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voorwoord 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
Voor de leerlingen uit klas 1 en hun ouders/verzorgers is dit de allereerste schoolgids van YnSicht. 
Dat is ook het geval de leerlingen die instromen in klas 3. Graag wil ik jullie op deze pagina speciaal 
welkom heten. We vinden het fijn dat jullie vanaf dit schooljaar deel uitmaken van onze school!  

Natuurlijk ook een hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar voor alle andere leerlingen van klas 2, 
3 en 4 en hun ouders/verzorgers. Voor jullie is een deel van de informatie in deze schoolgids niet 
nieuw, echter het onderwijs is altijd in beweging en ook op onze school veranderen er elk jaar 
bepaalde zaken. Het is dan ook belangrijk, voor zowel nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers 
als voor leerlingen en ouders/verzorgers die onze school al goed kennen, de informatie in deze gids 
goed door te nemen.  

Onze school YnSicht, onderdeel van OSG Piter Jelles, is een moderne school in een mooi gebouw, 
maar het gebouw is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is voor ons, dat alle 
leerlingen zich thuis voelen op YnSicht en het daardoor leuk vinden om naar school te komen en te 
leren van en met elkaar. In een goede sfeer en met betrokken medewerkers werken we hier graag 
aan mee!  

In de jaren dat je leerling bent van onze school, proberen we je goed te leren kennen en een band 

op te bouwen met jou en jouw ouders/verzorgers. Door samen te werken en door goed met elkaar 
te communiceren, kunnen we namelijk het beste uit jou halen. We zetten ons in om je optimaal te 
kunnen begeleiden naar je vmbo-diploma, naar de volgende fase in jouw persoonlijke ontwikkeling 
en naar de volgende stap in je schoolloopbaan. 

Ons onderwijs bestaat uit meer dan alleen leren uit boeken of leren in de praktijk. Er is namelijk 
ook buiten de lessen veel te beleven op YnSicht. Ook komend jaar zetten alle medewerkers zich 
weer in om er samen met jou, een leerzaam, leuk en mooi schooljaar van te maken! Veel succes en 
plezier dit jaar!  

Namens alle medewerkers van YnSicht,  

Josine Riemslag, directeur  
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1. YnSicht in vogelvlucht 
  
Het diploma vmbo geeft, afhankelijk van de leerweg en sectorkeuze, toegang tot vele vormen en 
niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs in het mbo. 
 
Het onderwijs op YnSicht is breed van opzet. De school richt zich daarbij op de individuele leerling 
die een keuze moet maken voor het vervolgonderwijs. Het is ons doel de leerlingen goed voor te 
bereiden op dat vervolgonderwijs. Daarom staat ons onderwijs in het teken van het maken van die 
keuze. Leerlingen die nog niet weten wat zij willen, kunnen kennismaken met allerlei beroepen. Voor 
leerlingen die wel een keuze hebben gemaakt, ligt een uitgewerkt onderwijsprogramma gericht op 
hun keuze klaar. Leren doe je niet alleen op school. Daarom zal een flink deel van het onderwijs 
ook buiten school vorm worden gegeven. 
 
Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs kent op YnSicht de onder- en bovenbouw die het 
onderwijs verzorgen voor leerlingen met een advies basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte of 
een gemengde leerweg. 
 
 
1.1. de onderbouw 

1.1.0. algemeen 
 
Na groep acht van de basisschool kom je terecht in de onderbouw van YnSicht. De tweejarige 
onderbouw van YnSicht is de ideale start in het voortgezet onderwijs als je een advies hebt voor 
een basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg binnen het vmbo. YnSicht 
plaatst leerlingen naar hun capaciteit in groepen. In deze groepen worden de lessen op je eigen 
niveau gegeven. Leerlingen worden nauwlettend gevolgd en zeer regelmatig besproken. Gedurende 
het cursusjaar zijn er verschillende mogelijkheden om naar een passender leerweg door te stromen. 
Een leerling die gedurende de schoolloopbaan sterker wordt, kan naar een moeilijker vorm van 
onderwijs opstromen. Ben je gebaat bij eenvoudiger onderwijs dan is er de mogelijkheid om 
hiervoor te kiezen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid voor extra zorg. 
Omdat in de onderbouw alle leerlingen en medewerkers elkaar persoonlijk kennen, dragen zij bij 
aan en maken deel uit van een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede 
omgangsvormen centraal staan. 
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1.1.1. onderwijs 
 
Op YnSicht krijg je Nederlands, Fries (in de eerste klas), Engels en wiskunde als apart vak. Andere 
theorievakken worden zoveel mogelijk samengebracht in leergebieden, zoals mens en natuur en 
ook mens en maatschappij. Op deze manier voorkomen we versnippering van de vakken en werken 
er minder docenten in een klas. Dat is weer bevorderlijk voor de groepsstabiliteit en dus voor de 
resultaten van de leerlingen.  
 
Onze onderbouw kenmerkt zich door een hoog “doe”-gehalte. Er is veel aandacht voor sport en 
bewegen om de lichamelijke ontwikkeling verder te stimuleren en speelt kunst en cultuur, 
waaronder drama, een rol bij de creatieve ontwikkeling. Deze “doe”-onderdelen komen ook aan bod 
bij het vak Talentenlab. Vanuit een thema (bv: veiligheid, geld, communicatie etc.) werken de 
leerlingen aan praktische opdrachten. Ze oriënteren zich op hun interesse, waar ze goed in zijn en 
wat ze in de toekomst graag willen gaan doen.  
 
 

1.2. de bovenbouw: 
 
Vanaf het schooljaar 2016 vallen alle richtingen op YnSicht onder het profiel Dienstverlening & 
Producten. Binnen deze brede opleiding kun je kiezen uit verschillende interessegebieden. In de 
onderbouw heb je door de lessen talentenlab al een beeld gekregen van deze richtingen. 
In klas 3 kun je kiezen uit de volgende interessegebieden: 
 

• TECHNIEK & TECHNOLOGIE ( o.a. mens & techniek, mens & design) 
• TRACK (toerisme, recreatie, administratie, commercie en kunst) 
• FOOD & CARE (o.a. welzijn, wellness, voeding, life science & technologie) 
• SDV (sport, dienstverlening en veiligheid. Vaardigheden op het gebied van o.a. sport, 

organisatie, leiderschap, lesgeven, uniformberoepen) 
• ENTREE (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) 

 
In ieder interessegebied werkt de leerling in groepsverband aan grote geïntegreerde opdrachten 
(GO). Je krijgt in de bovenbouw meerdere GO’s. Afhankelijk van je interesse, kan dit bijvoorbeeld 
zijn: het organiseren van een sportdag, een high tea, een kunstbeurs of het ontwerpen van lamp 
voor de toekomst. Iedere GO maak je voor echte opdrachtgevers (leerlingen, ouders, instanties of 
bedrijven). 
 
Om je verder te laten specialiseren, volg je in de bovenbouw ook nog 4 tot 5 beroepsgerichte 
keuzevakken. Welke keuzevakken je wilt gaan volgen, is afhankelijk van de specialisatie die je gaat 
kiezen aan het einde van klas 3. Bij ieder keuzevak leer je meer over bepaalde vakgebieden, zodat 
je ook een beter beeld krijgt van jouw vervolgopleiding in het MBO en de mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. 
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1.3. kenmerken van het vmbo op YnSicht 
 

• Een mentor/coach voor iedere klas. 
• Gedurende de week afwisseling tussen theorie- en praktijklessen. 
• Loopbaanoriëntatie (voorbereiden op een vervolg in het mbo). 
• Oriënterende stage in klas 1 en 2. 
• Stage in klas 3 en 4. 
• Begeleidingsuren voor vakondersteuning en remediale hulp. 
• Extra ondersteuning voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en/of 

leerachterstanden. 
• Aankomende topsporters kunnen vanuit Piter Jelles gebruik maken van bepaalde faciliteiten. 

Dit is Piter Jelles breed geregeld. Op dit gebied wordt per leerling maatwerk geleverd. 
 
