeft ook praktische informatie ter voorbereiding 

op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, 

algemene regels en tips.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatervoorstelling in klas 1 

Op 21 november komt Theaterbureau De Rode Loper naar het 

Leeuwarder Lyceum. 

Zij zullen in elke eerste klas een voorstelling geven over de 

consequenties van sociale media. Het is de bedoeling dat de leerlingen 

zo inzicht krijgen in de gevolgen en risico's van sociale media. 

De leerlingen worden door de spelers ook bij de voorstelling 

betrokken. 

Zo'n voorstelling duurt één lesuur en wordt in het rooster ingepast. 

 

Ouderspreekmiddag/avond 

Op dinsdag 3 december van 13.45 tot 21.30 uur is er gelegenheid om 

met de mentor in gesprek te gaan. Op deze dag hanteren we een 

verkort rooster: het banduur komt die dag te vervallen, lessen starten 

om 8.25 uur en de laatste les is het 6e uur, dat is om 13.15 uur 

afgelopen. Vanaf 13.45 starten de gesprekken.  

 

Mocht u daarvan gebruik maken, dan zien we graag dat leerlingen 

meekomen naar het gesprek, onder de noemer ‘niet over maar met de 

leerling;. Voor het gesprek is 15 minuten beschikbaar en er kan breed 

over de ontwikkeling van leerlingen gesproken worden. Als er 

bijzonderheden zijn, waarvan u nu al weet dat die meer tijd gaan 

vragen, dan vragen we u om contact op te nemen met de mentor en 

eventueel een afspraak op een ander moment te plannen.  

 

Mocht u vragen hebben aan vakdocenten of anderen, wacht dan, zo is 

ons advies, nooit te lang en neem rechtstreeks contact met diegene 

op. Soms blijkt tijdens het oudergesprek dat er vragen zijn aan 

vakdocenten; de mentor kan u of uw vraag dan doorgeleiden.  

 

Voor het inschrijven voor de gesprekken volgt u de onderstaande 

werkwijze: 

 

1. In de loop van 5 november openstelling aanmelding voor 

ouders. U ontvangt een uitnodiging in uw SOMTODAY postvak. 

 

2. Maandag 11 november is de laatste dag dat u zich kunt 

aanmelden. 

 

3. U kunt zich uitsluitend aanmelden via uw SOMTODAY-

ouderaccount. Let op: bij mobiele apparaten kan de link onder 

een menu staan. Staat deze daar niet, dan kunt u zich alleen 

aanmelden via een vaste computer of desktop. Wanneer de 

uitnodiging opent op een vaste computer of desktop, dan is de 

link waarmee u zich aan kunt melden middels een tab 

zichtbaar.  

 

4. Heeft u nog geen ouderaccount, dan kunt dit account 

aanvragen via leeuwarderlyceum@pj.nl. Ook voor problemen 

met het account kunt u hier terecht. Ouders van kinderen 

ouder dan 18 jaar hebben standaard geen toegang tot de 

gegevens van hun kind in SOMTODAY. Mochten zij dit toch 

willen, dan moet hun kind via onderstaande mail schriftelijk 

toestemming verlenen. 

 

5. U kunt alleen een aanvraag indienen voor de mentor van uw 

kind. U kunt slechts één gesprek aanvragen. Als de mentor 

onjuist in het systeem staat, mailt u ons dan zo spoedig 

mogelijk met de juiste informatie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ouders/verzorgers die zich tot en met 11 november hebben 

aangemeld, worden door de administratie verwerkt. Als u 

voorkeur voor een dagdeel hebt aangegeven, dan proberen 

wij daar rekening mee te houden (middag of avond). Er is geen 

garantie op toezeggingen.  

 

7. Na 11 november is de aanmelding gesloten. Nagekomen 

aanmeldingen worden niet meegenomen met het rooster, maar 

worden doorgestuurd naar de mentor. Die zal proberen om u 

nog in te passen in zijn of haar rooster. 

 

8. In de loop van week 48 wordt het rooster gepubliceerd. U en 

uw kind ontvangen de tijd waarop u bij de mentor wordt 

verwacht via SOMTODAY. De geplande afspraak wordt 

automatisch in de agenda van uw kind in SOMTODAY 

geplaatst. 

