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Van de schoolleiding 

Er stonden maandagmorgen geen leerlingen even na zevenen voor het 

hek, klaarblijkelijk is het bericht over het einde van de zomertijd in de 

vorige info goed overgekomen.  

Deze week en volgende week staat in het teken van de toetsweek. Dat 

betekent dat de Kûle is omgebouwd tot een soort examenzaal waar 

havo 4 en 5 en mavo 3 hun toetsen moeten maken. Daardoor zijn 

tijdens de pauze de gangen behoorlijk gevuld met leerlingen. 

Ik kreeg van een ouder de vraag waarom wij een toetsweek meteen 

na een vakantie hadden gepland. Daardoor werd het “tot rust komen“ 

effect van de vakantie toch niet bereikt. Natuurlijk begrijp ik dat 

leerlingen ook tot rust moeten komen, de vakanties zijn niet voor de 

leraren bedacht maar voor de leerlingen. Anderzijds gun je leerlingen 

zoveel mogelijk tijd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 

toetsen.  De NHL houdt uiteraard geen rekening met toets weken in 

het VO en had in de middag een Open Dag voor de toekomstige 

leerlingen gepland waardoor er ook minder tijd over bleef om een toets 

te leren. Door te beginnen op woensdag, donderdag en vrijdag met die 

toetsen die niet of nauwelijks voorbereiding nodig hebben 

(leesvaardigheid) hebben we gepoogd een oplossing te vinden voor dit 

dilemma, rust aan de ene kant en goede voorbereiding aan de andere 

kant. We horen graag of onze opzet geslaagd is.   

 

Na de toetsweek krijgt iedereen weer nieuw rooster. Sommige vakken 

zijn zogenaamd geperiodiseerd waardoor het de ene periode één uur 

kan zijn en de andere periode twee uur. Simpel gezegd betekent dat 

dat er iedere periode een ander rooster zal zijn. Het kan zijn dat er 

nauwelijks iets veranderd maar er kunnen ook behoorlijke 

veranderingen zijn. 

 

De onderwijsbonden hebben de mensen opgeroepen om op woensdag 

6 november het werk neer te leggen. Welke consequenties dat voor 

onze school heeft is nog niet helder. Dat hangt af van de hoeveelheid 

stakers. De afspraak is wel de school altijd voor de leerlingen open 

staat. Mochten er ontwikkelingen zijn op dit gebied wordt dat zo snel 

mogelijk met iedereen gecommuniceerd. 

 

Rest me jullie namens het team een goed weekend te wensen. 

 

Binne Jansma  
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Voor in de agenda 

4 november Energiecampus Ekwadraat 2c en 2d 

12 november Beleefmiddag groep 8 
 

Energiecampus Ekwadraat 

Beste leerlingen uit 2C & 2D en ouders, 
 
Op maandag 4 november zijn wij van 13.00u tot 15.00u welkom op de energiecampus Ekwadraat te Leeuwarden. 
Leerlingen zullen tijdens deze bijeenkomst informatie krijgen over duurzame energie en duurzame bouw. De 
informatie kunnen leerlingen gebruiken voor het project Artcadia. 
 
Om met zijn allen bij Ekwadraat te komen, zullen leerlingen een fiets nodig hebben. Om 12.45u vertrekken wij met 
zijn allen richting de locatie. Leerlingen mogen na afloop zelfstandig vanaf Ekwadraat naar huis fietsen. Leerlingen 
die liever weer eerst via school naar huis gaan, kunnen met de docenten meefietsen. Mochten er nog vragen zijn, 
dan kun je die altijd mailen naar nhamers@pj.nl.  
 