2. onderwijsinformatie YnSicht  
 

2.1. aanvang schooljaar 2017-2018 
 
De school begint op woensdag 6 september. We verwachten dan alle leerlingen op school.  
Het schooljaar begint voor alle leerlingen met een introductiedag. Om elkaar te leren kennen, 
samen afspraken te maken over de manier waarop we elkaar kunnen helpen en vooral om een 
hechte groep te worden. Maar het is ook belangrijk om leerlingen van andere klassen te leren 
kennen. Daarom zijn er onderdelen in het programma verwerkt om met elkaar leuke dingen te 
doen. 
 

2.2. lestijden 
 

lesuur	 tijd	 pauzetijden	
1	 8:30	–	9:20	 	
2	 9:20	–	10:10	 	

pauze	 10:10	–	10:25	 15	min.	
3	 10:25	–	11:15	 	
4	 11:15	–	12:05	 	

pauze	 12:05	–	12:35	 30	min.	
5	 12:35	–	13:25	 	
6	 13:25	–	14:15	 	

pauze	 14:15	–	14:30	 15	min.	
7	 14:30	–	15:20	 	
8	 15:20	–	16:10	 	
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2.3. onderwijstijd 
  
Op onze school kan les worden gegeven tussen 8.30 - 16.50 uur. De onderwijsdagen zijn van 
maandag tot en met vrijdag en soms - voor mogelijke stages en de open dag - ook zaterdag. 
Natuurlijk krijgen de leerlingen een lesrooster, maar het is mogelijk dat we daarvan afwijken; soms 
is er ‘onderwijstijd’ - onder begeleiding - buiten het schoolgebouw. Denk aan de praktijkstage en de 
maatschappelijke stage.  
Op dinsdagmiddag worden geen vaklessen gegeven, maar kunnen de leerlingen worden 
opgeroepen om onder begeleiding achterstallig werk te maken, een toets in te halen of deel te 
nemen aan trainingen. Wanneer een leerling door omstandigheden niet in staat is geweest een 
toets te doen kan een toets altijd op dinsdagmiddag worden ingepland. Vanaf 14:30 is er een 
collega aanwezig die toezicht houdt zodat er gewerkt kan worden aan achterstallig huiswerk of 
toetsen. 
 
Leerlingen dienen met reistijd en/of werk rekening te houden met de hierboven beschreven 
lestijden. 
 

2.3.1. te laat komen 
  
Leerlingen die te laat komen (met name het eerste en het vijfde lesuur), moeten zich de volgende 
schooldag om 08.00 uur melden bij de conciërge. Te laat komen betekend dat de leerling na de 
tweede bel zich meldt bij het lokaal.  
Bij drie maal te laat komen moet de leerling op dinsdagmiddag nablijven. De ouders zullen worden 
geïnformeerd. 
  



 

 
 
 

9 

 

2.4. lessentabellen 

2.4.1. lessentabellen onderbouw basisberoeps- kaderberoepsgerichte leerweg 
 
        klas 1  klas 2 (18-19)  
 
Nederlands       3  3 
taal        1  1 
Engels        3  3 
wiskunde       2  2 
rekenen       2  2 
Fries        1   
mens en maatschappij     2  2 
mens en natuur      2  3 
kunst en cultuur      3   
kunst en vormgeving        2 
drama        2  2 
sport en bewegen      4  4 
sok        1  1 
voorbereiding 4 profielen d&p (talentenlab)   4  5 
mentoraat       1  1  
   
totaal        31  31 
        
       
 
De lessentabel van klas 1 en 2 is onderverdeeld in 16 uur theorie, 14 uur praktijk en 1 uur 
mentoraat. 
 
In de eerste klas hebben de leerlingen 1 uur per week Fries. Ze krijgen opdrachten uit de Linkk, een 
Friestalig tijdschrift met werkbladen. Deze werkbladen bestaan uit een katern voor Friestalige en 
niet-Friestalige leerlingen met laagdrempelige opdrachten.  
Aan het begin van het schooljaar worden de leerlingen gescreend en beoordeeld wie in welke groep 
zal meedoen. Op deze wijze kan ieder kind op zijn/haar eigen niveau aan de uitbreiding van 
zijn/haar talenkennis werken. 
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2.4.2. lessentabel onderbouw gemengde leerweg 
 
        klas 1  klas 2 (18-19)  
 
Nederlands inclusief taal     3  3 
Engels        3  3 
Duits / Spaans      0  2 
wiskunde       3  3 
rekenen       1  1 
Fries        1   
mens en maatschappij     3  3 
mens en natuur      3  3 
kunst en cultuur      2  2 
drama        2  1 
sport en bewegen      4  4 
sok        1  1 
voorbereiding 4 profielen d&p (talentenlab)   4  4 
mentoraat       1  1  
   
totaal        31  31 
        
       
 

2.4.3. lessentabel basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dienstverlening en 
producten TRACK 
 
bovenbouw 2017 – 2019 

  klas 3  klas 3 
     bb  kb 
gemeenschappelijk deel 
Nederlands (incl. taal)  3  3 
Engels     3  3 
maatschappijleer   2  2 
lichamelijke opvoeding  2  2 
   
doorstoomrelevante deel 
economie    2  3 
rekenen    2  1 
wiskunde    3  3 
nask     -  - 
biologie    -  - 
praktijkprogramma (incl. lob) 14  14 
 
totaal     31  31 
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     klas 4   klas 4   
     bb    kb   
gemeenschappelijk deel   
Nederlands    3   3   
Engels     3   3    
lichamelijke opvoeding                    1          1 
          
doorstroomrelevante deel         
economie    2   3    
rekenen    2   1   
wiskunde    3         3 
nask     -   - 
biologie    -   - 
praktijkprogramma    14   14 
lob     1   1 
_______________________________________________________     
totaal     29   29 
 
 

2.4.4. lessentabel basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dienstverlening en 
producten SDV 
 
bovenbouw 2017 – 2019 

  klas 3  klas 3 
     bb  kb 
gemeenschappelijk deel 
Nederlands (incl. taal)  3  3 
Engels     3  3 
maatschappijleer   2  2 
lichamelijke opvoeding  2  2 
     
doorstoomrelevante deel 
economie    -  - 
rekenen    1  1 
wiskunde    3  3 
nask     -  - 
biologie    3  3 
praktijkprogramma (incl. lob) 14  14 
 
totaal     31  31 
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          klas 4   klas 4 
     bb     kb  
gemeenschappelijk deel          
Nederlands    3   3    
Engels     3   3      
lichamelijke opvoeding  1   1      
 
doorstroomrelevante deel       
economie    -   - 
rekenen    1   1 
wiskunde    3   3 
nask     -   - 
biologie    3   3 
maatschappijleer 2   2   2      
praktijkprogramma    13   13 
_______________________________________________________     
totaal     29   29  
 

2.4.5. lessentabel basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dienstverlening en 
producten Food & Care 
 
bovenbouw 2017 – 2019 

  klas 3  klas 3 
     bb  kb 
gemeenschappelijk deel 
Nederlands (incl. taal)  3  3 
Engels     3  3 
maatschappijleer   2  2 
lichamelijke opvoeding  2  2 
 
doorstoomrelevante deel 
economie    2  3 
rekenen    2  1 
wiskunde    -  - 
nask     -  - 
biologie    3  3 
praktijkprogramma (incl. lob) 14  14 
 
totaal     31  31 
 
Nb. kaderleerlingen die de specialisatie voeding gaan kiezen, volgen nask en wiskunde, in plaats 
van economie en biologie.  
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         klas 3   klas 4 
      bb    kb  
  
gemeenschappelijk deel  
Nederlands (incl. taal)  3   3   
Engels     3   3      
lichamelijke opvoeding  1   1    
 
doorstroomrelevante deel     
economie    2   3 
rekenen    2   1 
wiskunde     -   - 
nask     -   - 
biologie    3   3    
praktijkprogramma    14   14 
_______________________________________________________  
totaal     29   29 
 

2.4.6. lessentabel basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dienstverlening en 
producten techniek & technologie 
 
bovenbouw 2017 – 2019 

  klas 3  klas 3 
     bb  kb 
gemeenschappelijk deel 
Nederlands (incl. taal)  3  3 
Engels     3  3 
maatschappijleer   2  2 
lichamelijke opvoeding  2  2 
 
doorstoomrelevante deel 
economie    -  - 
rekenen    2  1 
wiskunde    2  3 
nask     3  3 
biologie    -  - 
praktijkprogramma (incl. lob) 14  14 
 
totaal     31  31 
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         klas 4    klas 4   
     bb    kb   
gemeenschappelijk deel         
Nederlands (incl. taal)  4   4    
Engels     3   3     
lichamelijke opvoeding  1   1    
   
doorstroomrelevante deel         
economie    -   - 
rekenen    1   1 
wiskunde    3   3    
nask     3   3 
biologie    -   - 
praktijkprogramma    14   14   
_______________________________________________________     
totaal     29   29  
    
 
Van eindexamenkandidaten wordt verwacht dat zij aan het eind van hun opleiding voldoen aan het 
2F niveau wat betreft taal en rekenen. Extra taal en rekenen maakt onderdeel uit van het 
onderwijsprogramma Nederlands, economie en/of het beroepsgerichte vak in klas 3 en 4. 
 

