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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Beste leerling, ouder/verzorger 

 

Start Schooljaar 

Inmiddels is het alweer half oktober en staat er een vakantie voor de deur. Wij hopen dat alle leerlingen, 

vooral de nieuwe leerlingen in klas 1 en 3 zich inmiddels thuis voelen, gewend zijn aan het schoolleven op 

YnSicht en een eigen plekje gevonden hebben in de klas. Als je van de basisschool komt en doorstroomt 

naar het VO zijn er zoveel nieuwe indrukken en zoveel zaken om aan te wennen, nieuwe vakken, huiswerk, 

andere (meerdere) docenten en klasgenoten die van andere scholen komen. Ook als je in klas 3 instroomt 

zullen er vast een aantal zaken anders gaan dan je gewend was. Met de start in klas 3 starten alle 3e jaars al 

voorzichtig met het examen. Ook dat is wennen voor de leerlingen die uit de onderbouw komen. Andere 

vakken, andere docenten, meer eigen verantwoordelijkheid…! Voor klas 4 begint dit jaar het serieuzere 

werk wat betreft het examen, voortbouwend op de basis die in klas 3 gelegd is. Ik wens alle leerlingen een 

mooie en fijne vakantie en een goede start na de Herfstvakantie. 

 

We zijn dit jaar gestart met 520 leerlingen, waarvan er 237 in de onderbouw zitten en 283 in de boven-

bouw waarvan er 150 examenkandidaat zijn. 

 

Rooster en SOM perikelen 

Dat de start van ons schooljaar na de Zomervakantie niet optimaal was, kunnen we wel stellen gezien de 

Rooster en SOMtoday perikelen. Daar heeft u het nodige van mee gekregen. Zeer onwenselijk voor onze 

leerlingen, ouders en collega’s. Het vroeg van ons allemaal veel energie om zaken voor elkaar te krijgen, die 

eigenlijk vanzelfsprekend voor elkaar horen te zijn. Gelukkig kunnen we mededelen dat de roosters nu in 

orde zijn en alles in SOM staat en inzichtelijk is zoals u dat van ons gewend bent.  

 

Ik bedank iedereen voor de flexibiliteit in deze situatie en het geduld wat door eenieder is opgebracht. 
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CKV week 

Tijdens de CKV week (12 t/m 20 oktober) vielen voor klas 3 alle regulieren lessen uit en hebben zij zich 

gedurende 6 dagen voorbereid op de grote avondvoorstelling waar ouders en belangstellenden elk jaar graag 

naar mogen komen kijken. Ook dit jaar hebben de leerlingen en hun begeleiders werkelijk alles uit de kast 

gehaald er weer een waar festijn van te maken. De druk was hoog want tot nog toe was elk jaar deze CKV 

week een groot succes met als sluitstuk een fantastische voorstelling. Gelukkig is dat dit jaar ook weer ge-

lukt. 

 

Ik bedank alle leerlingen en collega’s en (externe) begeleiders voor de geleverde inspanning om het voor 

elkaar te krijgen en ons te verrassen op velerlei gebeid. Sterker nog ik denk dat vele leerlingen boven zich-

zelf zijn uitgestegen en zichzelf ook verrast hebben. Wij waren meer dan onder de indruk!! 

 

Tijdens deze week hadden de 1e en 2e klassen project week met een daarbij behorende programma en 

waren de 4e klassen op stage. Ook voor hen een bijzondere week met talloze mooie “anders dan in de les”  

leerervaringen. 

 

Enquête 

Ook dit schooljaar vinden we het belangrijk wat u van ons Onderwijs vindt. Altijd fijn om te horen dat u 

tevreden bent over hoe wij zaken aanpakken maar ook altijd goed om te horen over zaken waarvan u denkt 

dat wij ons daarin kunnen verbeteren. Daartoe nodigen wij u uit vooral de ouder tevredenheids enquête in 

te vullen. Met de daaruit voortgekomen informatie gaan wij aan de slag om ons onderwijs waar gevraagd te 

verbeteren ten dienste van onze leerlingen. Zodra de enquête wordt uitgezet zullen wij u daarover berich-

ten en wij hopen dat u deze enquête in grote getalen invult. 

 

Mocht u eerder behoefte hebben ons bepaalde zaken onder de aandacht te brengen bent u natuurlijk eerder 

welkom dit aan ons kenbaar te maken. 

 

Vriendelijke Groet, 

 

J. Riemslag 

Directeur YnSicht 
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Coach gesprekken 

Nieuws 

Woensdag 1 november zijn er coachgesprekken voor alle leerlingen van klas 
1 t/m 4. Er zijn dan geen lessen. De coach maakt op individuele basis afspra-
ken met zijn/haar coach-leerlingen. 

De leerlingen hebben naast het coachgesprek tijd om op school achterstan-
den in te halen en tijd om eventueel te werken aan het portfolio.  

  

Bij verhindering op woensdag 1 november regelt de coach zelf een afspraak 
met de leerling voor het coachgesprek. 
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Nieuws 

Info van het Decanaat 

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.  