 

9. Het mailadres voor ouderaccount-problemen of 

mentoraanpassingen is leeuwarderlyceum@pj.nl. Het  is NIET 

de bedoeling gesprekken aan te vragen via de mail, daar deze 

niet mee gaan met het systeem en pas achteraf behandeld 

kunnen worden. 

 

Verkort rooster 

Het banduur vervalt 

Les 1 08.25 - 09.10 

Les 2 09.10 - 09.55 

Les 3 09.55 - 10.40 

Pauze 

Les 4 11.00 - 11.45 

Les 5 11.45 - 12.30 

Les 6 12.30 -1 3.15 

Pauze 

Les 7 13.45 - 14.30 

 

Vanuit SOMTODAY 

Het kan voorkomen dat de Android versie van de Somtoday Ouder 

App en de leerling App niet goed functioneert. Er staat een update 

klaar voor de Somtoday Ouder en de leerling App die het probleem 

oplost. Je kunt de update installeren door naar de Google Play Store 

te gaan en deze te downloaden. 

 

Vanuit het decanaat 

Studiekeuze 
Het kiezen van een studie is een belangrijk en spannend proces. Elke 

leerling gaat daar op zijn eigen manier mee om. Vanuit school worden 

er diversie activiteiten organiseert en/ of aangeboden, maar de 

leerling moet zelf uiteraard ook in actie komen. Ouders kunnen hier 

een belangrijke rol in spelen. Een studie kiezen en samen met ouders 

op pad wordt vaak als waardevol ervaren. Dit kunt u lezen in het blog 

van Hermien Miltenburg.  

 

Op 30 & 31 oktober is de Studievoorlichting Friesland. Een groot 

aantal leerlingen uit havo 4 gaat hiernaar toe. Een eerste 

kennismaking met een studie, daarna is het zeer zinvol om een Open 

Dag te bezoeken voor verdere oriëntatie. 

Binnenkort zijn er weer volop Open Dagen op het MBO, HBO en 

Universiteiten. Hierbij een overzicht van de maand november. Op de 

site van de opleidingen staat meer informatie over de Open Dag en 

aanmelding hiervoor.  

Als een Open dag op een lesdag is, moet er vooraf verlof worden 

aangevraagd bij de decaan: decanaatlyceum@pj.nl   

mailto:leeuwarderlyceum@pj.nl
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/waarom-studiekeuze-ook-gewoon-leuk-is/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/waarom-studiekeuze-ook-gewoon-leuk-is/
mailto:decanaatlyceum@pj.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit  Datum  Stad  

Vrije Universiteit Amsterdam 1 + 2 nov Amsterdam 

Radboud Universiteit  1+2 nov  Nijmegen  

Rijksuniversiteit RUG 8-nov Groningen 

Maastricht Universiteit 9-nov Maastricht 

Wageningen Universiteit 9-nov Wageningen 

Universiteit Twente (TU) 15 + 16 nov Enschede 

Universiteit Utrecht 15 + 16 nov Utrecht 

 

HBO  Datum  Stad  

Windesheim 8-nov Zwolle 

Hanze hogeschool 9-nov Groningen 

ArtEZ 9-nov Zwolle 

Windesheim 13-nov Almere 

NHL Stenden  16-nov Leeuwarden 

Van Hall 16-nov Leeuwarden 

Maritieme inst. Willem Barends 30-nov Terschelling 

 

Edukans: Going Global (bijlage) 

In de bijlage vinden jullie een advertentie voor een verslaggever voor 

Going Global. Een project in het kader van EduKans waarin je als 

verslaggever naar Ethiopië gaat. EduKans is een organisatie die zich 

inzet voor onderwijskansen in ontwikkelingslanden (www.edukans.nl). 

  

Het Leeuwarder Lyceum doet mee aan Going Global en gaat dit jaar 

dus allerlei  sponsoractiviteiten voor EduKans organiseren. Verder 

mag er iemand van onze school mee als verslaggever naar Ethiopië. 

Voor meer informatie, zie de bijlage. Heb je interesse? Stuur dan een 

mail naar nynke@edukans.nl. Je krijgt dan meer informatie over het 

project en de sollicitatieprocedure. 

