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Inleiding 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

 

!mpulse Leeuwarden is een hechte leer- en leefgemeenschap, waarbij de aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling centraal staat, zowel voor leerlingen als teamleden.  

 

Leerlingen in Impulse zijn dan ook leerlingen met een sterk eigen karakter en een 

diversiteit aan vaardigheden welke terug te zien zijn in hun activiteiten, binnen en buiten 

de school. Wij hopen dat jij dit in onze school kunt laten zien aan je ouders, 

medeleerlingen en ons als team.  

 

In de schoolgids staan de meeste zaken, welke je moet weten als je bij ons op school zit.  

 

Praktische informatie m.b.t. de school !mpulse, zoals telefoonnummers, zijn in deze gids te 

vinden, maar ook op onze website www.impulse.piterjelles.nl . Impulse is onderdeel van 

OSG Piter Jelles. De website www.piterjelles.nl geeft informatie over de organisatie en 

aanvullende informatie over onder andere de volgende onderwerpen: 

 

- 1. Algemene leerlingbegeleiding en –zorg 

- 2. Schoolveiligheid en klachtenregeling  

- 3. Privacy 

- 4. Lesmateriaal, vrijwillige ouderbijdrage, verzekeringen (Piter Jelles Breed) 

- 5. Tegemoetkoming scholieren 18 jr. en ouder 

- 6. Medezeggenschap bij Piter Jelles   

- 7. Vakantieregeling 2016-2017  

 

 

Ik wens jullie een leerzaam en plezierig schooljaar toe! 

 

Wabe Reinsma 

http://www.impulse.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/
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Bereikbaarheid 

 

Locatie Douwe Kalmaleane 

 

OSG Piter Jelles, !mpulse 

Leeuwarden 

Douwe Kalmaleane 4  

8915HA Leeuwarden 

Tel. : 058 8801680 

Fax.: 058 8801690 

 

e-mail: impulse@pj.nl 

website: www.impulse.piterjelles.nl                           

 

 

Directeur 

Wabe Reinsma 

Telefoon school: 058-8801683 

wreinsma@pj.nl 

 

MT leden 

Ralph de Jong 

Telefoon school: 058-88016830 

rjong@pj.nl 

Aanwezig; maandag t/m vrijdag 

 

Marja Verhaagen 

Telefoon school: 058-8801680 

mverjhaagen@pj.nl 

Aanwezig; dinsdag t/m donderdag 

 

Administratie:  

Tel: 058-8801300 

wmeines@pj.nl 

Aanwezig; maandag t/m vrijdag 

 

 

Openbaar Vervoer 

!mpulse Leeuwarden is vanuit de stad gemakkelijk met de fiets te bereiken. Leerlingen uit 

de richting Dronryp (bus 97) kunnen aan de Harlingerstraatweg in- en uitstappen.  

Leerlingen uit andere richtingen kunnen via het stationsplein met lijn 1 aan de Douwe 

Kalmaleane in- en uitstappen.

mailto:impulse@pj.nl
http://www.impulse.piterjelles.nl/
mailto:wreinsma@pj.nl
mailto:wreinsma@pj.nl
mailto:wmeines@pj.nl
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Kenmerken van !mpulse 

 

!mpulse is een hechte leer- en leefomgeving waarin leerlingen en teamleden samen 

werken aan het neerzetten van een goed leerklimaat in de school en waarbij de aandacht 

voor persoonlijke ontwikkeling centraal staat.  

 

Wij zijn een dialooggerichte leeromgeving. Dit betekent dat wij ons dagelijkse werk 

structureel afstemmen op de leer-, coach-, begeleidings- opleiding- behoefte en vragen 

van de leerlingen. De dialoog tussen leerlingen, teamleden en ouders is gericht op 

vakkennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor is onze school 

continu in ontwikkeling. Door wat goed werkt te verbeteren en met nieuwe dingen te 

experimenteren, sluiten wij niks uit: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen 

heel gewoon zijn. Slagvaardig de leerroute van de leerling begeleiden vraagt om 

ondernemerschap, doorzettingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit en een dienstverlenende 

houding van ons team, leerlingen en ouders. 

Daarnaast luisteren we goed naar elkaar. Communicatie tussen leerlingen, collega’s en 

ouders is de basis voor optimale samenwerking. De omgang met elkaar is open en 

respectvol waarin vertrouwen naar elkaar gegeven wordt. Het zijn deze 'in de praktijk' 

ontstane cultuuraspecten die mede onze identiteit vormen. De organisatiestructuur is plat 

en verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. In !mpulse werken leerlingen en 

teamleden hecht samen om zorg te dragen voor het werken in onze leer- en 
leefgemeenschap. 

Leerlingen met een VMBO-TL, HAVO en VWO advies kunnen zich aanmelden. Alle 

afdelingen sluiten de opleiding met een diploma en een CompetentieCertificaat af, waarna 

leerlingen kunnen doorstromen naar het MBO, HBO of een Universiteit.  

 

Er is een brede onderbouw met extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.  De 

definitieve determinatie, oftewel de bepaling van het niveau (route in de bovenbouw), 

vindt in dit model plaats aan het eind van het derde leerjaar. Het portfolio is een belangrijk 

onderdeel van het !mpulse onderwijs en zal bepalend zijn in de doorstroming van de 

onder en bovenbouw. 

 

Om binnen die drie jaar recht te doen aan de verschillende niveaus, werken we in zoveel 

mogelijk onderwijsactiviteiten met niveaugroepen. Daarmee wordt het mogelijk dat iedere 

leerling voor ieder vak of iedere onderwijsactiviteit op een voor hem of haar passend 

niveau kan werken. Het is ook mogelijk dat vakken kiezen voor een vrijere vorm en meer 

van hun onderwijs plaats laten vinden in de setting of de leerpleinen.  

 

Werken aan je talent op !mpulse is ruimte krijgen om eigen projecten(settingen) te 

bedenken en te ontwikkelen. Binnen deze projecten doe je als leerling onderzoek en kan 

iedereen vanuit zijn eigen talent samenwerken om een mooi resultaat te behalen. 

Leerlingen krijgen binnen deze projecten vertrouwen en verantwoordelijkheden om 

succesvol te zijn. Tijdens het werken aan de opdrachten of projecten zijn leerlingen en 

teamleden gezamenlijk aan de slag op de leerpleinen. Iedereen levert een actieve bijdrage 

aan de sfeer en rust op de afdeling. Naast het leerplein zijn er stiltelokalen om in alle rust 
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te werken. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om in de samenleving bij bedrijven, 

instellingen of projecten te leren.  