2.5. op-, door- en afstroomregeling YnSicht schooljaar 2017 – 2018 
 
Informatie over de op-, door- en afstroomregeling kunt u vinden op de website van YnSicht: 
Piter Jelles YnSicht, overgangsnormen.  

 

2.5.1. regeling volgen van een extra vak of volgen van een vak op hoger niveau 
 
Informatie over het volgen van een extra vak of het volgen van een vak op een hoger niveau 
kunt u vinden op de website van YnSicht: Piter Jelles YnSicht, regeling extra vak/vak hoger 
niveau. 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

15 

 

2.5.2. procedure beroep tegen besluit m.b.t. bevordering 
 
Een leerling of –in geval van minderjarigheid- diens ouder kan volgens het Reglement 
overgangsnormen bij de directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de 
rapportenvergadering m.b.t. de bevordering van de leerling. 
Daarbij geldt de volgende procedure: 
1. Leerling/ouder maakt z.s.m., maar uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de ouder op de 
hoogte is gesteld van het besluit van de rapportenvergadering, mondeling bezwaar tegen de 
genomen beslissing bij de afdelingsdirecteur van de leerling. Het bezwaar wordt binnen twee 
werkdagen na de mondelinge mededeling schriftelijk bevestigd door de leerling/ouder. 
2. De afdelingsdirecteur nodigt binnen twee werkdagen na het mondelinge bezwaar de 
leerling/ouder uit voor een gesprek waarin de leerling/ouder het bezwaar kan toelichten en 
motiveren. Bij dit gesprek is zo mogelijk ook de betreffende mentor aanwezig. 
3. Na dit gesprek hoort de directeur de afdelingsdirecteur en komt tot een conclusie en neemt 
een besluit: handhaven van het besluit of herzien van het besluit in een revisievergadering. 
Deze conclusie wordt mondeling meegedeeld aan de leerling/ouder en binnen twee werkdagen 
daarna schriftelijk bevestigd door de directeur. 
4. In het geval dat de directeur besluit tot een herziening in een revisievergadering, roept hij de 
revisievergadering op zo kort mogelijke termijn bijeen. In die vergadering brengt de 
afdelingsdirecteur het bezwaar van leerling/ouder naar voren en licht dit toe. 
5. De revisievergadering neemt een besluit en de afdelingsdirecteur deelt dat besluit dezelfde 
dag nog mondeling mee aan de leerling/ouder. Binnen twee werkdagen wordt de mededeling 
schriftelijk bevestigd. 
6. Indien leerling/ouder in beroep wil gaan tegen dit besluit maakt hij dit binnen twee 
werkdagen na het besluit schriftelijk kenbaar aan het College van Bestuur van Piter Jelles, 
Postbus 9002, 8903 LA Leeuwarden. 
7. Het College van Bestuur stelt zich op de hoogte van de gang van zaken, neemt kennis van de 
betreffende stukken en nodigt de leerling/ouder binnen 5 werkdagen uit voor een gesprek 
waarin de leerling/ouder het bezwaar kan toelichten en motiveren. Bij dit gesprek zijn zo 
mogelijk ook de betreffende directeur, afdelingsdirecteur en mentor aanwezig. 
8. Binnen twee werkdagen na dit gesprek komt het College van Bestuur tot een besluit: Het 
beroep wordt wel of niet gegrond verklaard. Het College van Bestuur deelt de leerling/ouder het 
besluit schriftelijk mee. 
9. Indien het beroep wel gegrond wordt verklaard, maakt het College van bestuur het besluit 
gemotiveerd kenbaar aan de betreffende directeur. 
10. Indien het beroep niet gegrond wordt verklaard, maar wel leidt tot een advies, wordt dat 
advies kenbaar gemaakt aan de directeur. 
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2.5.3. De zak- en slaagregeling  2017–2018 dienstverlening & producten (voorlopig) 
 
Om te kunnen slagen moet de leerling aan een vijftal voorwaarden voldoen. 
 

1) De gemiddelde score voor het centraal examen is minimaal 5,5. Dit is te berekenen door 
alle centraal examencijfers bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal 
vakken waarin centraal examen is gedaan. Met een gemiddelde van 5,49 is de leerling 
gezakt. 
 

2) De leerling heeft een voldoende of goed voor lichamelijke opvoeding en CKV. 
 

3) De eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
• alle eindcijfers zijn 6 of hoger; 
• of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger; 
• of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan tenminste 

één eindcijfer een 7 of hoger is; 
• of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger 

waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is; 
• geen eindcijfer lager dan een 4. 

 
Het beroepsgerichte vak voor bb/kb bestaat uit 2 eindcijfers, die beide eenmaal meetellen (zie 
paragraaf 2.6.4). Voor gl heeft de leerling slechts één eindcijfer beroepsgericht. 
Als de leerling een leerwerktraject doet, moet hij een 6 of hoger halen voor Nederlands en het 
beroepsgerichte vak. 
 

4) De leerling heeft deelgenomen aan de verplichte rekentoets. Het cijfer hierop maakt voor 
de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (nog) geen deel uit van de uitslagregel. 
 

5) De leerling heeft voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger behaald. 
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2.5.4. De beroepsgerichte vakken binnen dienstverlening en producten. 

Het beroepsgericht programma bestaat vanaf 1 augustus 2016 uit twee afzonderlijke vakken, 
namelijk het profielvak en de keuzevakken. 
 
vmbo-bb en vmbo-kb:  

• Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. De eindcijfers 
voor de beroepsgerichte keuzevakken worden voor de uitslagregeling gecombineerd tot één 
combinatiecijfer. In een keuzevak doet een leerling geen Centraal Praktisch Examen. 

• Voor het profielvak doet de leerling wel Centraal Praktisch Examen. 
Het profielvak wordt met een eindcijfer vermeld op de eindlijst van de leerling. Dit eindcijfer 
wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de behaalde cijfers voor het CSPE en het 
SE. Beide tellen voor 50% mee. 

• Op de cijferlijst staan dus twee cijfers, die voor het profielvak en het combinatiecijfer van de 
keuzevakken. Beide cijfers tellen een keer mee. 
 

vmbo-gl:  
• Op de cijferlijst staat één eindcijfer. Het cijfer voor het profielvak en de keuzevakken wordt 

gecombineerd. Het cijfer voor het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal cijfers voor 
de keuzevakken. Bijvoorbeeld: volgt een leerling twee keuzevakken, dan telt het cijfer voor 
het profielvak twee keer mee. Volgt de leerling vier keuzevakken, dan telt het cijfer voor het 
profielvak vier keer mee. 

 
*nb: De zak- en slaagregeling kan in september nog worden aangepast. Kijk op de website van 
YnSicht voor de meest recente versie. 
 
 
2.6. PTA en examenreglement 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen van klas 3 een Programma van Toetsing 
en Afsluiting. Dit kunt u downloaden via de portal. Het algemene gedeelte van het 
examenreglement is bestemd voor alle scholen van osg Piter Jelles. Dit gedeelte ligt ter inzage op 
school. 
 
