
    een 
  school-
  krant! 
                 door de redactie

Wat? Een schoolkrant? Wat moeten we 
daarmee? We horen het je al denken. De 
laatste versie van onze schoolkrant was 
alweer uit 1999. Dat is maar liefst 21 jaar 
geleden! Tijden veranderen en zo verging 
het onze schoolkrant ook. Achttien jaar heeft 
de schoolkrant van het Leewarder Lyceum 
het toen volgehouden, daarom gaan we nu 
door als jaargang negentien. We willen de 
oude traditie oppakken en doorzetten! De 
schoolkrant was iets wat voor verbinding 
zorgde, voor samenhang en natuurlijk 
voor leesplezier. Denk eens aan wat een 
schoolkrant in deze tijd zou kunnen doen, in 
deze moeilijke periode van corona en tijden 
waarin niks zeker is. We gaan proberen om 
nu en na deze periode iets neer te zetten 
wat er voor zal zorgen dat we met elkaar 
verbonden blijven. Geniet ervan en we zien 
je graag terug bij het volgende nummer!  

 hé dagboek,  
door Lydie Jongbloed

Ik ben naar boven gestuurd door mama. Ze was 
pissig joh! En nou zoek ik een plek om rustig te 
werken. Robin zit op de slaapkamer van papa 
en mama want die moet een tentamen leren van 
Romeins recht. Papa heeft wat planten in de wc 
gezet zodat het lijkt alsof hij een kantoor heeft, 
zit hij op de wc om mensen te woord te staan. 
Alleen bij zijn baas heeft hij de camera aan maar 
dan moet hij zorgen dat de rest van de badkamer 
niet vol in beeld komt! 
Op Suus en mijn kamer ligt Suus haar toets 
wiskunde te leren. Ik ga er niet bij zitten want 
dan vraagt ze steeds dingen aan mij. En dat kan 
niet want ik moet Frans leren. Daar begon het 
ook mee dat mama boos werd. 
Ik moest uitspraak oefenen en kon mijn oortjes 
niet vinden dus ik deed het gewoon even in 
de keuken. Dat maakte lawaai en ik wilde 
even wat naar achteren gaan, meer achter het 
scheidingsmuurtje met de kamer, toen ik op 
de hond ging staan. Jansen jankte en piepte en 
toen schoot mama uit de slof. Wist ik veel dat ze 
met een belangrijke klant een video-conference 
had! Ze zei gewoon tegen die klant dat ze haar 
dochtertje, ik ben geen kleuter, tot de orde moest 
roepen.
Ik had niet gedacht dat ik dit ooit nog zou 
zeggen, maar: mag ik alsjeblieft weer naar 
school!? 

alleen informatie, maar ook als platform kan 
dienen voor andere dingen.
Is er al Piter Jelles breed een datum zoals het nu 
staat, gaan de scholen weer open of hebben ze 
zoiets van we doen de scholen dit jaar niet meer 
open? Eigenlijk verwacht ik niet dat de school 
nog weer normaal opengaat tot de zomer.  
Als afsluiter, u bent twee dagen niet op school 
geweest voor deze intelligente lockdown begon, 
bent u zelf bang geweest dat u corona had?
Nee, nee, ik ben eigenlijk nooit ziek. Dit was de 
eerste keer. Ik ben twee dagen ziek geweest en 
eigenlijk en als dit niet in coronatijdperk was 
geweest had ik gewoon doorgewerkt. Omdat 
we hadden afgesproken binnen Piter Jelles als je 
hoest of verkouden bent dan ga je niet naar je 
werk, dus daarom ben ik niet gegaan. Dat waren 
de donderdag en de vrijdag voor de lockdown 
van de scholen. Ik ben niet iemand die makkelijk 
ziek is en als ik al een beetje niet lekker bent ga 
ik gewoon aan het werk. Ik was niet bang dat ik 
corona zou hebben. 
Wij bedanken meneer in het Veld voor het harde 
werk voor ons en de school in deze moeilijke 
tijden. Hij doet het fantastisch en alleen samen 
komen we hier weer bovenop.

door Sander van der Blom & Kim Dijkstra

We houden je op de hoogte van wat er nieuw 
is op het gebied van entertainment en geven je 
aanraders die mensen tegenwoordig veel luisteren 
zoals artiesten, nummers of zelfs gehele genres. 
Maar niet alleen muziek, ook andere dingen zoals 
films, boeken, games etc. 

» Pianist Louis van Dijk (78 jaar) is op zondag 
12 april overleden aan de gevolgen van de 
ziekte Alzheimer. Louis van Dijk werd in 2000 
onderscheiden met de titel ‘Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw’ en ontving in 2006  
‘De Gouden Harp’. 

» Een handgeschreven songtekst van The Beatles,  
het door Paul McCartney geschreven nummer 
Hey Jude, is 10 april geveild voor 830.000 euro. 
Ook werd het drumvel met het logo van The 
Beatles, gebruikt tijdens de eerste Noord-
Amerikaanse tournee, geveild voor 180.000 euro. 

