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nieuwsbrief 

Met jouw talent vooruit!

Pieter Zeeman gaat verhuizen! De school is in rep en roer. Dat heeft een hele praktische 

kant. Er wordt opgeruimd, dozen worden ingepakt, kasten worden gestickerd. U kent 

dat wel. Leuk, want we gaan naar ‘een nieuwe woning’, maar voordat je daar bent…   

Er is ook een inhoudelijke kant, die verandert mee. We gaan het onderwijs na de 

verhuizing meer op maat aanbieden. Dat wil zeggen dat er voor leerlingen meer te 

kiezen zal zijn op het Pieter Zeeman Lyceum. De nieuwbouw maakt dit maatwerk beter 

mogelijk. Hoe dat zit, dat kunt u zien in onze animatiefilmpjes en daarover vertel ik u 

graag meer tijdens de informatieavonden begin december. Hierover zijn we inmiddels 

in gesprek met onze leerlingen. We gaan de klassen rond en spreken met onze 

klankbordgroep van leerlingen die bestaat uit alle klassenvertegenwoordigers van de 

ongeveer 40 lesgroepen die we hebben. Maandag 22 november zijn we nog met z’n allen 

door de nieuwe school gelopen. Dat was een hele belevenis. We hebben daarna met 

elkaar over de eerste indrukken gesproken.

Uiteindelijk gaat het bij het maatwerk van ons onderwijs in ons prachtige nieuwe gebouw 

om onze leerlingen die zich ontwikkelen. We willen ruimte geven aan hun talent, hen 

stimuleren in hun ontwikkeling en daaraan ook onze bijdrage leveren. Deze nieuwsbrief 

staat weer vol van al hun mooie activiteiten, van prestaties ook die zij leveren, van 

resultaten waar zij en ook wij als team trots op zijn. Veel leesplezier toegewenst!

Namens het team van Pieter Zeeman,

Peter van der Gaag, rector

Voorwoord
Peter van der Gaag
rector
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Een goed begin

Dit jaar was er geen introductiedag voor alle leerjaren, maar een introductieweek.   

Al voor de zomervakantie kwamen alle mentoren meerdere keren bijeen om een pro-

gramma samen te stellen. Met hulp van veel eilandelijke ondernemers kreeg elk leer-

jaar een activiteitenweek op maat. Zo kon iedereen elkaar (opnieuw) leren kennen.

Wat er zoal gebeurde tijdens die week? De examenklassen gingen traditiegetrouw 

naar de Brouwersdam, om daar een hele dag buiten te sporten onder leiding van de 

vakgroep lichamelijke opvoeding. De leerlingen sluiten op die dag al surfend en sup-

pend meteen examenonderdelen af. Leerlingen van de afdeling Pro hadden geluk: op 

een van de mooiste dagen van de week zaten zij in een bootje op het water. >>

Introductie 
schooljaar 
2021-2022
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De brugklassers en tweedeklassers 

trokken de binnenstad van Zierikzee in 

voor een vossenjacht. Klas drie trok met 

bussen naar Vlissingen voor een hele dag 

entertainment bij Dock. De vierdeklassers 

klommen een paar uurtjes het klimbos 

van Westenschouwen in en brachten een 

zonnige middag door op de midgetgolf-

baan. Onvermoede talenten kwamen 

bovendrijven toen de leerlingen van vwo 5 

hun zelfgemaakte pizza’s gingen afbakken 

in een mobiele pizzahoutoven – dat bleek 

nog best een kunst. 

Overal in en om de school gonsde het van de activiteit – velen hadden het gemist na 

een schooljaar waarin covidmaatregelen leuke activiteiten vaak onmogelijk maakten.

Op vrijdag werd afgesloten met een gezamenlijk programma voor de hele school. 

Zo’n achthonderd leerlingen en docenten en onderwijsondersteunend personeel van 

de school trokken in een lange stoet naar het weiland aan de voet van de oude graan-

silo om mee te werken aan project Act as One. Samen met de leerlingen van bijna alle 

basisscholen van het eiland, maakten we de grootste live animatie ter wereld. 

>>

Introductie 
schooljaar 
2021-2022



nieuwsbrief 

Zo werd de introductieweek afgesloten, en het schooljaar passend afgetrapt: met 

elkaar maken we er iets moois van!