2.7. SOM cijfersysteem 
 
Als ouder kunt u via de inlogcode van uw kind altijd zijn/haar cijfers bekijken en controleren. De 
inlogcode voor het SOM systeem wordt verstuurd naar het schoolemail-adres van uw kind. Hij/zij 
kan daarmee natuurlijk ook zelf inloggen. Via de website van Piter Jelles YnSicht is de link naar het 
web portaal te vinden waar u de codes kunt invullen. Dit staat onder het kopje ‘Voor ouders’. In 
geval van verlies van de algemene inlogcode kan elke leerling op vertoon van zijn/haar schoolpasje 
een nieuwe code opvragen bij de mediatheek. Deze wordt tegen een kleine vergoeding van € 1,- 
afgegeven. 
Som wordt vanaf dit schooljaar ook als huiswerksite gebruikt. Op www.ynwurk.nl vinden de 
leerlingen de onderliggende (grote) documenten terug.  
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2.8. Digi-Trainer  
 
Met Digi-Trainer bereiden leerlingen zich optimaal voor op het digitale examen. Piter Jelles YnSicht 
maakt al jaren succesvol gebruik van het digitale examentrainingsprogramma Digi-Trainer. Iedere 
leerling krijgt hiervoor een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Digi-Trainer is een 
examentrainingsprogramma voor de eindexamenkandidaten, waar hoofdzakelijk thuis aan gewerkt 
dient te worden en dat vanuit school door de docent gevolgd kan worden. Het gaat hierbij om de 
volgende vakken: Nederlands, Engels, biologie, nask1, wiskunde en economie. Met Digi-Trainer  
oefent een leerling ‘oude examenopdrachten’ en krijgt hij/zij meteen feedback op de gemaakte 
oefeningen. 
 
Het is belangrijk, zodra de examens dichterbij komen, dat hier dagelijks thuis aan gewerkt wordt. 
Het is namelijk een uitstekende voorbereiding op het Centraal Examen in mei. U kunt hierbij ook 
zelf in de gaten houden of het niveau van uw zoon/dochter/pupil gelijk is gebleven, achteruit is 
gegaan of is verbeterd. Niveau 1 betekent namelijk dat er nog heel wat moet gebeuren, niveau 2 
betekent dat je op de goede weg bent en niveau 3 betekent dat je op het juiste niveau zit. Dit heeft 
echter niets met de niveaus van het MBO te maken. De toegang tot dit digitale lesmateriaal is via 
www.digitaalvandijk.nl Iedere leerling heeft hiervoor een eigen gebruikersnaam en een 
wachtwoord. 
 
 
3. praktische zaken op YnSicht 
 
3.1. 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. 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. Om schade zoveel mogelijk te 
voorkomen, wordt dringend aanbevolen om de schoolboeken te kaften en te vervoeren in een 
stevige, afsluitbare en waterdichte boekentas. 
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3.2. materialen en gebruiksartikelen 
 
Atlassen, woordenboeken, agenda’s, pennensets, schriften, rekenmachines, tekendozen, 
sportkleding, gereedschap en dergelijke materialen en gereedschappen vallen niet onder de 
regeling voor gratis lesmateriaal. 
De gedachte hierachter is, dat het gaat om materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een 
jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of eigendom wordt van de 
leerling. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij zelf deze materialen aanschaffen 
of gebruik maken van het aanbod van de school om deze materialen voordelig via de school aan 
te kopen. Dit geldt met name bij rekenmachines en tablet/laptop. Ouder(s)/verzorger(s) zijn 
niet verplicht om gebruik te maken van het aanbod van school. Als men geen gebruik wil maken 
van het aanbod, wordt van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht dat zij de artikelen zelf 
aanschaffen voor de leerling.    
 
Voor YnSicht gaat het om: 
 
agenda (papier/elektronisch), etui ( of iets dergelijks) gevuld met een potlood HB, kleurpotloden, 
puntenslijper, een vulpotlood 0,5 mm met 2 H-stiften, 2 pennen (blauw en rood), schaar, passer, 
plakband, een rekenmachine (Casio fx 82 of vergelijkbaar), woordenboeken Nederlands en 
Nederlands-Engels/ Engels-Nederlands, atlas, lijntjesschriften en/of mappen, ruitjesschriften en/of 
mappen( ruitjes 1x1 cm),een geo-driehoek, liniaal, gum, markeerstiften, plakstift, sportkleding. 
Op YnSicht wordt proefgedraaid met het gebruik van digitale leermiddelen als substantieel 
onderdeel van het onderwijs. Binnen YnSicht wordt binnen een aantal vakken gebruik gemaakt van 
een zgn. Chrome-book, een kleine laptop, die zeer geschikt is voor het onderwijs op YnSicht.  
 
3.3. vrijwillige ouderbijdrage 
 
  
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor voorzieningen en 
activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt vanuit het Ministerie van Onderwijs.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november bij ouder(s)/verzorger(s) 
digitaal in rekening gebracht.  
 
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden de jaarlijkse leerlingenactiviteiten betaald. Dit zijn 
bijvoorbeeld kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij het begin (introductie) en aan 
het eind van het schooljaar, sportdagen, diploma-uitreikingen en activiteiten rond Sinterklaas en 
Kerst.  
 
Daarnaast is er in de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering. Voor alle scholen van Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van € 
2,25 euro per leerling. 
  
De toelating tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk van 
de betaling van de ouderbijdrage(n).  
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Jaarlijks, aan het eind van het schooljaar, wordt bestedingsverantwoording van de vrijwillige 
ouderbijdrage afgelegd aan de Raad van de school.  
  
De vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018 is onderverdeeld in verschillende voorzieningen. Betaling 
geeft recht op deelname aan de activiteiten. Zonder betaling zal de leerling een gratis alternatief 
programma aangeboden worden. 
  
Onderstaande bijdrage(n) gelden voor alle leerlingen. 
  
De vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018: 
  
Ongevallen-, reis- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling € 2,25. 
Overige kosten: 
Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs, zoals:  
Introductie    € 5,00 
Schoolfeest    € 2,75 
Sinterklaasviering   € 2,00 
Kerstviering    € 3,50 
Totaal vrijwillige ouderbijdrage € 15,50 
 
3.4. ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering 
 
De ongevallenverzekering geeft de leerling de mogelijkheid een beroep te doen op een 
(beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit 
binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling 
als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag. 
Het komen en gaan naar en van school, via de kortste route, is verzekerd. Dat geldt ook voor 
geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van de leerling geen dekking biedt.  
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3.5. aanvullende vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018: 
 
Naast bovengenoemde kosten (3.3) kunnen ouders/verzorgers en leerlingen nog rekening houden 
met de onderstaande kosten. In leerjaar 1 een excursie, in leerjaar 2 een excursie en in leerjaar 3 
een buitenlandse reis of alternatief programma. De bijdragen zijn vrijwillig. Aangezien de school 
meer dan het wettelijke minimum aan sportactiviteiten uitvoert, worden daarvoor ook kosten in 
rekening gebracht.  
  
leerjaar 1  
water-excursie   € 75,00 
sport en bewegen   € 25,00 
leerjaar 2  
schoolreis/excursie   € 35,00 
sport en bewegen   € 25,00 
leerjaar 3  
schoolreis (buitenland)  € 350,00 
thuisblijfprogramma   €  17,50 
leerjaar 4  
bezoek London (onder voorbehoud) eigen kosten 
  
U wordt nog verder geïnformeerd over de twee mogelijkheden van sparen: 
Maandelijks (een bedrag van 17,00 per leerling, totaalbedrag 510,00) of 
Per kwartaal (€ 51,00 euro per leerling, totaalbedrag € 510,00)  
Het totaalbedrag van 510 euro is een optelsom van de te maken kosten vanaf leerjaar 1 tot en 
met leerjaar 3. 
 
Bij maandelijks of per kwartaal sparen is sprake van € 2,50 administratiekosten. 
 
Wanneer de ouder/verzorger niet in staat is om de financiële verplichtingen na te komen, kan hij/zij 
contact opnemen met de schoolleiding om een aangepaste regeling/reductie en/of 
kwijtscheldingsregeling te bespreken. 
  
Deze regeling heeft de instemming van het ouderdeel van de MR, de Raad van YnSicht. 
  
De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier 
afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). 
  