 

Deelname peilstationsonderzoek Trimbos Instituut  

Geachte ouder/verzorger, 

 

Onze school doet mee met het Peilstationsonderzoek van het Trimbos-

instituut. Dit is een landelijk onderzoek naar roken, alcohol- en 

drugsgebruik onder Nederlandse scholieren. Ook worden er vragen 

gesteld over sociale media, gamen en schooldruk. De resultaten van 

dit onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van het 

overheidsbeleid en preventieprogramma’s, zoals NIX18, Rookvrije 

schoolterreinen en De gezonde school en genotmiddelen. 

 

Binnenkort komt een onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut 

bij onze school langs om eenmalig een vragenlijst bij een deel van 

onze leerlingen af te nemen. De geselecteerde leerlingen en hun 

ouders krijgen binnenkort een mail met daarin meer informatie. De 

vragenlijst van het onderzoek is anoniem.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij op de website van 

peilstationsonderzoek Trimbos Instituut. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Guusta Hoekstra-Post 
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Jongerenrechtbank Leeuwarder Lyceum  

Wat gebeurt er als er een zaak bij de jongerenrechtbank aangemeld 

is? 

Voorafgaand aan de zitting doorlopen we de volgende stappen: 

1. Indien een incident heeft plaatsgevonden en de inzet van de 

Jongerenrechtbank mogelijk gewenst is, speel ik een 

coördinerende rol. De schoolcoördinator krijgt al deze 

incidenten die op school spelen aangeleverd en overlegt over 

de wenselijkheid en geschiktheid van behandeling van de 

zaak in de Jongerenrechtbank. Ook de zorgcoördinator en 

veiligheidscoördinator worden geconsulteerd. Belangrijke 

criteria zijn of de beschuldigde partij(en) de betrokkenheid 

bij het incident erkent en of hij/zij verantwoordelijkheid wil 

en kan nemen voor de daad/daden en dat alle partijen 

vrijwillig willen deelnemen.  

 

2. Ik neem in geval van een (vermoedelijk) strafbaar feit 

telefonisch contact op met de politie en bespreekt informeel 

en vertrouwelijk de zaak. De politie registreert dit contact in 

haar mutatiesysteem, in casu de volgende gegevens: naam 

beschuldigde, naam benadeelde en type incident. Doel van 

dit overleg is om te horen of er feiten zijn om de zaak, 

waarbij de bewuste jongere betrokken is, niet aan de 

Jongerenrechtbank voor te leggen. Indien een betrokkene 

bijvoorbeeld eerder in beeld is geweest bij de politie voor 

vergelijkbare zaken, kan dit een reden zijn om de zaak af te 

wijzen voor behandeling door de Jongerenrechtbank. In dat 

geval geef ik dit door aan de afdelingsleider. De zaak kan 

dan volgens de reguliere weg worden afgewikkeld. Een 

strafbaar feit is bij voorbeeld diefstal, sta je dan in het 

systeem bij de politie met een winkeldiefstal dan kunnen we 

de zaak niet op school behandelen. 

Voor het doen van een check heeft de politie de volgende 

gegevens nodig:  

• Naam leerling  

• Geboortedatum  

• Gepleegd feit   

 

3. Ik leg contact met de ouders/verzorgers van de betrokken 

leerling(en) en geef informatie over de Jongerenrechtbank. 

De schoolcoördinator checkt altijd of de ouders/verzorgers 

toestemming geven dat de zaak van hun kind aan de 

Jongerenrechtbank wordt voorgelegd. Soms zal een eerste 

contact met de ouders/verzorgers zijn gelegd door de rector. 

Ik pak de zaak daarna over en coördineer het verdere 

verloop.  

 

4. Aan de betrokken leerling wordt een informatiebrief 

meegegeven samen met een instemmingsformulier, dat door 

één van de ouders/verzorgers moet worden ondertekend. Dit 

formulier komt terug bij mij. De leerling zelf tekent een 

geheimhoudingsverklaring. De ouders tekenen alleen een 

geheimhoudingsverklaring indien zij bij de zitting aanwezig 

willen zijn.   

We vinden het erg belangrijk dat een zaak niet door iedereen 

besproken zal gaan worden. Daarom is de geheimhouding 

van belang. Want we proberen immers iets te herstellen en 

niet een veroordeling te geven. 

  

 

 

 



 

5. Ik neem contact op met de zorgfunctionaris mevrouw 

Witteveen om te horen of er bezwaren zijn of 

aandachtspunten ten aanzien van de deelname van 

beschuldigde/benadeelde aan de zitting. Misschien vindt de 

leerling het moeilijk om te spreken in groepen of slaat hij 

dicht als hij de deelnemers niet kent. 