 

Als leerling binnen !mpulse heb je een grote mate van zelfsturing. Dit kan lastig zijn. Meer 

zelfsturing betekent meer verantwoordelijkheid. Wanneer je aan het werk bent, kom je 

allerlei dingen tegen, waarvan jij niet weet hoe je hier mee om moet gaan. Tijdens de 

coachkringen, individuele coachgesprekken en in geplande momenten/uren van het vak 

Leren Leren wordt hier veel aandacht aan geschonken, bijvoorbeeld door middel van 

ondersteunende workshops die je hierbij kunnen helpen.  

 

Tijdens de momenten van de leergebieden wordt de basis die jij als leerling moet weten 

aangeboden. Dit kan zijn in instructievormen, maar ook in zogenaamde workshops. Dit 

houdt ook in dat je hiervoor ook soms huiswerk en opdrachten moet maken. Elk leergebied 

mag de inhoud van de uren zelf invullen, maar moet wel rekening houden met de 

onderwijskundige visie van !mpulse, jouw persoonlijke leerstijl en het niveau waarin je dit 

vak wilt en kunt volgen. Je kunt namelijk in verschillende niveaugroepen zitten. Een 

uitwerking van het programma oftewel de leerlijn van een vak/leergebied, krijg je apart 

uitgereikt. Voor de bovenbouw is deze route verwerkt in een Programma van Toetsing en 

Afsluiting. 

 

Als leerling van !mpulse is je opdracht om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en je 

talenten breed en krachtig te ontplooien. Je bent eigenaar van je eigen 

ontwikkelingsproces, zodat het uiteindelijke doel; je diploma, te halen is. Dit doe je door 

jezelf concrete leerdoelen te stellen, zowel wat betreft leerinhoud als persoonlijke 

ontwikkeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio waarmee je 

bewijst wat en hoe je hebt geleerd en wilt gaan leren. Je doet hiervan verslag naar je 

coach, je medeleerlingen en je ouders. Je laat zien dat je onderdeel bent van de 

community !mpulse. Je laat zien dat je medeverantwoordelijk wilt zijn voor de 

ontwikkeling van de hele community !mpulse.  

 

Dagindeling 

De leerlingen gaan elke dag, met uitzondering van de vrijdag, van 8.30 uur tot 15.15 uur 

naar school. Op vrijdag zijn de leerlingen om 13:15 uur uit. Het laatste uur op deze dag is 

echter niet voor alle leerlingen verplicht, dan worden individuele trajecten van leerlingen 

begeleid. Leerlingen mogen echter wel dagelijks tot 16.00 uur gebruik maken van de 

faciliteiten binnen school.  

 

We werken vanuit een rooster waarin de leergebieden, coaching en community worden 

aangeboden. Per week houden leerlingen ongeveer 7,5 uur vrije werkruimte over die ze 

kunnen besteden aan hun setting of andere onderwijsactiviteiten op een leerplein.  

 

Elke leerling heeft een vaste kring met een vaste begeleider, een coach. Hier zitten 

ongeveer 20 leerlingen in. Deze kring is tevens de stamgroep van de leerling.  
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Op sommige dagen, zie hiervoor de jaaragenda, wordt er met een verkort rooster 

gewerkt. 

 

Dagindeling bij een verkort rooster: 

 

1 8.30 - 9.30 

2 9.30 - 10.30 

pauze 10.30 - 10.45 

3 10.45 - 11.45 

4 11.45 - 12.45 

 

Perioden 

Binnen een schooljaar zijn 4 perioden herkenbaar met steeds een terugkerend ritme. Een 

periode loopt ongeveer 10 weken en wordt afgesloten met een reflectieweek. Daar wordt 

het portfolio gepresenteerd en er wordt teruggekeken op de setting, de community en de 

leerdoelen welke de leerling voor zichzelf had gesteld. Voor iedereen in de school is dit 

tevens het moment om nieuwe doelen te stellen in het Individuele Leerplan Plan, het ILP 

voor de komende periode. 

 

Hoe leer je in de eerste drie leerjaren T/H/V binnen !mpulse?  

We werken op !mpulse vanuit de volgende leergebieden of vakken; 

- Moderne vreemde talen ( Engels, Duits, Frans)  

- Nederlands 

- Fries (in leerjaar 1) 

- Mens en Natuur (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde) 

- Wiskunde  

- Sport en spel  

- Kunst en cultuur 

- Mens en maatschappij (Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie) 

 

 

Om binnen die drie jaar recht te doen aan de 

verschillende niveaus, zullen we in zoveel mogelijk 

onderwijsactiviteiten met niveaugroepen werken.  

Daarmee wordt het mogelijk dat iedere leerling voor 

ieder vak/onderwijsactiviteit op een voor hem of 

haar passend niveau kan werken. Vanuit de 

leergebieden wordt de basisstof die de leerlingen 

moeten beheersen, aangeboden. Dit gebeurt in een 

aangeboden vak moment. De vaktutoren hebben 

zelf de ruimte om hun vakgebied op een !mpulse 

wijze aan te bieden.  

 

Er is dus verscheidenheid van mogelijkheden binnen de verschillende vakgebieden. Er 

wordt vanuit de vak- en leergebieden zoveel mogelijk ingespeeld op de verschillende 

leerstijlen.  
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Lessentabel leerjaar 1 t/m 6 

 

Lessentabel 2016-2017 

 1 2 3THV 4T 4H 4V 5H 5V 6V 

Nederlands 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fries 
0,5 

(setting)                 

maatschappijleer 1     
 
Setting    

  

1,5 1,5 
 1,5 1,5 

Ckv     Setting    

maatschappijleer 2       1,5           

Frans 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Duits   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Engels 1,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mens & maatschappij 1,5 1,5 1,5       

Ak         1,5 

Maatschappijwetenschappen     1,5  1,5 1,5 1,5 

Wi 1,5 1,5 2,0 3           

Wia         1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Wib         1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mens & Natuur 1,5 1,5 1.875              

Na    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sk    0,375  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biologie    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ec    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kunst & Cultuur 1,5 1,5 1,5            

Beeldend     1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Geschiedenis    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Setting 2,5 2,5 2,5             

Community 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Coaching (inclusief 
Iedereenkomst) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Leren leren 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

Sport & Spel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

Leerplein 4,5 4,5 3,75 Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel 

Begeleiding (niet verplicht) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Studieplein    Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel 

 

De uren in de bovenbouw zullen worden aangevuld met blokken studiehuis en leerplein 

van 1,5 uur. 
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Fries op !mpulse 

Fries is in !mpulse vooral terug te vinden binnen het vakgebied Nederlands en setting, 

maar kan ook als examenvak worden gevolgd. Specifiek voor het onderdeel Fries is er voor 

een 0,5 uur per week een tutor Fries gekoppeld als begeleider aan de setting. Op deze 

manier kunnen de leerdoelen die door de leerling voor het vak Fries binnen het eerste 

leerjaar moeten worden gehaald, worden beoordeeld en afgerond.  