Aan het begin van het schooljaar wordt een machtiging verzonden. Graag willen wij uw bijdrage via 
de machtiging ontvangen.  
Hoewel de bijdrage vrijwillig is, doen we toch een beroep op u om te betalen. Zonder uw bijdrage 
kunnen bovengenoemde zaken niet bekostigd worden. De bijdrage die YnSicht in rekening brengt 
bij de ouders, wordt elk jaar besproken in de raad.  
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3.6. aanvullende verplichte ouderbijdrage: 
- Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV) 

Voor dit interessegebied is bedrijfskleding nodig (richtbedrag van totaal circa € 100,00):	
o Een trainingspak 
o Een korte broek (short)  
o Een shirt 
o Een sporttas 
o Een fluitje 

 

- Techniek en Technologie (T&T)  

Voor dit interessegebied is de volgende bedrijfskleding nodig (richtbedrag van totaal circa € 

70,00): 

o Een overal  

o Werkschoenen  

 

Deze bedrijfskleding is verplicht en wordt via school aangeschaft en in rekening gebracht. 

  

Wanneer de ouder/verzorger niet in staat is om de financiële verplichtingen na te komen, kan hij/zij 

contact opnemen met de schoolleiding om een aangepaste regeling/reductie en/of 

kwijtscheldingsregeling te bespreken. 

  

Deze regeling heeft de instemming van het ouderdeel van de MR, de Raad van YnSicht. 

  

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

afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n). 

  

Aan het begin van het schooljaar wordt een machtiging verzonden. Graag willen wij uw bijdrage via 

de machtiging ontvangen. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, doen we toch een beroep op u om te 

betalen. Zonder uw bijdrage kunnen bovengenoemde zaken niet bekostigd worden. De bijdrage die 

YnSicht in rekening brengt bij de ouders, wordt elk jaar besproken in de raad.  
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3.7. 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 
Leeuwarden. Dit geldt alleen voor de ouder(s)/verzorger(s) die onoverkomelijke financiële 
hindernissen tegenkomen bij het betalen van bijvoorbeeld schoolreizen, schoolactiviteiten of 
andere schoolkosten. 
 
nieuw 
 
Voor kinderen van 11 t/m 17 jaar die het komend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan of 
het reeds volgen is er nu: schoolspullenpas t.w.v. €100  
 
Te gebruiken voor schoolspullen (niet voor boeken).  
 
Voor meer informatie kan men bellen/mailen naar: 
Stichting Leergeld Friesland Oost 
E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl 
telefoon: 06 - 456 513 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot 12.00 uur) 
coördinator mevrouw M.M van Veen 
Tijdens schoolvakanties alleen per e-mail te bereiken.  
Ga voor meer informatie naar www.leergeld.nl of meld u aan bij www.kindpakket.nl 

 

3.8. Nibud 
 
Het Nibud e-book Geldwijzer Kinderen & Scholieren is een informatiebron voor regelingen en 
bedragen over kosten van kinderen. 
 
3.9. 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. 
 
3.10. schoolfonds 
 
Uit het schoolfonds worden de jaarlijkse leerlingenactiviteiten betaald. Dit zijn bijvoorbeeld: 
kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij het begin 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 medezeggenschapsraad. 
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3.11. tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder 
 
Informatie betreffende tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder vindt u op de website van Piter 
Jelles: tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder. 

 
3.12. ziekte/afwezigheid 
 
Ziekte of afwezigheid moeten ouders of verzorgers zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 08.30 
uur, melden. Dit kan via verzuimyns@pj.nl of telefonisch op 058-8801500. Na de ziekte of 
afwezigheid geeft de ouder/verzorger de leerling een briefje mee, die dat in kan leveren bij de 
receptie. Daarmee wordt uw kind weer beter gemeld. 
Informatie betreffende verzuim (bijvoorbeeld het onderscheid geoorloofd/ongeoorloofd verzuim) 
vindt u op de website van Piter Jelles: Het verzuimprotocol. Werkproces en een praktische 
handleiding. 
Wilt u bij verhuizing tijdig uw nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie op 
telefoonnummer 058-8801500 doorgeven? Dit kan veel moeilijkheden voorkomen. 
 
het verstrekken van medicijnen aan leerlingen op verzoek van ouders 
 
De school verstrekt geen medicijnen aan leerlingen (aspirines en dergelijke zijn geen uitzondering). 
Dit vanwege de mogelijke aansprakelijkheid wanneer het fout gaat. In uitzonderlijke gevallen kan 
de school hier na overleg met de ouders van afwijken. De school volgt hierin het protocol 
medicijnverstrekking en medisch handelen van de GGD Fryslân. 
 
3.13. printregeling  
 
Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een printtegoed dat is vastgesteld op 
gemiddeld verbruik van voorgaande jaren. Als het tegoed ontoereikend is, kunnen leerlingen via de 
mediatheek tegen betaling hun tegoed opwaarderen. 
 
3.14. mediatheek 
 
Op YnSicht neemt de mediatheek een bijzondere plaats in. De leerlingen kunnen bij diverse vakken 
opdrachten krijgen waarbij ze zelfstandig informatie moeten verzamelen en verwerken. Ze kunnen 
daarbij gebruik maken van een collectie boeken, tijdschriften, kranten en het internet. Aan het 
begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een schoolpasje uitgereikt. Deze is nodig om boeken 
te lenen en in de mediatheek gebruik te maken van de computers. Aan het begin van het 
schooljaar delen we de ‘spelregels’ uit. In de mediatheek kunnen de leerlingen voor € 0,05 (zwart-
wit) en € 0,20 (kleur) per vel kopiëren en gebruik maken van de printer. 
 

3.15. stalling 
 
De leerlingen moeten hun fietsen, brommers en scooters - voorzien van een deugdelijk slot - op de 
aangewezen plaatsen stallen. Fietsen, brommers en scooters moeten altijd op slot te staan. De 
school is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of diefstal.  
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3.16. bereikbaarheid met openbaar vervoer  
 
Vanaf het NS-station en busstation rijden de bussen elke twintig minuten naar de school. Lopend 
neemt het ± 12 minuten in beslag. Ook rijden er ’s morgens en ’s middags speciale 
scholierenspitsbussen van het NS-station en busstation naar de school en terug. Vanuit diverse 
plaatsen in Friesland rijden bussen rechtstreeks naar de school. Informatie hierover vindt u bij het 
openbaar vervoer. Op 5 minuten loopafstand (Oostergoplein) is een halte van diverse streekbus-
lijnen. Bij gebruik van het openbaar vervoer dienen leerlingen rekening te houden met de lestijden. 
 

3.17. schoolpasje 
 
Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school om pasfoto’s en klassenfoto’s 
te maken. Deze foto’s kunt u bestellen. Als extra levert de schoolfotograaf ook schoolpasjes. Dit 
schoolpasje moet de leerling dagelijks bij zich hebben. Personeelsleden kunnen daar naar vragen en 
het pasje is ook nodig voor toegang in en gebruik van de mediatheek.  
 

3.18. opbergkastjes 
 
De leerlingen kunnen op school afsluitbare garderobe-/ opbergkastjes gratis gebruiken. We maken 
u er op attent dat de kastjes geopend kunnen worden door de schoolleiding als daartoe aanleiding 
bestaat.  
 

3.19. bedrijfskleding en materialen 
 
Tijdens de praktijklessen is bedrijfskleding verplicht. De kleding wordt door YnSicht aangeschaft 
maar betaald door ouders. (Zie ook verplichte ouderbijdrage). 
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de bedrijfskleding en 
materialen. Indien bovengenoemde zaken zoek raken of door toedoen van de leerling onbruikbaar 
zijn, dan worden de kosten van vervanging aan de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers in 
rekening gebracht.  
 
Op het rooster staat het vak lichamelijke opvoeding (gymnastiek) vermeld. Voor dit vak zijn 
sportschoenen, een sport- of T-shirt en een sportbroek nodig. 
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4. overige informatie YnSicht 
 
4.1. (buiten)schoolse activiteiten 
 
Gedurende het schooljaar vinden diverse (buiten)schoolse activiteiten plaats. Hierbij denken we aan 
feestavonden, talentenavond, sport- en speldagen. Deze activiteiten zijn belangrijk voor de 
ontspanning en dragen bij tot een hechte band tussen de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat 
de leerlingen zelf met ideeën komen voor bepaalde activiteiten. Hier geven wij de leerlingen de 
ruimte voor. De ene keer betreft het klassenactiviteiten (barbecue-avond, gezamenlijk sporten of 
bowlen), de andere keer activiteiten voor de hele school (bijvoorbeeld een kerstmarkt of 
sponsorloop).  
 