Mijn naam is Liesbeth Woudstra en decaan van Piter Jelles YnSicht.  

 

Het begeleiden van leerlingen bij hun keuze voor een interessegebied  (Food & Care, TRACK, 

Techniek & Technologie, SDV) is samen met het begeleiden van studievoortgang en het maken 

van een studiekeuze in het mbo een belangrijke taak van de decaan. Uiteraard in samenwerking 

met de mentor/coach van de leerling maar ook met de ouders. Ouders spelen een belangrijke rol 

in dit keuzeproces.   

 

Het doel van deze begeleiding is om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van een beter inzicht 

op eigen talenten en ambities, meer aangezet worden tot onderzoeken van verschillende moge-

lijkheden en een positieve houding ten aanzien van loopbaanleren. 

Loopbaanleren neemt een belangrijke plaats in,  in het les- leerprogramma van onze leerlingen.  

 

Mijn activiteiten zullen vooral bestaan uit het organiseren van  kijk-, doe- en meeloopdagen.  Het 

uitnodigen van leerlingen en ouders voor open- en voorlichtingsdagen van alle MBO scholen van 

Friesland.   

 

Alle leerlingen maar ook de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen kunnen met vragen over 

beroepskeuze en loopbaanoriëntatie bij mij terecht.  

Ik hoop u te ontmoeten. 

 

Liesbeth Woudstra 

Mail: lwoudstra@pj.nl 

Tel : 058- 8801519 

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 

( Vervolg op volgende pagina ) 
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Nieuws 

 

 

 

 

Belangrijke data periode 1: 

                                              

 

 

10 okt Voorlichtingsavond  MBO scholen  4e klas   

  Het programma ziet er als volgt uit: 

Opening door dhr. Gerrits om 19.00 uur. 

19.15 -  20.00   Informatie van de examencommissie en het decanaat. 

20.00 – 20.45   1e ronde : Algemene voorlichting MBO scholen : 

                                         Friesland College, Friese Poort en  Nordwin 

                                                                                                                                                                    

20.45 – 21.30   2e ronde : Algemene voorlichting MBO scholen : 

                                         Friesland College, Friese Poort en  Nordwin 

 

 

  

  

8 nov 

  

Bliksemstage klas 1a, 1b en 1c  (8.30 – 12.15 uur)   

9 nov Bliksemstage klas 1d en 1e (8.30 – 12.15 uur)   
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Nieuws 

Info van de Zorg 

Werken aan jezelf in een training?!  

  

Je kent het misschien wel, je krijgt een proefwerk op en begint enthousiast met leren.  Uiteindelijk weet je 

alles uit je hoofd….maar gek genoeg klap je op het moment dat je het moet laten zien dicht  en weet je 

niets meer. Het resultaat een onvoldoende. Teleurgesteld in jezelf fiets je weer naar huis…..Je kunt ook 

helemaal niets denk je ….. 

  

Of misschien komt dit je bekend voor…. Je bent te laat en hebt een goede reden maar voelt je ontzettend 

zenuwachtig als je voor een dichte klasdeur staat en aan moet gaan kloppen om naar binnen te kunnen. 

Wat zullen ze wel niet van jou denken? 

  

Of ben je meer een flap uit. Heb je al iets geroepen voor je nagedacht hebt en heb je achteraf spijt van je 

gedrag…. 

  

Ben je iemand die last heeft van stress als er een prestatie van je verwacht wordt of ben je iemand die 

onhandig kan zijn in sociale situaties …. Allemaal redenen waarom jij je kunt aanmelden voor een training 

binnen Ynsicht. 

  

Op school bieden we zowel de training faalangst als de training rots en water aan. Beide 

trainingen  worden gegeven onder schooltijd in een kleine veilige groep. Er wordt gewerkt aan individuele 

doelen en groepsdoelen. Je gaat aan de slag om zelfverzekerder en zelfbewuster te worden. Een sterkere 

versie van jezelf neer te zetten. 

  

Rots en water is vooral voor leerlingen die leren door doen. Via ervaring leer je hoe het is om een grens 

aan te geven. Bij faalangst leer je vanuit de theorie over je gevoelens en je gedachten en ga je deze omzet-

ten in positief en helpende gevoelens en gedachten. 

  

Je kunt je aanmelden via je mentor of via de mail bij Astrid Zuiderhof (azuiderhof@pj.nl)  

  

De trainingen zullen na de herfstvakantie starten…. 

  

Tot ziens op de trainingen!! 

  

Astrid Zuiderhof  
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FougouLance 

Nieuws 

Skelterrace 

Afgelopen zomer vlak voor de zomervakantie hebben leerlingen van Ynsicht een geweldige bijdrage 

geleverd aan de skelterrace op het oldehoofsterkerkhof. Helaas was het weer van toen een voorbode 

voor de rest van de Nederlands zomer, waardoor 

helaas de race ingekort werd en bepaalde onderdelen 

werden geschrapt. Dit laatste was een enorme te-

leurstelling voor de leerlingen van Ynsicht  omdat zij 

erg hun best hadden gedaan om de skelter te pimpen 

en daardoor de orginaliteitsprijs misten. Desalniette-

min was het voor één partij een groot succes, name-

lijk voor de stichting FougouLance. 