Hierin kan zij ook aandacht besteden om de rode draad bij leerlingen in kaart te brengen. 

Deze zogenaamde rode draad van het vak, in dit geval Fries, zorgt ervoor dat de leerling 

aan het einde van het eerste jaar de leerdoelen Fries heeft behaald. In veel gevallen 

worden deze gecombineerd met leerdoelen van andere vakken. 

 

De setting leent zich er uitermate goed voor dat leerlingen tijdens de uitwerking van de 

setting op pad gaan om specifieke activiteiten in relatie tot het Fries te bezoeken. Hierbij 

valt te denken aan o.a. bezoek musea en het meedoen aan festivals.  

 

Setting  

De setting is 1 van de “grote” onderwijsactiviteiten van !mpulse. Hier worden leerlingen 

uitgedaagd om aan verschillende leergebieden tegelijkertijd te werken. Elke periode werkt 

een leerling in groepsverband aan een setting. Leerlingen vanuit verschillende leerjaren 

kunnen samen aan een setting werken. De leerlingen van !mpulse zijn vrij om te bedenken 

waar hun setting over gaat. Binnen de setting werk je aan de inhoud van vakken en aan je 

eigen competenties.  

De doelen die worden gesteld vanuit de inhoud en de competenties zijn voor elke leerling 

verschillend. Leerlingen worden binnen hun setting gestimuleerd om contacten te leggen 

met de maatschappij. Op deze manier wordt het leren betekenisvol en contextrijk.  

 

Community  

Community betekent gemeenschap. Met elkaar vormen   

we in !mpulse een leef-en leergemeenschap en bouwen   

we samen aan een school. Leerlingen hebben inspraak    

op verschillende gebieden binnen !mpulse. We maken    

gezamenlijk afspraken over hoe we met elkaar om    

willen gaan. We komen hier met allerlei verschillende    

werkvormen steeds op terug.       

Er zijn verschillende community onderdelen binnen de    

school waar elke leerling een bijdrage aan levert.   

De leerlingen in community onderdelen werken onderling samen. 

Bijv.; Als er een schoolfeest georganiseerd wordt dan verzorgt de horeca de catering. 

Leerlingen op !mpulse leren hoe ze elkaar kunnen versterken en waar ze elkaar kunnen 

inzetten.  

Het kan zijn dat leerlingen binnen de community vakinhoud tegen komen. Zo werk je bij 

de schoolkrant voortdurend aan je Nederlands. De gemaakte artikelen leveren leerlingen 

dan ook in en worden vervolgens door de vaktutor beoordeeld en voorzien van feedback. 

Mocht het onderdeel “artikelen schrijven” aangeboden worden vanuit het vakgebied, dan 

hoeft de betreffende leerling dit niet meer te volgen. De community wordt begeleid door 

teamleden en bovenbouw leerlingen.  
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Leerlingen zetten zich actief in voor activiteiten in de samenleving. Als school blijven wij de 

Maatschappelijke stage vorm en inhoud geven, ondanks dat dit niet meer verplicht is. Dit 

past uitstekend in de Community activiteiten binnen en buiten onze school en in de 

burgerschapsvorming van onze leerlingen. 

 

Je eigen leerproces 

Elke periode maakt een leerling zijn eigen Individuele Leer Plan. Hierin beschrijft de 

leerling zijn doelen voor de verschillende leergebieden, setting en community. Een leerling 

bespreekt aan het begin en aan het eind van een periode zijn Individuele leerplan met zijn 

of haar begeleider, de coach. Tijdens kind/ouderavonden (Portfoliogesprek) wordt er 

samen met de ouders en de coach teruggekeken op de afgelopen periode. De leerling zelf 

is hier de gespreksleider. 

Binnen de basisvorming werken de leerlingen aan de kerndoelen. Tijdens het derde 

leerjaar wordt hier een verdieping in aangebracht.  

 

Coaching op !mpulse 

Elke leerling heeft een eigen kring met een eigen vaste coach, die in de onderbouw 1 keer 

in de week 1,5 uur samenkomen en 3 startmomenten in de week heeft van 0,5 uur.  

De coach is het vaste aanspreekpunt voor ouders. Hij/zij begeleidt de leerling bij het 

herkennen van zijn/haar persoonlijke kwaliteiten en de ontwikkeling hiervan. Dit gebeurt 

door middel van portfoliogesprekken, groeps- en individuele coachgesprekken.  

 

In een kring zitten gemiddeld 20 leerlingen. In de kring werk je gezamenlijk aan diverse 

onderwerpen. Je leert hier naar elkaar te luisteren en dat iedereen anders is en mag zijn. 

Onderwerpen als; pesten, respect, rouw, vriendschap, waarden en normen worden met 

elkaar besproken. Daarnaast maken we gebruik van actieve werkvormen zoals; energizers, 

presentaties, kringuitjes en nog veel meer.  

Maar er is ook ruimte om elkaar om hulp te vragen over lesstof of het maken van een 

goede planning.  Ook zullen er workshops worden gegeven, waarin items uit de toolbox 

(Leren Leren) worden aangereikt. Dit is ook opgenomen in de lessentabel. 

Rots & Water is een onderdeel welke ingezet kan worden tijdens de coachuren in het 1e 

leerjaar. 

De persoonlijke ontwikkeling van de leerling wordt samen met de leerling in kaart gebracht 

in de reflectieweek. Naar aanleiding hiervan maken coach en leerling samen een 

Individueel Leerplan gericht op de ontwikkeling van competenties. Iedere reflectieweek 

wordt samen met ouders en leerling in het Portfoliogesprek gekeken naar de ontwikkeling 

van de leerling. 

 

Elke kring heeft een aantal keer in het jaar corvee.  
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Competenties  

Op !mpulse werken we met zes competenties: Samenwerken, communiceren, denken, 

zelfreflectie, zelfsturing en jezelf ontwikkelen. Leerlingen bepalen zelf wanneer en aan 

welke competenties ze willen werken. Dit kunnen meerdere tegelijk zijn, maar per periode 

in ieder geval één. Een leerling werkt aan zijn of haar competenties binnen de kring, 

vakgebieden, settingen en community.  