Wij hopen dat het een inspirerende en informatieve bijeenkomst wordt! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Nicole Hamers 
 

TTO en Cambridge certificaat uitreiking   

Op dinsdag 29 oktober jl. hebben we een feestelijke certificaat uitreiking gehad met leerlingen van het tweetalig 
onderwijs en de Cambridge leerlingen. De leerlingen die vorig jaar TTO hebben afgemaakt hebben hun TTO-Junior 
certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit houdt in dat ze hun drie-jaar durende TTO-opleiding met goed gevolg 
hebben volbracht.  
 
Het was dan ook een beetje een reünie van de 3T klas van vorig jaar. Enkele leerlingen van deze klas zijn naar !mpuls 
of naar het Leeuwarder Lyceum gegaan en dit was voor het eerst dat ze weer bij elkaar waren. Als vanouds! Daarbij 
kregen ze ook hun Cambridge certificaat voor het halen van hun B1, B2 of respectievelijk C1 niveau. Ook kregen 
vier leerlingen van de Cambridge Advanced groep (Leon Tarus, Teuntje Suk, Ilya van der Ploeg en Marijn van der 
Heide) hun certificaat voor het halen van het Advanced examen dat ze na een jaar les vorig jaar hebben gedaan. 
 
Dit hebben we uitgebreid met ouders, grootouders, broers en zussen en natuurlijk vrienden gevierd. Er was koffie 
en thee met taart en na de uitreiking hapjes en drankjes. Ieder leerling kreeg een roos om mee naar huis te nemen. 
 
Van harte gefeliciteerd allemaal.  
 
We zijn erg trots op jullie!  
 
Yteke Goudberg en Rosalie Steinmann  

 

 

mailto:nhamers@pj.nl
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De Montessori High School maken we samen 

Onze school wordt bestuurd door directeur Binne Jansma (BJansma@PJ.nl). Hij doet dat niet alleen. Belangrijke 
beslissingen worden samen met docenten, leerlingen en ouders genomen. Dat heet medezeggenschap en komt 
neer op het samen maken van onze school. Alles wat de inhoud en kwaliteit van de opleiding betreft kan daarbij 
aan de orde komen. Formatie, lessentabel, roosterproblemen, huisvesting, financiering, ouderbijdragen, enz.  
 
Deze medezeggenschap is wettelijk geregeld en wordt op de MHS heel serieus genomen. In de 
Medezeggenschapsraad (officieel Deelraad MHS) zitten 2 leerlingen: 
 
Bonne Sijbesma (148373@pj.nl) en Just Zijlstra (149636@pj.nl) 
en een ouder Paul van Gessel (paulhvangessel@chello.nl) 
alsmede 2 docenten  
Aukje Ypma (AYpma@pj.nl) en Peter van der Ley (PLey@pj.nl) 
 
Neem gerust contact met hen op als u ergens mee zit. Zij overleggen geregeld met elkaar en vervolgens met de 
directeur over de gang van zaken op school. Tevens kent onze school een informele Denktank van ouders die 
meepraten over problemen en wensen. Meldt u zich als u wilt meedenken en meepraten.  
 
In de Informatie bulletins van de MHS zullen we melden wat er in de Deelraad MHS aan de orde is.  
 
De MHS maakt onderdeel uit van de Scholengemeenschap Piter Jelles. Hierin zitten 13 scholen voor Voortgezet 
Onderwijs. Ook op dit centrale niveau is er medezeggenschap van leerlingen, ouders en docenten. Onze 
oudervertegenwoordiger Paul van Gessel is op dit moment voorzitter van deze Medezeggenschapsraad. De 
meeste aangelegenheden worden echter beslist op schoolniveau een dus met medezeggenschap van onze eigen 
Deelraad MHS.  

Reis naar Pontedera 

De eerste dag moesten we 7 uur op school zijn om vervolgens 3 uur naar Eindhoven te rijden, bij Eindhoven aan 
gekomen zijn we vrij snel het vliegtuig ingegaan, de vlucht verliep goed. Eenmaal bij het gastgezin aangekomen 
waren de indrukken verschillend per leerling. En ik de avond hebben we allemaal lekker gegeten. 
 