Introductie 
schooljaar 
2021-2022

https://youtu.be/i5viWOqBVeI
https://youtu.be/i5viWOqBVeI
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Leerlingen uit V1A gingen in groepjes van vijf onder de les beeldende vorming naar 

de radiostudio waar ze leerden over interviewtechnieken, oefenden met het houden 

van een interview in de studio en ervoeren welke technische handelingen nodig zijn 

tijdens een radioprogramma. Medewerkers van radio Schouwen-Duiveland komen 

de leerlingen ophalen en terugbrengen. 

>>

Bezoek Radio
Schouwen-
Duiveland
Karin den Haan

https://vleesboerderijboot.nl
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Ondertussen werken de andere leerlingen op school enthousiast aan een opdracht 

die veel creativiteit vraagt en waarbij samenwerking tot leuke resultaten leidt. 

Bezoek Radio
Schouwen-
Duiveland
Karin den Haan
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Begin november was het weer tijd voor de jaarlijkse workshop mosselen en oesters. 

Pim Van Engelenburg van Van Engelenburg Catering en Promotie geeft zoals ieder 

jaar een boeiende workshop waarbij we alles te weten komen over deze typisch 

Zeeuwse producten. Klas drie van de afdeling horeca, bakkerij en recreatie van 

Pieter Zeeman kreeg eerst informatie over de mosselen en oesters. Hoe groeien 

ze, hoe vissen we ze op, welke soorten en maten hebben we, wat doet de natuur 

met deze producten en waar gaat dit product allemaal naartoe? Wist u bijvoorbeeld 

dat ongeveer 65% van de Zeeuwse mosselen wordt geconsumeerd door onze 

zuiderburen? Dit komt neer op 26 miljoen kilo van de in totaal 40 miljoen kilo 

mosselen die door Zeeuwse bedrijven wordt geproduceerd! >>

Gastles 
mosselen 
en oesters
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Zeeland’s Roem is de sponsor van deze workshops om onze leerlingen de kennis 

over het Zeeuwse product bij te kunnen brengen. Zij maken het mogelijk om met de 

mosselen te werken, ze te proeven en in te zetten in ons schoolrestaurant. Wederom 

een mooi voorbeeld van een Zeeuws bedrijf dat het Zeeuwse onderwijs en de 

werknemers van de toekomst ondersteunt in hun ontwikkeling. 

In de praktijk hebben de leerlingen oesters gestoken, gegratineerd en geproefd. 

Het was voor veel leerlingen wennen om de oester te eten, maar er waren ook veel 

leerlingen die het direct lekker vonden. Vervolgens hebben ze mosselen afgekookt en 

geproefd. Na het proeven hebben we van het restant salpicon gemaakt (de binnenkant 

van een kroket of bitterbal) om ze vervolgens als amuse in een bitterbal te verwerken. 

Het was een leerzame ochtend!

Gastles 
mosselen 
en oesters
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Voor ckv hebben de leer-
lingen van havo en vwo 5 
na onderzoek werken 
gemaakt in de stijl van 
Banksy en Van Gogh. 

CKV in de stijl 
van Bansky en 
Van Gogh

https://vleesboerderijboot.nl
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In het kader van het thema Schouwen-Duiveland voor het tweede leerjaar, zijn we 

met basis en kader 2 van start gegaan met het bekijken van de architectuur binnen 

en buiten het Stadhuismuseum. De leerlingen hebben tekeningen en foto’s gemaakt. 

Het was een inspirerend bezoek.

Bezoek 
Stadhuismuseum 
basis en kader 2
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Begin november kwamen burgemeester en wethouders van de gemeente Schou-

wen-Duiveland op bezoek. Zij kregen een rondleiding door de nieuwbouw en schoven 

aansluitend aan in restaurant FoodFacts voor een uitgebreide lunch.