 

Portfolio 

Alles wat je op !mpulse doet, leert en maakt, houd je bij in je Portfolio. Hiermee kun je 

aantonen wat je hebt geleerd, welke doelen je al hebt gehaald en aan welke doelen je nog 

wilt werken. Samen met je coach houd jij je Portfolio op orde. Als je eindexamen doet, heb 

je dus een hele dikke map met bewijsmateriaal. 

 

Rapportage  

Vanuit de leergebieden en 

vakken op !mpulse is er een 

periodiek overzicht van de 

voortgang. Leerlingen op 

!mpulse werken vanuit 

individuele leertrajecten op 

basis van hun eigen niveau 

aan leerdoelen die deels in 

opdrachten, eigen of andere 

uitwerkingsvormen te halen 

zijn. Het teamlid is 

verantwoordelijk voor een 

leergebied  en zorgt samen 

met de leerling voor een 

doelgerichte aanpak om 

binnen de daarvoor bestemde 

tijd en passend bij het niveau 

en leerstijl van de leerling de 

leerdoelen af te kunnen 

sluiten. Het vakleerplan geeft 

overzicht van de doelen die gedurende de opleiding dienen te worden afgesloten. Op 

!mpulse werken wij met formatieve beoordeling waar leerlingen bij elke beoordeling een 

transparante, betrouwbare en valide beoordeling krijgen met daarin inzicht in de eigen 

positie t.o.v. de kennis en de mogelijke groei die er voor een leerling te halen is in 

toekomstige uitwerkingsvormen. De vakken en leergebieden geven in een rubric inzicht in 

de positie van de leerling op het gebied van kennis en vaardigheden. In de bovenbouw is 

dit een Programma van Toetsing en Afsluiting. 
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Drie of vier keer per jaar (afhankelijk van het leerjaar) komt er vanuit de leergebieden en 

vakken een code via een rapportage thuis. Dit is een voortschrijdend gemiddelde. Deze 

code geeft teamleden, leerlingen en ouders inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van het 

geleverde werk tot dan toe. Op basis van de stand van zaken kan de coach en teamlid van 

het leergebied of vak samen met de leerling doelen stellen voor de daaropvolgende 

periode. De rubrics van de vakken en leergebieden geven inzicht in de criteria per 

onderdeel en de verschillen tussen VMBO-TL, HAVO en VWO. De leergebieden maken de 

differentiatie op inhoud en vaardigheden voor leerlingen en ouders transparant om 

duidelijk te kunnen borgen hoe een leerling zich ontwikkelt en waar de ontwikkeling zich 

verder op kan of moet richten.  

 

Een leerling op !mpulse kan via het vakleerplan (van ieder vak) en via zijn/haar eigen 

portfolio inzichtelijk houden welke leerdoelen afgesloten zijn en nog afgesloten moeten 

worden. Dit is ook te zien in SOM (leerling-administratie) en de door het vakgebied 

aangeleverde overzichten/aftekenlijsten 

 

Overgangsnormen 

De overgangsnormen worden bij de start van de tweede periode uitgereikt en/of op de 

website vermeld. Onderdeel van deze overgangsnormen is het Portfolio. Belangrijk 

onderdeel van het Portfolio is het assessment. Wanneer het Portfolio niet voldoende/naar 

behoren is afgerond hebben de behaalde resultaten op de leergebieden geen effect op de 

overgang. Er is een procedure beroep tegen besluit m.b.t. bevordering opgenomen in de 

overgangsregeling (route van de leerling in !mpulse) van !mpulse. Deze 

overgangsregeling, inclusief de procedure is gepubliceerd op onze schoolwebsite 

(www.impulse.piterjelles.nl)  

 

Doorstromen naar een andere afdeling 

Het is mogelijk om met een diploma van 4 vmbo T door te stromen naar 4 havo en met 

een diploma van 5 havo naar 5 vwo. Het is echter niet vanzelfsprekend dat een leerling 

altijd geplaatst kan worden. We hebben hiervoor 

een procedure (opgenomen in de 

overgangsregeling), met daarin de voorwaarden en 

eisen waar de leerling aan moet voldoen, ontwikkeld 

en die is op te vragen bij de decaan of conrector. 

Leerlingen moeten uiterlijk 1 december in hun 

examenjaar bij de decaan hebben aangemeld dat ze 

in aanmerking willen komen voor een dergelijke 

overstap. 

 

Sfeer binnen de school   

Binnen !mpulse hangt een sfeer waarin je jezelf 

mag zijn en fouten mag maken. Doordat leerlingen 

zelf nauw betrokken zijn bij de wijze waarop wij ons 

onderwijs vorm geven, merk je dat ze zich verantwoordelijk voelen en trots zijn op hun 

school.  

 

http://www.impulse.piterjelles.nl/
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Waar mensen samen leven, werken en leren ontstaan conflicten. In scholen is dat niet 

anders. Herstelrecht is een manier van omgaan met elkaar die conflicten zo klein mogelijk 

houdt en ervoor zorgt dat leerlingen wanneer ze zich voordoen, daarvan leren. Met 

herstelrecht leren leerlingen conflicten uit te praten en op  te lossen. Soms samen, soms 

met behulp van een leeftijdsgenoot, de coach of een vaktutor. En het leuke is dat wanneer 

leerlingen hun conflicten leren op een gezonde manier aan te pakken, leraren en ouders 

weer leren van de leerlingen; iedereen wordt er beter van. 

 

Het bijzondere van herstelrecht is niet alleen dat conflicten goed worden uitgepraat, maar 

ook dat schade wordt hersteld. Iemand die de fout ingaat, richt schade aan, vaak aan de 

hele school: wanneer twee leerlingen ruzie hebben of vechten, wordt de hele school er 

onveiliger en onprettiger door. Door te werken met herstelrecht krijgen leerlingen die 

schade hebben aangericht de kans die te herstellen. Het is een manier om een vaak nare 

periode af te sluiten. Natuurlijk moet er soms gestraft worden, maar dat neemt nooit de 

mogelijkheid van herstel weg. 

 

!mpulse werkt al een aantal jaren met Herstelrecht. Op school werken Herstelspecialisten. 

Alle leerlingen en medewerkers weten dat ze van hen en van herstelrecht gebruik kunnen 

maken. Het ECHO, het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs, heeft !mpulse 

uitgekozen als voorbeeldschool voor andere scholen en heeft dit beloond met de 

toekenning van de titel: ‘School Met Herstelrecht’. 