De tweede dag zijn we naar het plaatsje Vicopisano geweest waar 
we een hele (lange, onverstaanbare en saaie) geschiedenisles 
hebben gekregen over de historie van de kerk waar we in waren. 
Vervolgens gingen we helemaal naar boven, en daar was een heel 
mooi uitzicht. Daarna gingen we lunchen in het stadje en na de 
lunch gingen we terug naar Pontedera, waar we naar het Vespa 
museum gingen (daar waren de meningen over verdeeld). In de 
avond gingen we weer terug naar het gastgezin. 
 
De derde dag gingen we naar Pisa, dat vond iedereen leuk. Eerst 
met de trein en toen met de bus voordat we er waren. In Pisa zijn 
we gelijk naar de toren gegaan waar we de twee gebouwen 
ernaast hebben gezien van binnen. Daarna hebben we een 
wandeling gedaan door de stad en hebben we nog een paar 
kerkjes bekeken. In de middag zijn we naar het strand gegaan, en 
hebben we een ijsje gegeten sommige gingen ook nog zwemmen. 
In de avond gingen we naar een American bar voor pizza!!, we 
vonden we het jammer dat we niet naar een echt Italiaanse 
pizzeria gingen. 

mailto:BJansma@PJ.nl
mailto:148373@pj.nl
mailto:149636@pj.nl
mailto:paulhvangessel@chello.nl
mailto:AYpma@pj.nl
mailto:PLey@pj.nl
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De vierde dag gingen we maar Florence, ook daar vond iedereen het leuk. Eerst gingen we naar een super grote 
kerk met heel veel mooie details, daarna zijn we via de stad naar een gebouw gedaan waar we een uitzicht hadden 
over Florence. Hierna gingen we veel verder lopen en zagen we in de stad heel veel en leuke dingen. We gingen 
eten bij redelijk bekend eettentje, dat vonden de meesten wel lekker! Hierna gingen we naar een brug, en hebben 
we wat leuke foto’s gemaakt. Na deze lange dag gingen we in de avond nog naar een feestje met avond eten, dit 
was gezellig alleen was het eten niet zo super. 

 
De vijfde dag gingen we eerst Pontedera in, daar mochten we winkelen alleen moesten we bij onze Italiaan blijven 
(jammer genoeg). In de middag gingen we met de trein naar het vliegveld in Pisa, daar hebben we wat gegeten 
om vervolgens te vliegen. Eenmaal aangekomen in Eindhoven konden we nog 3 uur naar huis rijden en daarna 
vol plezier leuke verhalen aan iedereen thuis vertellen. 
Dat was onze reis naar Italië! 
 
Sam en Resa 3C 

Erasmus uitwisseling Sicily  

In de week van maandag 14 tot vrijdag 18 oktober 
zijn 9 studenten uit de 4de klas en twee leraressen 
naar Sciacca, Sicilië gereisd om te werken aan het 
internationale project ‘Let’s Teach Europe’. In deze 
week hebben we kennisgemaakt met de Italiaanse 
deelnemers en de groepen samengesteld die gaan 
werken aan de verschillende thema’s van het 
project. 
 
Wat we gedaan hebben 
Dag 1: 
Op maandagochtend zijn we om 3 uur vertrokken 
richting Schiphol, daar namen we het vliegtuig naar 
Palermo, de hoofdstad van Sicilië, met een overstap 
in Milaan.  

De beste geschaafd ijsmaker in Sciacca 
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We werden opgehaald van het vliegveld door een busje dat ons naar Sciacca bracht en daar namen de Italiaanse 
deelnemers ons gelijk mee naar huis. Nadat we onze koffers hadden weggezet namen ze ons mee naar de haven, 
waar we geschaafd ijs van de beste ijsmaker in Sciacca kregen. Thuis werden we helemaal volgepropt met eten 
en gingen we lekker laat naar bed. 
 