(Buiten) schoolse activiteiten gericht op de onderbouw. 
De activiteiten in de onderbouw zijn op deze leeftijdsgroep toegesneden. Zo worden in de loop van 
het cursusjaar excursies, bedrijfsbezoeken, oriëntatiestages, maatschappelijke stages en 
ontspannende activiteiten georganiseerd in schoolverband onder begeleiding van het team.  
 
4.2. schoolreizen klas 1 t/m 4 
 
In de eerste klas gaan we aan het eind van het schooljaar drie dagen met de leerlingen op 
waterkamp. We fietsen naar een prachtige zeilschool waar we gebruik maken van een aantal 
zeilboten en kano’s. Het eten koken we met elkaar. De school zorgt voor een groot aantal 
zeilinstructeurs die de beginselen van het zeilen bijbrengen. 
 
Voor de tweede klas staat een dag-uitje op het programma. De traditie is dat er naar Walibi in 
Biddinghuizen wordt afgereisd. 
 
Klas drie gaat naar het buitenland; de leerlingen kunnen kiezen uit een ski-reis of een stedentrip 
van vier dagen. Daarbij is het bij SDV verplicht om naar Oostenrijk te gaan. Deze reis brengt extra 
kosten met zich mee. 
 
Er wordt een reis naar een Kerstmarkt in Duitsland georganiseerd, deze reis is op vrijwillige 
basis en kost ongeveer € 12,50 per leerling. 
 
Er wordt, (onder voorbehoud) na de examens, een reis naar Londen georganiseerd, deze reis is 
op vrijwillige basis en kost ongeveer € 65,00 per leerling. 
 
De schoolreizen maken onderdeel uit van de onderwijskundige vorming van de leerling en 
hebben een verplichtend karakter. We gaan er vanuit dat in principe iedere leerling daarin 
participeert. 
 

4.3. stage derde en vierde klas 
 
In de derde klas volgen de leerlingen, afhankelijk van het interessegebied, een oriënterende of 
beroepsvoorbereidende stage aangeboden. De vierdeklassers volgen een beroepsoriënterende 
stage.  
De leerlingen sluiten hiervoor een stage-contract af waarbij ook de verzekeringsvoorwaarden 
worden geregeld. Tegelijk is dit een belangrijk onderdeel van het LOB-programma (Loopbaan, 
Oriëntatie en Begeleiding). 
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4.4. verlofregels 
 
De school houdt zich aan de verlofregeling zoals omschreven in de brochure van de gemeente 
Leeuwarden “Vrijstelling van schoolbezoek”. Dit geldt ook voor religieuze verplichtingen. Het 
verlofaanvraagformulier kunt u ophalen bij de receptie van school of u kunt het hier downloaden. 
Het moet ruim een week van te voren ondertekend geretourneerd worden. De betreffende 
afdelingsdirecteur zal het in behandeling nemen en een besluit nemen conform de wetgeving. Het 
aanvragen van verlof geldt het gehele schooljaar, dus ook voor de periode na afronding van het 
examen. 
 
4.5. schoolklimaat 

Een school is een leefgemeenschap van veel mensen. Daarom moeten we in ons gedrag rekening 
houden met elkaar. Hiervoor zijn regels en afspraken nodig.  

 
afspraak 

Iedereen, leerling of personeelslid, heeft het recht respectvol behandeld te worden. Voelt iemand 
zich door een ander gekwetst of gediscrimineerd, dan kan hij of zij dit melden bij de 
afdelingsdirecteur of (adjunct) directeur. Leerling zijn op YnSicht, betekent dat je meewerkt aan 
een goede sfeer en een veilige leer- en werkomgeving. Je doet dat door te leven naar de volgende 
regels: 

we hebben respect voor elkaar; 
we hebben respect voor elkaars mening; 

we hebben respect voor elkaars eigendommen; 
we hebben respect voor onze omgeving. 

We helpen elkaar. 

schorsing 

Bij alcohol- of drugsgebruik, het meenemen van wapens en vuurwerk en bij mishandeling van 
medeleerlingen treedt de regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering in werking. In dat geval 
doet de school melding bij de Inspectie van het Onderwijs en lichten we de ouders of verzorgers in. 
Ook zullen we in bepaalde gevallen melding doen bij de politie. De regeling is te vinden op de 
website van Piter Jelles (Regeling schorsing, verplaatsing, verwijdering) en ligt ter inzage op de 
school. 
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4.5.1. schoolregels  
 

• Wij genieten van ons eten buiten de lessen om en in de pauzes. 
• Water drinken mag tijdens de lessen, alleen niet achter de computer. 
• Wij gebruiken de koptelefoon alleen in de pauzes of in onze vrije tijd. 
• Muziek luisteren wij in de pauzes of in onze vrije tijd. Een muziek box gebruiken wij alleen 

buiten school, met een gepast volume. 
• Een pet of capuchon dragen wij alleen in de pauzes of in onze vrije tijd. 
• De jas hangen we aan de kapstok of bergen we op in ons kluisje. 
• Wij hebben altijd onze schoolspullen bij ons.   
• Tijdens de praktijklessen dragen wij onze werkkleding en werkschoenen.  
• Wij dragen gepaste kleding in de klas en op school. 
• Bij te laat komen halen wij een briefje bij de conciërge. 
• Wij praten op een rustige en respectvolle manier met elkaar. 
• Voor onze eigen veiligheid worden paracetamols en andere medicijnen niet aan ons 

uitgedeeld. 
• Wij hebben geen energydrank in ons bezit op schoollocaties en de omliggende terreinen 

tijdens schooldagen en schoolactiviteiten. Dit geldt ook voor avond- en weekendactiviteiten 
die met school te maken hebben. 

• Wij hebben geen tabak of sigaretten in ons bezit op schoollocaties en de omliggende 
terreinen tijdens schooldagen en schoolactiviteiten, dit geldt ook voor avond en weekend-
activiteiten. 

• Wij plaatsen onze fiets in de fietsenstalling en gaan daarna naar het schoolplein of naar huis. 
• Wij plaatsen onze scooter/ brommer op de daarvoor bestemde plek. 
• Wij houden het schoolplein fiets-, brommer- en scootervrij. 
• Wij laten de ingang (rode trap) vrij en gebruiken deze alleen als doorgang van en naar de 

school. 
 

4.5.2 rookbeleid 
 
YnSicht maakt zich sterk om een school te zijn waar gezondheid en een gezonde leeromgeving 
centraal staan.  
Als school zetten we in op een gezond schoolklimaat. Daarbij zijn de regels rondom roken en de 
preventie ervan, van belang.  
Waarom is aandacht voor preventie van roken belangrijk? 

• Roken is in Nederland de leefstijlfactor die de meeste ziekte en sterfte veroorzaakt. Als 
we kunnen voorkómen dat kinderen beginnen met roken, betekent dat een enorme 
gezondheidswinst. Ook meeroken is schadelijk voor de gezondheid. 

• Hoe jonger een kind begint met roken, hoe groter de kans dat hij verslaafd raakt en hoe 
moeilijker het is om later nog te stoppen. 

• In het primair onderwijs heeft 8% van de leerlingen wel eens gerookt. Op vijftienjarige 
leeftijd heeft de helft al wel eens gerookt (Roken Jeugd Monitor 2013).  

• 50% van alle rokers begint met roken op het schoolplein. 
• Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. 

 
Op YnSicht is roken verboden. Zowel in de school als ook buiten op het eigen terrein 
(fietsenstalling, parkeerterrein, schoolplein) mag niet worden gerookt. Daar wordt ook streng 
op toegezien.  
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4.6. vakantieregeling schooljaar 2017 - 2018 
  
 
herfstvakantie   maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober 2017 
 
kerstvakantie   maandag 25 december 2017 t/m maandag 8 januari 2018 
 
voorjaarsvakantie maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018 

 
Goede Vrijdag   vrijdag 30 maart 2018 
 
Pasen    maandag 2 april 2018 
 
Koningsdag   vrijdag 27 april 2018 
 
meivakantie maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018     

(incl. bevrijdingsdag) 
 

Hemelvaart   donderdag 10 mei 2018 
  
tweede pinksterdag  maandag 21 mei 2018 
 
zomervakantie  maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 
 
 
onderwijsvrije dagen* 

• maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie) 
• vrijdag 13 juli** t/m vrijdag 20 juli 2018 (voor de zomervakantie) 

 
 
* In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig te zijn op 
school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen. 