 

Schoolregels, die overbodig zouden moeten zijn 

Het gebruik en bezit van drugs en alcohol is verboden, zowel in school, op het schoolplein 

als in de omgeving van de school. 

Het is absoluut verboden om messen, laserpennen enz. mee naar school te nemen. 
 

Bij het overtreden van de geldende gedragsregels binnen de school zal de ‘Regeling 

schorsing, verplaatsing en verwijdering’ in gang worden gezet. Deze regeling is te vinden 

op de website www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op de school. 

 

Communicatie met ouders 

Ouders worden nadrukkelijk uitgenodigd om actief 

onderdeel uit te maken van de driehoek leerling – 

thuis - !mpulse. We vinden het belangrijk dat er 

tussen school, leerling en ouders een goede band 

ontstaat. Daarom organiseren we meerdere malen 

per jaar activiteiten waarbij ouders, leerlingen en 

team samenkomen om ontwikkelingen te 

bespreken, feest te vieren, informatie te delen en 

over allerlei onderwerpen van gedachten te 

wisselen. 

 

http://www.piterjelles.nl/
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Daarnaast vinden op geregelde basis ouder/leerling/coachgesprekken plaats. Jij en je 

ouders krijgen hiervoor van school een uitnodiging. Als jij en je ouders buiten deze 

gesprekken om met iemand van het team in gesprek willen, maken we hiervoor graag de 

tijd. 

 

Voor school is het belangrijk dat we in het bezit zijn van een steeds actueel e-mailadres. 

 

!mpulse Leeuwarden heeft een website www.impulse.piterjelles.nl, waar veel informatie 

terug is te vinden van de school, waaronder de schoolgids. 

 

Middels het leerling-administratiesysteem SOM kunt u op de hoogte blijven van de 

voortgang en absentie van uw kind. Gezien de nieuwe mogelijkheden van SOM zijn wij nog 

aan het onderzoeken of er meer functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het klassenboek, 

gebruikt kunnen worden. 

 

Elke week wordt er via de mail een nieuwsflits verstuurd naar ouders en leerlingen. Hierin 

worden alle belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen week besproken en wordt 

vooruitgeblikt naar de komende week. Via deze nieuwsflitsen wordt ook aanvullende info 

verstuurd. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. data voor ouderavonden, sportdagen, 

excursies en teamvergaderingen. Als zich tussentijds belangrijke ontwikkelingen voordoen, 

stellen we ouder(s)/verzorger(s) door middel van brieven en e-mails op de hoogte. 

 

Bijzondere projecten  

Een van de bijzondere projecten in !mpulse is dat leerlingen hun eigen onderneming 

kunnen starten. Ze kunnen een beroep doen op een lening vanuit het !mpulsefonds.  

In de afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld twee leerlingen een dansschool genaamd Lyka 

gestart en drie leerlingen een rijdende winkel Smileys for Smiles opgezet.  

Dit schooljaar zullen de schoolfoto’s door eigen leerlingen worden gemaakt is ook zo´n 

project waarbij iemands passie omgezet kan worden in kansen. 

De helft van de winst die wordt behaald tijdens de projecten gaat naar een goed doel, de 

andere helft gaat naar een door de leerlingen gekozen goed doel. Ook hier geldt dat er 

gekeken wordt naar welke doelen ze met betrekking tot de inhoud kunnen afsluiten.  

 

Het project excellent ondernemen Watertechnologie wordt ook door onze school 

ondersteund. Hierin wordt er o.a. samengewerkt met diverse basisscholen uit de regio en 

Wetsus. De kinderen worden echte waterprofessoren.  

 

 

 

http://www.impulse.piterjelles.nl/
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Praktische informatie !mpulse 

 

Ziekte/afwezigheid/verlof 

Een veilige school moet ook voor u een betrouwbare school zijn. Als uw kind naar school 

gaat , wilt u de zekerheid hebben dat uw kind daadwerkelijk op school is. 

Ziekte of afwezigheid van leerlingen dient zo spoedig mogelijk, het liefst vóór 08.30 uur, 

gemeld te worden. De ouder/verzorger meldt dit telefonisch via 058-8801322 of 058-

8801680. Als u vergeet te melden heeft u  max. 2 dagen om contact met ons op te 

nemen. Wanneer u geen contact met de school opneemt zal het verzuim als spijbelen 

worden geregistreerd! 

 

Afwezigheid kunt u schriftelijk of via de mail (vooraf) doorgeven aan de school. Dit moet  

onder vermelding van naam+ achternaam kind, datum en reden van verzuim of ziekte en 

voorzien van uw handtekening meegeven aan uw kind. Graag inleveren bij de conciërge. 

 

Bij verhuizing is het wenselijk om tijdig het nieuwe (e-mail)adres door te geven aan de 

administratie.  

 

Ieder contactmoment worden de absenties op de werkvloeren door het onderwijzend 

personeel rechtstreeks in SOM, het leerling-administratiesysteem, gezet. Deze manier van 

registreren geeft een actueel beeld van afwezigheid van leerlingen. Wij kunnen dan sneller 

reageren,  vaak binnen de bloktijden en indien nodig contact met u opnemen.  

 

Regelmatig komen er verzoeken  binnen voor het aanvragen van verlof. De aanvraag voor 

vrijstelling van schoolbezoek dient u schriftelijk en ten minste acht weken voor de 

gevraagde verlof bij de school in te dienen. Indien u korter dan acht weken van te voren 

aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd. De procedure staat 

vermeld op de website 

 

Verzuimbeleid 

Via het leerlingvolgsysteem SOM kan de coach het verzuim van zijn/haar coachleerlingen 

checken. Als coach controleer je je eigen leerlingen. Bij opvallende afwezigheid legt de 

coach contact met de ouders. In overleg met de zorgcoördinator kan de leerling worden 

aangemeld voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling 

worden d.m.v. een brief op de hoogte gebracht. 

 

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of zorgwekkende afwezigheid van een 

leerling, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In het 

verzuimprotocol (te vinden in het zorgplan van de school, zie website) staat beschreven 

wie welke rol in dat proces heeft. De leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het zorg 

advies team dat regelmatig op de school gehouden wordt. 