Bezoek B&W

https://vleesboerderijboot.nl
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Technasiumleerlingen uit de derde klas gaan mee doen aan de Energy Battle. Zij 

doen dit in samenwerking met Strandpaviljoen ‘De Haven van Renesse’. In Hotel de 

Zeeuwse stromen en strandpaviljoen De haven van Renesse worden elke week grote 

hoeveelheden mosselen verkocht. Duurzaam en circulair ondernemen staat bij hen 

hoog op de agenda. Onze leerlingen is daarom gevraagd een product te ontwikkelen, 

dat gemaakt kan worden van de lege mosselschelpen die nu bij het afval gaan. Voor 

de start van dit project zijn ze in september op bezoek geweest bij de opdrachtgever 

in Renesse. Aansluitend hebben ze een zeiltocht over de Oosterschelde gemaakt 

met de Scaldis. Naast oriëntatie op de productie, het transport en de verwerking van 

mosselen, was er de gelegenheid voor teamvorming en brainstormen. Voor experi-

menten kunnen de leerlingen terecht in het laboratorium van Hogeschool Zeeland. 

De Energy Battle wordt georganiseerd door ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB), dit jaar 

al voor de zevende keer. Acht scholen van het voortgezet onderwijs doen dit jaar mee 

aan deze wedstrijd rondom energie, duurzaamheid en circulaire economie. Ongeveer 

twintig tweede en derde klassen, van vmbo tot en met gymnasium, starten tussen 

september en december. De docenten werken met de leerlingen in teams aan een 

opdracht van bedrijven. 

>>

Energy Battle 
voor het 
voortgezet 
onderwijs 
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De finale vindt plaats op 3 februari 2022 in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. 

Iedereen is welkom bij de finale volgens de dan geldende richtlijnen. Over de Energy 

Battle Voor de scholen zijn bedrijven als opdrachtgever gezocht. Zij geven samen 

met de organisatoren een gastles, kunnen een excursie bieden en maken deel uit 

van de jury bij de voorronde op de school. De beste leerlingenteams pitchen voor 

een vakjury en een jongerenjury in de finale. Gedeputeerde JoAnnes de Bat reikt de 

prijzen uit tijdens de finale. 

Energy Battle 
voor het 
voortgezet 
onderwijs 

https://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/voor-jeugd-en-jongeren/energy-battle/energy-battle-2021-2022.html
https://www.digitaleetalages.nl/thema/energie/voor-jeugd-en-jongeren/energy-battle/energy-battle-2021-2022.html
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Aan het begin van het schooljaar konden we gelukkig weer een kennismakingsmarkt 

organiseren voor alle ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2. Tijdens deze markt zijn de 

docenten die lesgeven aan deze leerjaren aanwezig om kennis te maken en eventuele 

vragen te beantwoorden. Het idee is dat op deze manier de drempel lager wordt om 

contact op te nemen met een vakdocent als er iets speelt rond uw kind; het helpt als u 

een gezicht heeft bij alle namen die thuis voorbijkomen. De opkomst was groot en de 

sfeer was goed. 

Kennismakings-
markt klas 1 en 2
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Excursie 
Den Haag 
havo 5 en vwo 6
J. van Jole

docent geschiedenis

Op dinsdag 19 oktober kon eindelijk de ‘jaarlijkse’ excursie naar Den Haag weer 

doorgaan. Tijdens deze reis gaan de examenleerlingen geschiedenis uit havo 5 en vwo 

6 naar verschillende musea, zoals de Gevangenpoort en het Haags Historisch Museum, 

om ter plekke de roerige geboorte van ons land te beleven. De theorie wordt op zo’n 

dag volop versterkt door aanwezig te zijn op die historische locaties, door in contact te 

komen met de historische objecten uit die tijd en door visueel gevoed te worden door de 

schilderijen uit die eeuwen. Het was een topdag!

https://vleesboerderijboot.nl
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Bedrijvenbezoek 
Saman en Nemag

https://www.informaticaolympiade.nl
https://vleesboerderijboot.nl
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Oosterschelde 
bij kunst &
media

De mavoleerlingen die 

kunst & media volgen, 

hebben gewerkt binnen 

het thema ‘Schouwen-

Duiveland’. 

Als inspiratiebron diende 

de Oosterschelde. 

Er is gewerkt met 

aquarelpotloten.

https://vleesboerderijboot.nl
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Maandag 18 oktober was het zover: de tweede bedrijvenmarkt van Pieter Zeeman. 

Maar liefst 22 bedrijven namen dit jaar deel aan de bedrijvenmarkt voor onze leerlingen 

van de derde en vierde klas vmbo. De leerlingen konden kennismaken met bedrijven 

van bouw tot zorg en van retail en horeca tot techniek.  