** Vrijdag 13 juli 2018 betreft de reservedag. Deze extra vrije dag vervalt op 13 juli als inzet 
tijdens schooljaar 2017/2018 nodig is in verband met een Elfstedentocht, ijsvrij of overige 
calamiteiten/bijzondere dagen. 

 
onderwijsvrije dagen* 
maandag 9 januari 2017 (na de kerstvakantie) 
maandag 17 juli** t/m vrijdag 21 juli 2017 (vóór de zomervakantie) 
 
* In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig te zijn op 
school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen. 
 
** Maandag 17 juli 2017 betreft de reservedag. Deze extra vrije dag vervalt op 17 juli als inzet 
tijdens schooljaar 2017/2018 nodig is in verband met een Elfstedentocht, ijsvrij of overige 
calamiteiten/bijzondere dagen. 
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4.7. examenresultaten 
 
De onderwijsinspectie stelt ieder jaar een overzicht samen van de in-, door- en uitstroomgegevens 
van de school en van de examenresultaten. Het betreft de resultaten van het afgelopen schooljaar 
2016 - 2017. Zie ook paragraaf 4.9. 
 
4.8. percentage geslaagden 
 
Percentage geslaagde leerlingen per leerweg in examenjaren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 en 2017. 
 
 
totaal percentage 
geslaagd 

‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 

basisberoepsgerichte 
leerweg 

92% 89% 92,2% 97,3% 98% 98% 100% 100% 100% 

kaderberoepsgerichte 
leerweg 

77% 93% 89,2% 98,7% 92% 97% 98% 98% 97% 
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4.9. inspectiegegevens: in-, door-  en uitstroomgegevens  en opbrengstenkaart  
 
de IDU-gegevens 
dit betreft de in-, door- en uitstroomgegeven over schooljaar 2016-2017 
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de opbrengstenkaart 

 
 
Het volledige Schoolvenster kunt u inzien via Scholenopdekaart. Hier vindt u meer informatie over 
resultaten en  doorstroomgegevens. 
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5. zorg op Piter Jelles en YnSicht 
 
5.1. algemene leerlingenbegeleiding en –zorg 
 
Informatie betreffende leerlingenbegeleiding en – zorg vindt u op de website van Piter Jelles: 
Algemene leerlingbegeleiding en –zorg. 
 

5.2. pluspunt  
 
Het pluspunt is een team van specialisten op het gebied van taal- en rekenbegeleiding, 
dyslexiebegeleiding, dyscalculiebegeleiding, remediale hulp, sociale vaardigheden, 
faalangstreductietraining, begeleiding van leerlingen met of zonder een indicatie, enz. Het team 
wordt aangestuurd door de pedagogische medewerkers. 
 
Deze specialisten worden ingezet nadat de hulpvraag helder is. Dit betekent dat een specialist een 
gesprek zal voeren met uw kind (eventueel in uw bijzijn) om te onderzoeken hoe uw kind het beste 
geholpen kan worden. De pedagogisch medewerker verwijst een leerling eventueel door naar de 
sociaalverpleegkundige (GGD), of naar andere hulpverlenende instanties buiten Piter Jelles.  
De pedagogisch medewerker vormt samen met, de GGD, de leerplichtambtenaar, de 
orthopedagoog vanuit het Samenwerkingsverband en de jongerenwerker (Wellzo), het zorg advies 
team. 
Iedere leerling kan via de mentor hulp krijgen van het Pluspunt. Ook ouders en docenten, die een 
hulpvraag hebben m.b.t. hun kind/leerling, kunnen gebruik maken van de diensten van het 
Pluspunt.  
 

5.3. opvanglokaal 
 
Als een leerling tijdens de les om welke reden dan ook uit de klas worden gestuurd, gaan ze naar 
het opvanglokaal: het startblok. De leerling krijgt van de begeleider in het startblok een 
uitstuurbrief. De begeleider in het startblok noteert de gegevens van de leerling. Daarnaast stuurt 
de begeleider ouders een standaard mail, waarin staat dat de docent zo snel mogelijk contact 
opneemt met ouders over de reden van uitsturen. De leerling vult de reden van uitsturen in op de 
uitstuurbrief in en gaat daarna aan de slag met zijn/haar huiswerk. Vijf minuten voor het einde van 
de les mag de leerling terug. Dan vult de docent die de leerling er uit heeft gestuurd zijn kant van 
het verhaal in en bespreekt het vervolgtraject met de leerling. De docent houdt de uitstuurbrief en 
geeft deze aan de mentor. De brief komt in het dossier van de leerling. De docent neemt zo snel 
mogelijk contact op met ouders over de reden van het er uit sturen van hun zoon of dochter. 
 

5.4. LWOO-indicatie  
 
Leerlingen met een indicatie voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs krijgen extra begeleiding. 
Deze begeleiding wordt in eerste instantie verzorgd door de mentor.  
 
Er worden door de taal- en rekendocenten groepshandelingsplannen gemaakt voor de vakken 
taal en rekenen. Bij leerlingen waar sprake is van sociaal emotionele problematiek, wordt – 
indien noodzakelijk - een individueel handelingsplan opgesteld.  
 
 



 

 
 
 

34 

 
5.5. schoolmaatschappelijk werk 
 
Aan de school is geen schoolmaatschappelijk werker meer verbonden. Via het zorgteam of de 
pedagogisch medewerkster kan de leerling wel hier hulp om vragen. Meestal wordt dit nu 
overgedragen (in overleg met leerling en  ouders) naar het sociale wijkteam. Dit betreft hulpvragen 
die oorspronkelijk bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kwamen. 
 
5.6. 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 tijdelijk vastlopen binnen de normale schoolsituatie. De 
Reboundvoorziening is een 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 of 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 Fryslân-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). Een aantal leerlingen behouden het recht op extra ondersteuning; 
dit wordt doormiddel van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ingevuld. 
 
Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen kan er contact worden opgenomen met de 
pedagogisch medewerker op de school. 
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5.7. 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 
toelaatbaarheidsverklaring 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. 
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. 
 

5.8. privacy 
 
Informatie betreffende privacy binnen Piter Jelles vindt u op de website van Piter Jelles: Privacy. 
 
5.9. medisch protocol 
 
Via de websiste van YnSicht kunt u het medisch protocol downloaden. U gaat hiervoor naar 
http://www.piterjelles.nl/ynsicht/zorg/ en klikt dan bij documenten op het: “ protocol medisch 
handelingen op school”.  
 
Dit protocol is Piter Jelles breed opgezet om handvaten te geven voor de omgang met, en het 
mogelijkerwijs verstrekken van, medicijnen op school.  
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6. communicatie op YnSicht 
 
6.1. communicatiemiddelen 
YnSicht heeft communicatie hoog in het vaandel staan. Hiervoor hebben wij naast de telefoon de 
volgende middelen tot onze en uw beschikking: 

• website: www.ynsicht.piterjelles.nl; 
• ELO Ynwurk: www.ynwurk.nl/ 
• huiswerksite, cijfers, absentie etc.: https://somtoday.nl 
• nieuwsbrief: deze verschijnt minimaal vijf keer per jaar; 
• ouderavonden: ieder jaar organiseren we een aantal ouderavonden om u te informeren over 

actuele schoolzaken 
• www.Ynsicht.tv 

 
 

6.2. het managementteam 
 
Het managementteam van YnSicht bestaat uit de directeur en de twee afdelingsdirecteuren. Het 
managementteam houdt zich vooral bezig met beleidszaken. O.a. onderwijs, personeel, 
financiën en huisvesting zijn voorbeelden van dergelijke beleidsterreinen.  
 