In overleg met school worden leerling en de ouders/verzorgers door de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht van de regels in de leerplichtwet en van de 

consequenties van ongeoorloofd verzuim. Zo nodig worden de ouders uitgenodigd voor een 

gesprek als de leerling steeds in herhaling valt zonder geldige reden zal er een proces-

verbaal worden opgemaakt. De leerplichtambtenaar zoekt in overleg met de leerling en de 

ouders/verzorgers naar een andere school of een ander vervolgtraject.  
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Om het verzuim al in en vroeg stadium aan te pakken, maakt !mpulse sinds vorig jaar 

gebruik van het verzuimspreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor leerlingen die nog net 

niet in aanmerking komen voor een officiële melding bij de leerplicht ambtenaar. Het 

verzuimspreekuur heeft een preventief karakter om verder verzuim tegen te gaan en 

onderliggende problemen te signaleren zodat er vroegtijdig hulp/ondersteuning kan 

worden geboden. Het volledige verzuimbeleid van de school is weergegeven in het 

zorgplan van de school. Deze is terug te vinden op de website van de school, op 

www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op de school. 

 

Gratis Schoolboeken 

Voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen. Voor de levering 

van de gratis schoolboeken maakt Piter Jelles gebruik van een extern boekenfonds dat is 

ondergebracht bij Van Dijk Educatie uit Kampen. Aan de hand van de boekenlijst die is 

opgesteld door de school, bestellen de leerlingen of de ouder(s)/ verzorger(s) de 

schoolboeken eenvoudig via de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl). De 

leerlingen krijgen een instructie over het bestelproces.  

 

De rekening van de schoolboeken gaat rechtstreeks naar de school. De ouder(s)/ 

verzorger(s) hoeven dus niet te betalen voor de schoolboeken. Er wordt ook geen borg 

gevraagd voor de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. De schoolboeken worden  

ongeveer twee weken voor aanvang van het schooljaar gratis naar het huisadres van de 

leerling gestuurd. Tijdig bestellen betekent een tijdige levering.  

 

Een groot deel van de schoolboeken zijn huurboeken. De school huurt deze schoolboeken 

bij Van Dijk Educatie. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer worden 

ingeleverd. Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade of 

vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken 

worden via Van Dijk Educatie in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). Ter 

voorkoming van onnodige kosten vragen we leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om goed 

om te gaan met de schoolboeken en te zorgen dat de huurboeken in goede staat en op het 

afgesproken moment worden ingeleverd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, 

adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften en te vervoeren in een stevige, 

afsluitbare en waterdichte boekentas. 

Enkele scholen van Piter Jelles maken gebruik van tablets. We hebben als 

scholengemeenschap gekozen voor de iPad. De scholen die werken met de iPad gebruiken 

- naast fysieke schoolboeken – ook digitaal lesmateriaal. Het voorgeschreven digitale 

lesmateriaal is gratis voor leerlingen. 

 

!mpulse werkt in alle leerjaren met boekenpakketten.  In de onderbouw is er aanvullend 

digitaal materiaal en is er een noodzaak van een laptop 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/
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Gedragscode schoolkosten 

Piter Jelles onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. Deze 

gedragscode is in 2009 door de ouderorganisaties en de organisaties voor bestuur en 

management opgesteld. 

 

(Vrijwillige) ouderbijdrage !mpulse Leeuwarden 

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging 

van de overheid ontvangt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de financiering 

van extra activiteiten, zoals: een excursie, sportdag, diploma-uitreiking, introductiedagen, 

buitenlandse reis, Sinterklaas en/of kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten.  

Als de extra activiteiten buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen 

ouder(s)/verzorger(s) kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Als er wordt 

beslist om niet te betalen voor een extra activiteit en een leerling niet deel te laten nemen, 

zorgt de school altijd voor een alternatief programma voor deze leerlingen.  

In plaats van de vrijwillige ouderbijdrage noemen scholen de overige kosten ook wel 

‘leerling bijdrage’, ‘schoolfondsbijdrage’ of ‘ouderbijdrage’. Het betreft nadrukkelijk een  

vrijwillige bijdrage en het is dus een vrijwillige keuze om voor deze activiteiten te betalen 

en eraan deel te nemen.  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november bij 

ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. De bijdragen voor schoolreizen en excursies 

worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). 

De omvang van de vrijwillige ouderbijdrage is opgenomen in de schoolgids en heeft het 

instemmingsrecht van de oudergeleding van de (medezeggenschap)raad.  

In de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen afsluit. Voor alle scholen 

van Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling.  

Jaarlijks wordt bestedingsverantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage afgelegd aan de 

Raad van de school.  

 

De gevraagde bijdrage voor de noodzakelijke laptop staat ook vermeld in de schoolgids, net 

als de bijdrage voor schoolreizen en excursies.  

 

Voor het schooljaar 2016-2017 is de vrijwillige ouderbijdrage op !mpulse Leeuwarden als 

volgt samengesteld: 

 
!mpulse Leeuwarden - overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016 

Activiteiten/materialen Leerjaar 
1 

Leerjaar 
2 

Leerjaar 
3 

Leerjaar 
4 T 

Leerjaar 
4H 

Leerjaar 
5H 

Leerjaar 
4A 

Leerjaar 
5A 

Leerjaar 
6A 

          

Leerlingenactiviteiten € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 
Ongevallen-, reis- en 
aansprakelijkheids 
verzekering 

€ 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 

Sportdagen € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Kringactiviteiten € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Dag van het leergebied € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Sportoriëntatie    € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

LOB   € 7,50 € 7,50 € 7,50  € 7,50   

Totaal € 37,25 € 37,25 € 44,75 € 49,75 € 49,75 € 42,25 € 49,75 € 42,25 € 42,25 
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Omschrijving activiteiten en materialen vrijwillige ouderbijdrage 2016 -2017 

  

Leerlingenactiviteiten De diverse commissies organiseren in opdracht van de school twee maal per jaar 
feesten en evenementen waaronder het Kerstgala en een Eindejaarsfeest (examen), 
de barbecue aan het begin van het schooljaar en diverse culturele activiteiten. 

ongevallen-, reis- en 
aansprakelijkheidsverzekering 

zie algemene informatie www.piterjelles.nl (schoolkosten) 

Sportdagen De Sport commissie organiseert in opdracht van de school meerdere malen per jaar 
sportieve activiteiten. 

Sportoriëntatie Geeft de mogelijkheid om met een breed scala aan sporten kennis te maken. 

Kringactiviteiten De kring is de vaste thuisbasis van de leerling. Leerlingen organiseren diverse 
activiteiten, waaronder 1 x per jaar een gezamenlijke kringactiviteit buiten de school. 
Dit kan bijvoorbeeld bowlen, naar de bioscoop, een eiland of een etentje zijn. 
Daarnaast vindt er een Sinterklaasviering in de kring plaats. 

Dag van het leergebied per jaar wordt er door de diverse leergebieden een leerjaar overstijgende dag m.b.t. 
het leergebied gehouden.  