Dag 2: 
Dinsdagochtend waren we kwart over 8 
al op school en ik en een paar andere 
Nederlanders werden naar een 
natuurkunde les gebracht waar we 
werden voorgesteld en een groepsfoto 
maakten, daarna gingen we naar de Aula, 
waar de Italiaanse deelnemers ons 
allemaal Italiaanse dansjes hebben 
geleerd. Toen werden we naar buiten 
geleid om welkomst spelletjes te doen, 
waarna we de directrice ontmoetten en 
een rondleiding kregen door de eerste 
school. Toen was het tijd voor een snack 
en we werden naar de kunstschool gebracht om de zelfgemaakte koekjes van de Italiaanse deelnemers te eten, 
waarna we een workshop tegeltjes verven kregen. Toen moesten we werken aan het project en de groepen 
samenstellen, maar niet voordat we wat kennismakingsvragen kregen en die samen gingen bespreken. Als laatste 
kregen we een guided tour door het centrum van Sciacca, daarna weer terug naar het gastgezin. 
 
Dag 3: 
Woensdagochtend stapten we vroeg op de bus en staken het eiland over naar de hoofdstad Palermo, daar kregen 
we een uitgebreide rondleiding door de stad. We gingen naar plekken zoals het Norman Palace, een oud paleis 
dat nog door de Noormannen in de middeleeuwen is gesticht, een grote fontein met standbeelden en een winkel 
met zoetigheden die de nonnen in het klooster aten. Daarna gingen alle kinderen op zichzelf of in groepjes ergens 
eten en shoppen totdat we weer terug moesten om half vijf, toen gingen we weer naar het gastgezin. 
 
Dag 4: 
Donderdagochtend gingen we weer naar de school om te voorbereiden op de vluchtelingen die we gingen 
ontmoeten, daar gingen we weer elkaar dansjes leren. Toen de vluchtelingen kwamen gingen we in een kring 
zitten en vragen stellen, ondertussen werden er meerdere van de groep geïnterviewd door de Italiaanse pers. 
Nadat de vluchtelingen weer vertrokken waren gingen we nog even dansen en bezig met de groepjes maken, 
waarna we door de downtown wandelden. In de avond gingen we naar de kerk om een rondleiding te krijgen en 
een dienst te volgen, waarbij de priester stukjes brood in onze monden stopte.  

 
Als afsluiting hadden we een groot diner met iedereen 
bij een pizza restaurant. In de avond zijn een paar van 
ons nog tot twaalf uur voor de kerk blijven hangen 
totdat we weer naar het gastgezin gingen.  
 
Dag 5: 
Vrijdagochtend namen we afscheid van de Italiaanse 
deelnemers en de gastgezinnen en stapten op de bus 
richting het vliegveld, waar we het vliegtuig terug aar 
Schiphol namen, met een overstap in Rome. We 
kwamen ‘s avonds 8 uur ongeveer op school aan en 
gingen lekker terug naar huis. 

 
In de kerk met de priester 

 



Schooljaar 2019 – 2020  
Week 44 

6 

 
Wat we ervan vonden 
 
Iedereen vond het een geweldige ervaring en meerdere van 
ons zouden graag nog eens willen gaan. Er waren geen 
problemen met de gastgezinnen en we werden allemaal als 
familie behandeld, met schone bedden en badkamers en 
natuurlijk, heel veel typisch Italiaans en Siciliaans eten. Wat 
ons opviel was dat de Italianen heel relaxed zijn, het voelde 
nooit alsof we tijdsdruk hadden, ze aten bijvoorbeeld ‘s avonds 
rond 9 uur pas. De begroeting was ook anders; een knuffel met 
twee kusjes naast de wangen, in plaats van drie, en niet alleen 
met familie of vrienden, maar ook met wildvreemden waren ze 
heel comfortabel. Een paar keer hadden we hele gesprekken 
met Italianen en toen we vroegen of de Italiaanse deelnemers 
ze kenden zijden ze dat het wildvreemden waren. Ook bellen 
de Italianen veel meer, terwijl Nederlanders meer appen. Door 
de week werden we ook veel Italiaans aangeleerd en wij 
leerden ze veel Nederlands (meer vloekwoorden). Samengevat 
was het een geweldige week en we kijken allemaal uit op The 
Big Meeting in maart, wanneer ze naar Nederland komen. 
 