» Ook het Burning Man Festival in Amerika, 
Nevada is voor dit jaar afgelast. Het Bruning 
Man Festival is een jaarlijks  festival wat plaats 
vindt midden in de woestijn van de staat Nevada. 
Het Festival is een van de meest beroemde 
festivals ter wereld waar jaarlijks tienduizenden 
bezoekers samenkomen om een tijdelijke stad te 
vormen en te feesten.

wat kijk en luister jij?

» Het nieuwe album van The Weeknd – After 
Hours is een mix van Funk, Pop, met een beetje 
Disco. Een heerlijk album voor de mensen die 
lekker willen genieten van de muziek en willen 
dansen en zingen. 

» Het nieuwe album van Dua Lipa – Future 
Nostalgia is echt iets nieuws  met een 
summervibe aan elk nummer. Zeker een 
aanrader voor de mensen die iets nieuws willen.

» Voor de mensen die meer van de engelse rap 
houden, Childish Gambino – 3.15.20 is een 
rap album maar dan in een nieuw jasje zoals 
alleen Childish Gambino dat kan, je kan hem al 
beluisteren op Spotify. 

» Voor de liefhebbers van Nederlandse muziek, 
jullie hebben geluk! Frenna, Fous en Lil Kleine 
hebben alledrie een nieuw album uitgebracht! 
Dus als je nieuwe Nederlandse muziek wilt 
luisteren, zijn deze zeker een aanrader.

» Blackbear is een singer-songwriter en een 
producer, hij schrijft nummers voor andere 
artiesten (Talk is overrated - Jeremy Zucker, 
Boyfriend - Justin Bieber, etc.) maar doet dat 
natuurlijk ook voor zichzelf. 
Toen hij zestien was zat hij in een band genaamd 
Polaroid. Ze hebben een album (Paint The 
Town), een single (Inside and Out) en een demo 
(The Cure Demo) uitgebracht en zaten bij de 
platenmaatschappij Leakmob labels. Dat was 
het moment waarop Blackbear van school ging, 
hij heeft zijn school niet afgemaakt. Dit deed 
hij omdat hij zich meer op zijn muziek wilde 
focussen. Hij ging solo toen hij naar Atlanta 
verhuisde. Hij heeft toen een paar singles 
gemaakt met andere artiesten zoals Ne-Yo 
en Taylor Carter. Later heeft hij zijn eigen EP 
uitgebracht genaamd “Year of The blackbear”, 
dit is waar hij zijn artiestennaam vandaan heeft. 
(Zijn echte naam is Matthew Tyler Musto.) Hij 
heeft een groot deel van één van zijn albums in 
het ziekenhuis geschreven. Het was het album 
Digital Druglord, hij had een overdosis drugs 
ingenomen en had een heftige operatie achter de 
rug. Toen hij in het ziekenhuis aan het herstellen 
was bedacht hij nummers voor het album. 

» Blows en Beenderen is een boek dat gaat 
over een meisje genaamd Zélie, die bij een 
minderheid van de bevolking hoort die een 
donkere huid, zilverwitte haren, maar bovenal 
magie hebben. De koning van het land begon 
haar volk te vervolgen, waaronder haar moeder. 
Zélie zag hoe haar moeder werd opgehangen om 
haar huid, haren en magie. Ze wil tien jaren later 
de magie weer terug brengen, ze krijgt hulp van 
een prinses en ze moeten er beiden voor zorgen 
dat ze niet gepakt worden, want dat zou wel eens 
heel slecht kunnen aflopen ... 

» De Zon is ook een Ster komt je misschien 
bekend voor, het is namelijk een boek dat 
verfilmd is. Het gaat over Natasha die Daniël 
ontmoet op de dag dat ze samen met haar familie 
gedeporteerd wordt naar Jamaica. Natasha is 
logisch ingesteld en zoekt bij bijna alles de logica 
erachter. Daniël is juist het tegenovergestelde en 
hij wil Natasha ervan overtuigen dat er veel kan 
gebeuren in een dag.

inter-
view 
met de

 direc-
teur

Een interview met Raymond In het Veld. Een 
interview waarin we ingaan op de actualiteit van 
de coronacrisis, hoe maakt hij dit mee en wat 
betekent dit voor hem? 