College carrousel Een voorlichtingsdag op de Rijks Universiteit Groningen met een keuze uit vele 
voorlichtingen. 

LOB Loopbaan Oriëntatie Begeleiding: testen, toetsen en materiaal ten behoeve van een 
goede studiekeuze 

 

Afzonderlijke bijdragen 

Voor sommige zaken vragen we een afzonderlijke bijdrage. U kunt per keer beslissen of u 

wilt betalen; de ‘levering’ hangt dan af van de betaling. Hieronder volgt de opsomming van 

wat nu al bekend is met de richtbedragen.  

 

De toelating tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier 

afhankelijk van de betaling van de ouderbijdrage(n). 

 
Activiteiten/materiale

n 

Leerjaar 

1 

Leerjaar 

2 

Leerjaar 

3 

Leerjaar 

4 T 

Leerjaar 

4H 

Leerjaar 

5H 

Leerjaar 4A Leerjaar 

5A 

Leerjaar 

6A 

Schoolreis € 135,00   ± € 125 ± € 125 ± € 125 ± € 125 ± € 125  

Buitenlandreis   € 330,-       

Laptop. Eigen 

bijdrage 

€ 200,00         

Leergebied excursies € 35,00 € 35,00        

Blackbirds talen. 

Genoemde bedragen 

zijn per vreemde taal 

  € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 

Grafische 

rekenmachine 

    ± € 110,00  ± € 110,00   

Borg Kluisje* € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

 

*Borg kluisje is alleen indien nodig. 

  

http://www.piterjelles.nl/
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Leergebied excursies Vanuit de leergebieden wordt voor leerjaar 1 en 2 een educatieve 

excursie georganiseerd. Te denken valt aan een bezoek aan de Tweede 
Kamer, de Rechtbank, het Rijksmuseum of de dierentuin in Emmen 

Schoolreis/buitenlandse reis Aan het begin van het 1e schooljaar vindt er een kennismakingskamp 
plaats die meerdaags (met een overnachting) is. 
Vanuit de setting wordt elk schooljaar een buitenlandreis in leerjaar 3 
georganiseerd in opdracht van de school. De bestemming wordt door 

de leerlingen gezamenlijk bepaald.  
In de bovenbouw worden diverse vak excursies en reizen 
georganiseerd en kunt u per excursie/reis aangeven of u wel/niet 
deelneemt. U wordt tijdig hierover geïnformeerd. 

 

 

Schoolfonds  

Uit het schoolfonds worden de jaarlijkse leerlingenactiviteiten betaald. Dit zijn 

bijvoorbeeld: kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij de start en aan het 

einde van het schooljaar, sportdagen, diploma-uitreikingen en activiteiten rondom 

Sinterklaas en Kerst. De schoolfondsen worden door de directeuren van de scholen van 

Piter Jelles beheerd. Jaarlijks leggen de directeuren bestedingsverantwoording af aan de 

eigen (medezeggenschap)Raad. 

 

Laptop 

Een tablet (iPad) of laptop valt niet onder de definitie van lesmateriaal. Dit komt omdat het 

de drager is van informatie, maar zelf geen informatie is. Een laptop of tablet valt daarom 

niet onder de regeling voor gratis lesmateriaal. De bekostiging van de overheid aan de 

school is niet toereikend om hieruit nog een gratis laptop of tablet aan de leerling te 

kunnen verstrekken.  

 

De school stelt eenmaal gedurende de schoolperiode van de leerling op !mpulse een laptop 

aan de leerling beschikbaar en in eigendom. Tussentijdse beschadigingen, verlies dan wel 

vernieling, zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de leerling. Bij tussentijds 

verlies moet de leerling zelf en op eigen kosten zorgen voor vervanging van de laptop. De 

maximale eigen bijdrage voor deze computer is € 200,00. Eventuele extra’s worden aan 

het begin van het schooljaar schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Voor een aanvullende 

verzekering dienen de ouders zelf zorg te dragen. 

Binnen de school is eventueel een alternatief aanwezig. 

 

De ouder(s)/verzorger(s) worden persoonlijk geïnformeerd over de geldende regeling voor 

iPads/laptops op de scholen. 

Als ouder(s)/verzorger(s) niet in staat zijn een iPad/laptop aan te schaffen, dan probeert 

Piter Jelles te helpen bij het zoeken naar een oplossing.  

Ook voor de kosten van de iPad/laptop geldt dat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, die 

de school niet verplicht kan stellen.  
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Stichting Leergeld  

Ouder(s)/verzorger(s) met een inkomen op bijstandsniveau die kinderen in de leeftijd van 

4 tot 18 jaar hebben, kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van Stichting 

Leergeld. Dit geldt alleen voor de ouder(s)/verzorger(s) die onoverkomelijke financiële 

hindernissen tegenkomen bij het betalen van bijvoorbeeld schoolreizen. 

 

Voor woongemeenten: Leeuwarden, Het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel, 

Franekeradeel, Harlingen, Vlieland, Terschelling 

 

Stichting Leergeld Leeuwarden 

Postbus 2588 

8901 AB  Leeuwarden 

Telefoon: 0610144847 (alleen bereikbaar op donderdagen van 10.00 uur – 12.30 uur) 

E-mail: bestuur@leergeldleeuwarden.nl 

Meer informatie: www.leergeld.nl/locaties/leeuwarden 

Contact bij voorkeur per e-mail of schriftelijk. 

 

Voor woongemeenten: Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen, 

Ferwerderadiel, Schiermonnikoog  

Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland 

Meer informatie: www.leergeld.nl/locaties/noenzofriesland  

 

Kijk voor overige gemeenten op: 

www.leergeld.nl/locaties  

 

 

Kluisjes 

Het is mogelijk om op school een kluisje te huren. Hierin kun jij je (school)spullen 

bewaren. Voor de kluissleutel betaal je €10,00 euro borg. Als jij je kluissleutel weer 

inlevert, krijg je het geld weer terug.  

 

Belangrijk om te weten, voor ouders en leerlingen: 

DE SCHOOL KAN GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN VOOR DIEFSTAL OF 

BESCHADIGING VAN KLEDING, FIETSEN EN ANDERE EIGENDOMMEN. 

 

VOLGENS DE WET IS IEDER LID VAN EEN GROEP AANSPREEKBAAR OP HET 

(WAN)GEDRAG VAN DE GROEP EN DUS OOK OP DE VEROORZAAKTE SCHADE. 