~Hasse (Havo 4) 
 

Gezocht:  

Eigenaar van een Ipad. Ligt al hele lange tijd te wachten tot hij wordt opgehaald door de eigenaar, een 
vakkenvuller bij de Jumbo. 
 

Excursie Oldenburg 

Voor klas 3 mavo Duits, klas 3 havo, klas 4 Duits en Goethe leerlingen: 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
De vakgroep Duits van PJ Montessori Highschool heeft, 
om het vak op een leuke manier meer gestalte te geven, 
een excursie op woensdag 11 december naar Oldenburg 
georganiseerd.  
 
We gaan die dag naar de bioscoop, waar we een Duitse 
film zullen gaan bekijken en aansluitend brengen wij een 
bezoek aan de gezellige kerstmarkt. Op deze manier 
maakt de leerling kennis met de typisch Duitse 
’Weihnachtskultur’. 
 
De kosten voor deze dag bedragen € 23,-; hiervan wordt de entree voor de bioscoop en de busreis betaald. 
Voor de lunch zal de leerling zelf moeten zorgen. Het staat de leerling natuurlijk vrij om geld mee te nemen. 
Houd er echter wel rekening mee dat er ook zakkenrollers actief zijn, dus niet te veel geld meenemen. 
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In Duitsland mogen jongeren vanaf 16 jaar bier en wijn nuttigen/kopen. Aangezien dit een schoolreis is, gelden 
de regels van school en is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen/kopen. De consequenties van het 
overtreden van het alcoholverbod zijn: De leerling mag niet meer deelnemen aan schoolreisjes/excursies en 
uitwisselingen voor de rest van leerjaar 2019/2020.  
 
We gaan niet erg ver weg, maar wel naar een ander land. Dit betekent dat de leerling een geldig paspoort of 
een geldige ID kaart bij zich moet hebben. 
 
De indeling van de dag ziet als volgt uit: 
08:00 verzamelen bij school 
08:15 vertrek naar Oldenburg 
11:00 aankomst in Oldenburg voor een middagje kerstmarkt en een 
bezoek aan de bioscoop 
16:15 verzamelen bij de bioscoop 
16:30 vertrek uit Oldenburg 
19:30 aankomst in Leeuwarden              
   
Op uiterlijk maandag 18 november levert de leerling € 23,- samen met 
het invulstrookje bij de docent Duits in. Lever je dit niet op tijd in, dan 
kun je niet mee en dat zou wel erg jammer zijn! 
 
Om er zeker van te zijn, dat u als ouder(s)/verzorger(s) deze brief hebt 
gelezen en de inhoud samen met uw zoon/dochter hebt besproken, 
zien wij graag het strookje met handtekening en het geld retour. 
Indien u vragen hierover heeft kunt u mij mailen:  
mlaumann@pj.nl 
 
Mijn telefoonnummer zal ik van tevoren aan de leerlingen mededelen. 
 
Hartelijke groet, 
 
  
Madeleine Laumann 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invulstrookje samen met € 23,-, in te leveren bij docent Duits tot UITERLIJK maandag 18 november! 
 
Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger van ................................................................... mee gaat op excursie.  
 
In het geval van nood, ben ik te bereiken op het volgende telefoonnummer(s): 

ouder/verzorger...................................................................................... 

ouder/verzorger...................................................................................... 

Telefoonnummer leerling ....................................................................... 

Handtekening ouder/verzorger .............................................................. 

 

 
 

mailto:mlaumann@pj.nl