 

De bedrijvenmarkt is zo een opstapje om meer te weten te komen over de branche en 

de verschillende beroepen die aanwezig zijn in het bedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek 

van 4 november gingen de leerlingen op bezoek bij het bedrijf wat zij het meest 

interessant vonden. Later in het jaar kunnen ze ook nog de opgedane kennis gebruiken 

om een stageplek te zoeken.

>>

Bedrijvenmarkt

Martin Steegmans

decaan

https://vleesboerderijboot.nl
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Het was een geslaagde middag waar zowel het bedrijfsleven als onze leerlingen 

van hebben kunnen genieten en profiteren. Uiteraard zijn we erg dankbaar voor de 

medewerking van alle bedrijven!

Blakenburg Passie voor Wonen Schults Schilders S-Goods

Bouwbedrijf Boogert Camping Julianahoeve Skinnmanager

Camping ‘t Zonnedorp Centerpoint Fietsen Jumbo Renesse 

Omroep Zeeland Primera Renesse Saman 

Strandpaviljoen de Haven van Renesse Omoda Nemag 

Timmerman Natuursteen Hanse Staalbouw YourSurprise 

Werk & Vakmanschap (Airpack) Zeelandia Allévo 

Zeeuwland

Bedrijvenmarkt

Martin Steegmans

decaan

https://vleesboerderijboot.nl
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Met de hele school naar de Efteling

Op vrijdag 22 oktober vertrokken er veertien bussen vanaf parkeerterrein Hatfieldpark 

naar de Efteling. Bijna alle leerlingen van de school gingen mee voor een ‘ouderwets’ 

dagje uit. Omdat iedereen keurig op tijd kwam, konden we ruim op tijd vertrekken. Het 

weer zat niet de hele dag mee, maar dat mocht de pret zeker niet drukken. We kijken 

terug op een geslaagde dag!

Efteling
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Schoolrestaurant FoodFacts is weer open!

De heropening van de horeca betekende dat ook ons schoolrestaurant FoodFacts de 

deuren weer mag openen. Elke dinsdag kan het personeel van de school aanschuiven 

voor een uitgebreide lunch die wordt bereid en geserveerd door de derdeklassers 

van de afdeling hbr. Dit jaar hebben we al mogen genieten van club sandwiches, 

huisgemaakte soepen met versgebakken brood, saté met verse friet en uitgebreide 

maaltijdsalades.

Op woensdag 3 november runden de vierdejaars voor het eerst dit jaar FoodFacts 

tijdens een restaurantavond: dan nog voor vrienden en familie, maar in de weken 

erna was iedereen welkom op de woensdagavonden, van binnen én buiten de school. 

>>

FoodFacts

https://vleesboerderijboot.nl
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Tijdens een restaurantavond zonder 

beperkingen door coronamaatregelen  

zijn de gasten vanaf 17.15 uur welkom. 

Om 17.30 uur  wordt de amuse geserveerd 

en start het driegangendiner. De geschatte 

eindtijd is 19.15 uur.  Dineren bij FoodFacts 

kost € 14,50 per couvert, exclusief drankjes. 

Het menu is elke week een verrassing, 

maar elke week anders. 

Reserveren is verplicht én nodig, omdat maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 

is. U kunt reserveren via de receptie van de school, tussen 14.00 uur en 16.30 uur via 

telefoonnummer 0111-415751. Omdat wij in de school de voorschriften van het RIVM 

naleven, is het ook bij FoodFacts verplicht om bij binnenkomst uw coronacheck  

QR-code te tonen.

Onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen zijn de 

openingsavonden voor de komende maanden:

 Woensdag 23 februari 2022

 Woensdag 9 maart 2022

 Woensdag 16 maart 2022

 Woensdag 23 maart 2022

 Woensdag 30 maart 2022

FoodFacts
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De afgelopen weken hebben de leerlingen bij 

onderzoek & ontwerpen (o&o) hard gewerkt aan 

een opdracht van de gemeente Schouwen-Dui-

veland: het ontwerpen van een innovatief en 

kunstzinnig speeltoestel voor de binnenstad 

van Zierikzee. Na een introductie door Jolanda 

Bruin (gemeente Schouwen-Duiveland) en Stel-

la van Uffelen (ZUMM-ontwerpbureau) waarin 

de opdracht uiteengezet is, zijn de teams van 

start gegaan. 