OF DE AANGESPROKENE DE SCHADE DAADWERKELIJK VEROORZAAKT HEEFT, DOET 

DAARBIJ NIET TER ZAKE. 

  

mailto:bestuur@leergeldleeuwarden.nl
http://www.leergeld.nl/locaties/leeuwarden
http://www.leergeld.nl/locaties/noenzofriesland
http://www.leergeld.nl/locaties
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Excursies, reizen en evenementen 

De school organiseert gedurende het cursusjaar diverse excursies en reizen. Ook hier 

geldt: mochten er ouder(s)/verzorger(s) zijn voor wie de hoogte van de bedragen 

onoverkomelijke problemen geeft, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de 

stichting Leergeld (zie eerder in de schoolgids).  

 

Maatschappelijke stages op Piter Jelles 

Als school blijven wij de Maatschappelijke stage vorm en inhoud geven, ondanks dat dit 

vanaf het schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht is. Dit past uitstekend in de Community 

activiteiten binnen en buiten onze school en in de burgerschapsvorming van onze leerlingen.  

 

Onze leer- en leefgemeenschap leent zich uitstekend om leerlingen bewust te maken van 

maatschappelijke activiteiten. !mpulse is een kleine leer- en leefomgeving waarin 

leerlingen en teamleden samenwerken om op een ‘andere’ manier een school te laten 

draaien. De winst is voelbaar binnen onze school en zichtbaar voor buitenstaanders.  

 

Samen met ouders, teamleden en onze maatschappelijke partners krijgen leerlingen de 

mogelijkheid om de samenleving in te gaan. Levensechte ervaringen die belangrijk zijn 

voor de persoonlijke ontwikkeling en een toevoeging zijn voor onze maatschappij, een win-

win situatie.  

 

Machteld Remerie Email: Lremerie@pj.nl 

Coordinator MAS 

 

 

 

 

 

mailto:Lremerie@pj.nl
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Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 

Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een 

samenwerkingsverband. Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-

Noard. Er wordt samengewerkt op het gebied van leerlingenzorg met als doel: het 

versterken van de zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen 

verwijzen naar het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt middelen om dit 

te bevorderen.  

 

Rebound 

Aan het Samenwerkingsverband is een Reboundvoorziening verbonden. De Rebound is 

bedoeld als opvang van leerlingen die vanwege probleemgedrag tijdelijk niet meer passen 

binnen de normale schoolsituatie. De Reboundvoorziening is een laatste kans voor de 

leerling om alsnog de schoolloopbaan, na een periode van intensieve begeleiding, 

succesvol af te sluiten.    

 

Passend Onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden  

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, 

zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het 

bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, 

als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de 

ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een 

passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning 

nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere 

(speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de 

mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op de website van 

Samenwerkingsverband Fryslan-Noard (www.swvfryslan-noard.nl) staan de 

ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van 

ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.  

 

Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de regeling voor Leerlinggebonden 

Financiering (LGF ook wel ‘het rugzakje’ genoemd). Voor leerlingen die voorheen 

Leerlinggebonden Financiering ontvingen, is schooljaar 2015-2016, net als  

2014-2015, een overgangsjaar. Zij krijgen begeleiding op grond van de bestaande LGF-

afspraken. 

 

Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen kan er contact worden opgenomen met 

de pedagogisch medewerker op de school (Henrike Reitsma HEReitsma@pj.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swvfryslan-noard.nl/
mailto:HEReitsma@pj.nl
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Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere 

school van Voortgezet Onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van de scholen 

van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-

Noard, dan moet hiervoor een toelaatbaarheidverklaring worden afgegeven. De school 

waar een leerling wordt aangemeld, gaat in gesprek met de ouders over welke speciale 

school passend onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden 

toegelaten is een toelaatbaarheidverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen 

het Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling 

toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling 

worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan 

of de leerling kan worden toegelaten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op 

de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. 

Algemene informatie openbare scholengemeenschap Piter Jelles 
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Organisatie 

Piter Jelles is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en is algemeen 

toegankelijk. Piter Jelles heeft verschillende scholen in Leeuwarden, Dokkum, Kollum en Sint 

Annaparochie. De scholen hebben elk hun eigen onderwijsconcept, sfeer en omvang. Ze 

worden ondersteund door centrale diensten, die samen gehuisvest zijn in het Servicebureau 

aan de Elzenstraat in Leeuwarden. 

 

Raad van Toezicht en College van Bestuur 

Bezoekadres College van Bestuur:  

Elzenstraat 5, 8924 JN, Leeuwarden 

 

Postadres:  

Postbus 9002, 8903 LA, Leeuwarden 

Tel: 058 – 8801100 

e-mail: cvb@pj.nl 

 

De dagelijkse leiding van Piter Jelles is in handen van het College van Bestuur. De Raad van 

Toezicht van Piter Jelles houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. 

Alle scholen hebben hun eigen schooldirecteur, die de leiding op de school heeft. Samen met 

het College van Bestuur en de directeur bedrijfsvoering vormen de schooldirecteuren het 

Centraal Managementteam (CMT). 

 

Informatie 

Alle scholen hebben hun eigen schoolgids met uitgebreide informatie over de school en het 

onderwijs. Deze gidsen zijn te downloaden via www.piterjelles.nl. Ook is er informatie 

verkrijgbaar bij de scholen zelf en via info@pj.nl. 

 

Aansprakelijkheid 

Op !mpulse werken we aan een veilige omgeving, waarin we met respect omgaan met 

elkaars eigendommen. Het blijft echter belangrijk om goed op je kostbare spullen te 

passen. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal of beschadiging 

van kleding, fietsen en andere eigendommen. 

 

Leerlingen 

Contactpersonen 

Leerlingen kunnen naar speciaal aangestelde contactpersonen op de school. Een 

contactpersoon vangt leerlingen met klachten, die vallen onder de klachtenregeling, op en 

begeleidt hem of haar naar de vertrouwenspersoon of helpt en begeleid leerlingen rondom 

de thema’s; pesten of machtsmisbruik. Voor !mpulse zijn dat:  

 

Contactpersoon klachten: Marja Verhaagen, e-mail: mverhaagen@pj.nl 

Contactpersoon pesten: Jose Lemke, e-mail: jlemke@pj.nl  

Contactpersoon machtsmisbruik en vertrouwenscoördinator: Henrike Reitsma, email: 

HEReitsma@pj.nl  

  

 

http://www.piterjelles.nl/
mailto:info@pj.nl
mailto:mverhaagen@pj.nl
mailto:jlemke@pj.nl
mailto:HEReitsma@pj.nl
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Onderwijsresultaten 2016 
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