  

6. Zodra ik alle benodigde ondertekende formulieren ontvangen 

heb, ga ik de zitting organiseren. De zitting vindt zo snel 

mogelijk plaats, idealiter binnen een week na het incident. 

De Jongerenrechtbank heeft immers als doel om zaken zo 

snel mogelijk te behandelen om het leereffect voor 

betrokkenen optimaal te kunnen laten zijn en om de 

ontstane scheve verhouding zo snel mogelijk weer recht te 

zetten. Indien de ouders mondeling toestemming hebben 

gegeven en de leerling mee wil werken, kan de zitting ook al 

georganiseerd worden.  

Let op: bij aanvang van de zitting, moeten alle documenten 

daadwerkelijk getekend zijn en in het bezit zijn van mij.  

Eerder start de zitting niet. 

  

7. Ik check de beschikbaarheid van de externe begeleider, die 

de rol vervult van volwassen procesbegeleider bij een zitting 

en waar nodig mij bijstaat in de voorbereiding van leden van 

de jongerenrechtbank op de zitting. Minke Veltman is onze 

begeleider en is afgestudeerd in Nederlands Recht en is 

gespecialiseerd in Mediation. 

 

8. Via de leerlingmailgroep deel ik mee dat er een zaak is en 

dat op moment x op tijdstip y een team nodig is van z 

leerlingen. Hoewel binnen de school waarschijnlijk al bekend 

is dat er een zaak speelt, deelt de schoolcoördinator zo 

weinig mogelijk inhoudelijke informatie. Dit om het 

vertrouwelijke karakter van de Jongerenrechtbank te 

waarborgen.   

Per zaak zijn tenminste 5 leerlingen uit de Jongerenrechtbank 

nodig:  

• 3 rechters  

• 1 aanklager  

• 1 advocaat per betrokken leerling (elke 

beschuldigde/benadeelde krijgt een eigen advocaat).  

  

9. Zodra de bezetting compleet is, reserveer ik een geschikte 

ruimte binnen de school. Gelet op het vertrouwelijke 

karakter van de Jongerenrechtbank moet de ruimte 

voldoende privacy voor de betrokken leerlingen te kunnen 

bieden. De zittingszaal wordt vervolgens aan de betrokkenen 

gecommuniceerd.  Zodra het team compleet is en de ruimte 

gereserveerd, worden de betrokken beschuldigde(n) en 

benadeelde(n) uitgenodigd. Ik doe dit door hen persoonlijk 

en individueel te benaderen en even apart te nemen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tijdens dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Waar, wanneer en hoe laat de leerling wordt verwacht. 

• Korte uitleg over het doel en het verloop van de zitting. 

• Dat de betrokkene een leerling-advocaat krijgt en dat de 

leerling-rechters een passende maatregel zullen bedenken op 

basis van herstelvoorstellen van betrokkenen en de leerling-

aanklager van de school. 

• Dat de zitting vertrouwelijk is. 

• Dat deelname aan de Jongerenrechtbank geen strafblad 

oplevert. 

• Er wordt gevraagd of de leerling een steunfiguur (bijvoorbeeld 

een ouder/verzorger of mentor) wil meebrengen. 

• Dat de ouders/verzorgers bericht zullen krijgen over de datum 

en het tijdstip van de zitting en dat zij indien gewenst 

aanwezig mogen zijn. 

• De afdelingsleider/rector is nooit aanwezig bij de behandeling 

van een zaak. Indien de aanwezigheid van de mentor als 

steunfiguur gewenst is, kan dit uiteraard wel.  

10. Ik  neem contact op met de ouders/verzorgers om datum en 

tijdstip van de zitting door te geven en nodig hen uit om de 

zitting bij te wonen. Dit kunnen de ouders in samenspraak 

met hun kind beslissen.  

11. Ik meld de deelnemende leerlingen aan de Jongerenrechtbank 

en de betrokken beschuldigde(n) en benadeelde(n) absent in 

SOM onder activiteit. Dit ook vanwege de geheimhouding. 

De volgende keer bespreek ik hoe de gang van zaken bij de feitelijke 

zitting is. 

 

L. Jongbloed 

Schoolcoördinator JRB 

   

 
 

 