Op 9 november presenteerden zij hun resulta-

ten op een informatiemarkt. Naast de eerder-

genoemde betrokkenen was ook wethouder 

Jacqueline Van Burg aanwezig om de ontwer-

pen te bekijken. Om te voorkomen dat te veel 

mensen tegelijk in één ruimte zouden zijn, was 

besloten om de presentaties te verdelen over 

het auditorium (V1A), het leescafé (HV1A) en de 

brugklasaula (MH1A). 

Eindpresentatie 
onderzoek & 
ontwerpen 
klas 1
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Project de snoeproute 18 oktober 2021 door MH1A, MH1B, H1A, HV1A en V1A.

Het provinciaal zwerfafvalproject “Schoon Zeeland” is een initiatief van de 13 gemeen-

ten in Zeeland, het OLAZ en vijf de natuur en milieueducatie centra in Zeeland. 

Pieter Zeeman heeft aan dit project samengewerkt met Marja Glas van het NME- cen-

trum .

Doel van het lesprogramma: Door de leerlingen zelf het zwerfafval in de schoolomge-

ving te laten onderzoeken zien zij hoe vervuild hun omgeving werkelijk is. Door ze na te 

laten denken over oplossingen voor zwerfafval, en ze het op te laten ruimen wordt hun 

weggooigedrag hopelijk positief beïnvloed.

Snoeproute: wat is het? 

Een snoeproute is de route die een leerling aflegt van huis 

naar school en vice versa, inclusief de route naar de super-

markt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn de loop- 

en fietsroutes maar ook de routes naar en van het bussta-

tion. Deze routes zijn vaak sterk vervuild met zwerfafval.

De heer Henk Visser van stichting Zandkorrel en oud docent 

van onze school, opende deze dag. De leerlingen kregen na 

de aftrap een introductieles over zwerfafval en de gevolgen 

hiervan voor het milieu. 

>>

Snoeproute
klas 1
Hanneke Zuidgeest

sectie biologie
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Ook moesten zij de app Litterati installeren 

waarmee zij het soort afval en aantal stuks 

konden vastleggen.

Na afloop gingen de brugklassers met hun 

begeleiders gewapend met handschoenen, 

prikstok en vuilniszakken op stap. Iedere klas 

had een straat toegewezen gekregen. De 

leerlingen moesten het soort afval en de hoe-

veelheid  afval inventariseren  en ruimden het 

daarna op. Deze gegevens werden automa-

tisch via de app verzameld en worden door-

gestuurd naar het NME. Sommige leerlingen 

hadden geen zin om te stoppen en wilden 

verder gaan met het zwerfafval oprapen. 

                                   

Vervolgens zijn de leerlingen een kunstwerkje 

gaan maken m.b.v. afval. Het geheel werd 

tentoongesteld in aula noord en beoordeeld 

door de jury welke bestond uit Jacqueline van 

Burg, wethouder van de gemeente Schouwen 

Duiveland en Marjan Glas van het NME. 

>>

Het winnende groepje:  Manon, Mechteld, 
Aaisha en Maaike uit V1A.

Snoeproute
klas 1
Hanneke Zuidgeest

sectie biologie



nieuwsbrief 

De jury was verrast door alle leuke en originele kunstwerken. 

Alle leerlingen hebben goed hun best gedaan.

                         

Er werd een leuk artikel gemaakt door de PZC in-

clusief video en ’s avonds mochten Danique, Fajah, 

Marloes en Fay naar radio Schouwen-Duiveland om 

hun verhaal te vertellen.

Het was een leerzame en leuke dag voor iedereen 

en… Schouwen-Duiveland is weer een stukje scho-

ner en mooier geworden.

Snoeproute
klas 1
Hanneke Zuidgeest

sectie biologie

Er is 37 kg. 
opgehaald!

https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/afvalrapen-met-een-app-dat-is-net-zo-stimulerend-als-een-stappenteller~ac34b79f0/
https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/afvalrapen-met-een-app-dat-is-net-zo-stimulerend-als-een-stappenteller~ac34b79f0/