 

Het goede doel 

De stichting FougouLance spaart sinds 2014 voor een ambulance die bestemd is voor Fougou, een 

dorp in Guinnee (Afrika). Een ambulance is hier hard nodig omdat er regelmatig dorpsbewoners ster-

ven omdat zij, bij ziekte of bevallingen, niet op tijd bij het ziekenhuis in Mali aan kunnen komen. Door 

het dorp een ambulance te geven kunnen wij ervoor zorgen dat er minder mensen in Fougou overlij-

den. De stichting Fougoulance mocht dit jaar het goede doel van  de skelterrace zijn. Door sponsoring 

en donaties is er een bedrag van ruim 8000 euro opge-

haald. Ook leerlingen van Ynsicht hebben zich ingezet 

om een bedrag bijeen te sparen. Door deze grote 

bijdrage kan de stichting nu daadwerkelijk het voertuig 

laten bouwen en transporteren naar Afrika. Het bou-

wen is al gestart, zoals u op de foto’s kunt zien. Het 

transport zal vanaf de herfstvakantie plaatsvinden waar 

de ambulance eerst naar Antwerpen gebracht wordt. 

Vanaf Antwerpen zal de ambulance worden vervoerd 

naar Conakry waar hij in de kerstvakantie wordt opge-

haald door Mahmoud en ……….Mijzelf. 

 

Even voorstellen 

Dat dit verhaal in deze nieuwsbrief terecht komt niet geheel toevallig. De stichting fougoulance is op-

gericht door medewerkers van Piter Jelles de Dyk. Één van deze medewerker is Mahmoud Ba die 

geboren is in Fougou. Samen met Mahmoud en Michiel hebben wij de stichting Fougoulance opgericht 

echter heb ik de Dyk vaarwel gezegd en ben ik bij Ynsicht gaan werken. Sommige kinderen van u heb 

ik in de klas en geef ik Economie of Rekenen. In de toekomst hoop ik bij Ynsicht ook activiteiten te 

organiseren waarbij we geld in kunnen inzamelen voor de FougouLance. De ambulance is aangeschaft 

maar moet natuurlijk wel blijven rijden. Wilt u meer informatie of u wilt alvast een donatie doen kijk 

dan even op de website. 

www.fougoulance.nl 

 

Leo Brandsma 

ljbrandsma@pj.nl 
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Fright Night op YnSicht 

Nieuws 

Op donderdag 9 november is het weer zover! Er staat een schoolfeest voor klas 1 en 2 op het program-

ma en het belooft weer een groot griezelspektakel te worden. Net als 2 jaar geleden staat de avond in 

het teken van Halloween.  

De school wordt omgetoverd tot een spookschool met onder andere een spookhuis. DJ Chris verzorgt 

de muziek en op de avond zelf volgen nog een aantal leuke verassingen. Zorg dat je een kaartje koopt bij 

je mentor en dat je verkleed naar het Halloweenfeest komt. Voor de 2 leerlingen die als mooist verkleed 

zijn is er een bioscoopbon te winnen! 
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www.piterjelles.nl 

De algemene website van Piter Jelles. 

www.ynsicht.piterjelles.nl 

De website van Piter Jelles YnSicht. U vindt alle belangrijke informatie over de locatie YnSicht. 

www.ynwurk.nl 

De huiswerksite van YnSicht die u informeert over het huiswerk dat door de leerlingen gemaakt   

moeten worden.  

Belangrijke websites: 

Lestijden YnSicht 

1e uur 08.30 - 09.20 uur 

2e uur 09.20 - 10.10 uur 

Pauze 10.10 - 10.25 uur 

3e uur 10.25 - 11.15 uur 

4e uur 11.15 - 12.05 uur 

Pauze 12.05 - 12.35 uur 

5e uur  12.35 - 13.25 uur 

6e uur 13.25 - 14.15 uur 

Pauze 14.15 - 14.30 uur 

7e uur 14.30 - 15.20 uur 

8e uur 15.20 - 16.10 uur  

Informatie 

Afwezigheid leerling: 

Is uw zoon of dochter ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 08.30 uur op 058 - 8801500 of 

via verzuimyns@pj.nl. Zodra uw zoon of dochter is hersteld, geeft u hem of haar een briefje mee dat 

hij / zij afgeeft bij één van de onderwijsassistenten.   
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Belangrijke data  

1 november Portfoliogesprekken 

6 november Uitvoer GO 

8 en 9 november Bliksemstage klas 1 

9 november Fright Night 

Informatie 

Contactgegevens  

Piter Jelles YnSicht  

Prinsessenweg 4 

8931 EG Leeuwarden  

058 - 8801 500 

ynsicht@pj.nl 

Mevr. Drost – v.d. Wolfshaar 

Dhr. L.J. Brandsma 

Mevr. M. de Vos 

Mevr. E. Winia 

Colofon 