Meneer In het Veld, fijn u te spreken en dat 
u tijd kon maken in deze toch wel warrige 
periode. Om maar gelijk te beginnen, hoe voelen 
deze tijden voor u? Bijzonder, dat heb ik nog 
nooit meegemaakt. Ik heb wel rare dingen 
meegemaakt en ik ben nog van de generatie van 
de autoloze zondag met de oliecrisis. Dat is nu 
ook raar, maar dit is veel raarder. Dus ja, zo voelt 
het, een beetje bijzonder. Wat ik merk aan de 
mensen is toch wel dat je contact mist. Ik zie nu 
mensen in digitale vergaderingen en ik bezoek 
ook veel lessen, maar het is toch anders dan 
fysiek iemand zien.
Hoe ziet uw dag er op dit moment uit? In verge-
lijking met een normale werkdag toen we nog 
niet in deze crisis waren beland. Wat ik doe is 
om te proberen in normale ritmes te blijven. 
Dus ik stond altijd vroeg op en reed om kwart 
voor 7 naar m’n werk, dus dat uurtje win ik 
nu. Dat hoeft ik niet te doen, maar ik begin 
meestal om 8 uur en dan in het begin hadden 
we dagelijks een MT vergadering en een 
vergadering met alle directeuren van Piter Jelles. 
Nu, in de derde week, is dat om de dag. Ik heb 
ook een dagelijkse Taskforce ICT ingericht en 
die ondersteunt collega’s, dus die zie ik ook 
dagelijks. Tot op heden heb ik bijna dagelijks 3 
vergaderingen: eigen MT, CMT en met de ICT-
groep. Daarnaast probeer ik 1x in de week mijn 
eigen mentorleerlingen nog bij elkaar te hebben. 
Ik heb dan een gesprek met ze uiteraard. Verder 
veel gesprekken met docenten. De rest is veel 
app- en mailverkeer. Eigenlijk werk ik dus van 
een uurtje of 8 en stop ik rond een uurtje of 4. 

Werkt u dan vanuit huis of gaat u dan toch naar 
school? Ik werk dagelijks vanuit huis. Ik ben 
vorige week tweemaal naar school geweest. 
Volgende week zal ik er ook weer een dag of 
twee zijn. Het hangt er maar net vanaf hoe druk 
het is. De school is elke dag van 9 tot 12 open 
voor medewerkers, waarbij altijd iemand van het 
MT aanwezig is en we merken dat er toch wel 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
Wat is uw blik op de manier van werken zoals het 
nu gaat? Bevalt dat, bevalt dat niet. Er vallen een 
aantal dingen op, het is voor iedereen wennen. 
Het was een schok en dat is het nog steeds. 
Ik merk dat steeds meer docenten erin slagen 
online lessen te geven. Nog niet op dezelfde 
frequentie als je ze feitelijk zelf zou geven. Wat 
mij zorgen baart zijn de hoeveelheid lessen. 
Mensen werken ontzettend hard. Wat mij ook 
opvalt is dat er een kleine groep leerlingen is die 
ik niet meer zie, die dus weinig lessen volgt en 
daar maak ik me wel zorgen over.
Hoeveel leerlingen volgen geen lessen? Zijn dat 
er veel of valt het wel mee? We zijn nu bezig om 
te kijken of we een indicatie kunnen krijgen 
hoeveel het er zijn. Maar elke leerling die dat niet 
doet is er een teveel. Dus daar zijn we mee bezig. 
Over het algemeen is er een 80% aanwezigheid. 
Dat is lager dan als je zelf gewoon feitelijk les 
hebt, maar het valt mij niet tegen. Maar uiteraard 
moeten we die 20% ook binnenboord zien te 
krijgen.
Zoals u weet is dit interview voor de nieuwe 
schoolkrant denkt u dat een schoolkrant in deze 
tijden een voordeel kan opleveren? Ik merk dat 
mensen behoefte hebben aan communicatie. 
Ik denk dat dat zeker het geval is, ook omdat 
je elkaar fysiek niet ziet. Dan is elke vorm van 
contact belangrijk. Behalve een uitwisseling van 
communicatie zou het wat mij betreft ook meer 
kunnen zijn. Dan denk ik terug aan mijn eigen 
schooltijd. Leerlingen die het leuk vonden om 
een gedicht en verhaal te maken of iets over 
hun hobby te vertellen. Je kunt breder gaan dan 
alleen maar informatie uitwisselen in de vorm 
van wat er gaat gebeuren, dit vinden we daarvan 
en daarvan. Als het goed gaat draaien denk ik 
dat een schoolkrant meer dimensies heeft dan 
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door Esmée Bosma &  
Shanyl Soekhlall

    Heb JIJ misschien ook iets voor de volgende schoolkrant? Een roddel, een  
       raadsel, een vraag of tip, een verhaal? Stuur het naar schoolkrantlyceum@pj.nl 

 
M E T  D E  V R I E N D E L I J K E  G R O E T E N  VA N  D E  S C H O O L K R A N T R E D A C T I E 
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S T R I P

H I E R moet de N A A M 
van de schoolkrant van 
het Leeuwarder Lyceum 

komen te staan
.....

Weet J I J een mooie naam?
Email ons je voorstel:
schoolkrantlyceum@pj.nl

Heb je een tip voor muziek, 
films, boeken, games, ...? 
vertel het SANDER & KIM: 

schoolkrantlyceum@pj.nl

hey you! yes you!

vervolg interview 
met de directeur

MA PA
AL KA

WO O R D P UZ Z E L

Wanneer werd 
dit geopend?

Het eerste goede antwoord 
in de mailbox van 

schoolkrantlyceum@pj.nl 
krijgt een consumptie 

naar keuze uit de kantine
(als de school weer open is)

Raymond In het Veld over 
(het Leeuwarder Lyceum 

in) coronatijden