De afdelingsdirecteuren zijn tevens verantwoordelijk voor de afdelingen onder- en bovenbouw. 
 
directeur: mevr. J. Riemslag 
school: 058-8801500 
e-mail: jriemslag@pj.nl 
 
afdelingsdirecteur bovenbouw: dhr. P. Gerrits 
school: 058-8801506 
e-mail: pgerrits@pj.nl 
 
afdelingsdirecteur onderbouw: mevr. T. Galema 
school: 058-8801503 
e-mail: tgalema@pj.nl 
 
adres YnSicht: 
Prinsessenweg 4 
8931 EG Leeuwarden 
tel: 058-8801500 
e-mail: ynsicht@pj.nl 
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6.3. mentor/coach 
 
Op YnSicht wordt met zowel een mentor als een coach gewerkt. In de onderbouw is de mentor 
degene die o.a. bezig is met groepsprocessen in de klas en het eerste aanspreekpunt is voor 
administratieve zaken zoals oudercontactbriefjes en de rapporten. Daarnaast heeft iedere leerling 
een coach, die frequent coachgesprekken voert over LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) en 
de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en ook de evaluatie van de grote geïntegreerde 
opdrachten (GO’s) vastlegt.  
 
In de bovenbouw heeft iedere leerling ook een coach, die naast de coachgesprekken over LOB 
(Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, ook de 
evaluatie van de grote geïntegreerde opdrachten (GO’s). De leerling houdt een loopbaandossier bij, 
waarin verslaglegging van deze gesprekken en diverse bewijzen van de leerling in worden bewaard.  
 

6.4. schooldecaan 
 
De schooldecaan zorgt voor de informatieverstrekking over onderwijs-, studie- en 
beroepsmogelijkheden. Zij organiseert informatieve groepsbijeenkomsten en voert daarnaast 
individuele gesprekken met leerlingen en/of ouders. Zij geeft ook informatie over studietoelagen, 
tegemoetkoming in de studiekosten en andere onderwerpen, die direct samenhangen met de 
studie- en beroepskeuze. De decaan is mevr. L. Woudstra. (tel. nr. 058- 8801519/e-mail: 
lwoudstra@pj.nl). Gezien haar beschikbaarheid is het wenselijk om gebruik te maken van de e-
mail. 
 
6.5. medezeggenschap binnen Piter Jelles en de raad van YnSicht 
 
Informatie betreffende medezeggenschap binnen Piter Jelles is te vinden op de website van Piter 
Jelles: medezeggenschap binnen Piter Jelles. 
Voor informatie betreffende de raad van YnSicht, kunt u via het mailadres raadynsicht@pj.nl 
contact opnemen met de voorzitter. 
 

6.6. schoolveiligheid & klachtenregeling 

6.6.1. schoolveiligheid en klachtenregeling 
Informatie betreffende schoolveiligheid en klachtenregeling binnen Piter Jelles is te vinden op de 
website van Piter Jelles: schoolveiligheid & klachtenregeling. 
 
vertrouwenspersoon van OSG Piter Jelles: 
 
mevrouw Adriaentsje Tadema 
postbus 612 
8901 BK  Leeuwarden 
tel.: 088 – 2299887 
e-mail: vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl 
 

ombudsman Piter Jelles: 
  
 
 
dhr. S. Siemonsma 
tel.: 058-2138270/06-54383458. 
e-mail: s.f.siemonsma@planet.nl 
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6.6.2. contactpersonen machtsmisbruik 
Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik op school. U kunt hierbij 
denken aan seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie/geweld, pesten en school 
organisatorische zaken. 
Mevr. L. Woudstra is op YnSicht de vertrouwenspersoon. (lwoudstra@pj.nl) 
Leerlingen en/of ouders kunnen bij haar terecht  voor vragen of klachten over ongewenst gedrag. 
De intern vertrouwenspersoon kan leerlingen en/of ouders doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon van de GGD (geestelijke gezondheidsdienst). 
De extern vertrouwenspersoon van YnSicht : 
Adriaentsje Tadema 
tel. 088 22 99 887 
e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl 
  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de internetsite van de GGD Fryslân: 
https://www.ggdfryslan.nl/1614/externe-vertrouwenspersoon/#top 

  

6.6.3. incidentenregistratie 
De school is verplicht incidenten te registreren. Een incident is ‘opzettelijk agressief of antisociaal 
handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden is’. Een incident wordt geregistreerd in het 
leerlingdossier. 
 
6.7. bijzondere telefoonnummers en websites 
 
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard   Regiecentrum Veilig thuis 
058- 88 01 270     058 – 23 33 777 
www.swvfryslan-noard.nl     veiligthuis@regiecentrumbv.nl 
 
GGD Fryslân Jeugd gezondheidszorg   Jeugd- en gezinsteam 
088-22 99 444      058-30 30 408 
jgz@ggdfrylan.nl      www.jeugdgezinsteam.nl   
 
Vind het wijkteam bij u in de buurt via: 
Leeuwarden: http://www.amaryllisleeuwarden.nl/wijkindeling/  
Friesland:  https://www.defriesland.nl/consumenten/zorgwijzer/transitiewijzer.aspx  
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7. algemene informatie OSG Piter Jelles  
 
Algemene informatie openbare scholengemeenschap Piter Jelles. 
 
7.1. 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. 
 

7.2. 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). 
 
 

7.3. de scholen  
 
Voor informatie over de andere scholen van Piter Jelles verwijzen wij u graag door naar de volgende 
pagina op de website van Piter Jelles: http://www.piterjelles.nl/de-scholen-van-piter-jelles/ 
 
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. 
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7.4. het hinkelpad 
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bijlage 1 
 
aanvraagformulier vakantie en verlof  
 
Voor verlof als bedoeld in artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 (zie blad 2). 
 
 
Aan de directeur van Piter Jelles YnSicht. 
 
A. In te vullen door de ouder/verzorger 
 Ondergetekende vraagt verlof aan voor: 
 leerling(en):………………………………………………………………………………………………..  
          klas: ……………………………………………………………………………………………………… 
          
Voor de 
periode:....................................................................................................................... 
    
Reden verlof (indien te weinig ruimte verklaring op bijlage; eventuele trouw- of rouwkaart 
bijvoegen):  
 
           
 handtekening: ………………………………………….          datum:   ……………………………….  
 
         Lees ook de toelichting aan de ommezijde. 
 
B.      In te vullen door de afdelingsdirecteur OB / BB van de school 
         Het verlof wordt wel / niet * verleend. 
          Reden: ……………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

afdelingsdirecteur OB / BB 
 
 handtekening: ………………………………………….  datum:  ……………………………….  
 
C. bezwaar:  
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen - op grond van de algemene 
wet bestuursrecht - binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  
Ø bij de directeur van de school, indien de aanvraag betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) 

of gewichtige omstandigheden (art. 14) voor tien schooldagen per schooljaar of minder; 
Ø bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woonachtig bent, indien de aanvraag 

betrekking heeft op gewichtige omstandigheden (art. 14) voor meer dan tien schooldagen. 
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richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
 
De richtlijnen zijn opgesteld op basis van de in 1994 bijgestelde Leerplichtwet. 
 
1. Het verlof wordt schriftelijk aangevraagd. Formulieren zijn aan de receptie te verkrijgen. 
 
2. De directeur deelt de ouders/verzorgers schriftelijk mede, of het verzoek om verlof wordt 

toegekend of geweigerd. In geval van weigering wordt door de directeur de motivering en de 
mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift aangegeven. Indien het verzoek meer 
dan 10 dagen betreft, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar van de 
woongemeente van de aanvrager, na het oordeel van de directeur gehoord te hebben. 

 
3. Verlof wordt verleend op basis van de volgende criteria: 

a. Gewichtige omstandigheden: (art. 14), bijvoorbeeld 
• medische	noodzaak	(bijv.	bezoek	specialist)	
• overlijden	bloed-	of	aanverwanten	
• huwelijk	bloed-	of	aanverwanten	(een	of	ten	hoogste	twee	dagen)	
• verhuizing	binnen	of	buiten	de	gemeente	(hoogstens	een	dag)	
• 12½	-	25	-	40	-	50	-	60-jarige	ambts-	en	huwelijksjubilea	van	bloed-	of	aanverwanten	(hoogstens	een	

dag)	
• vieringen	van	religieuze	en	nationale	feest-	en	gedenkdagen	voor	leerlingen	uit	andere	cultuurgroepen	

(max.	twee	dagen)	
• een	gezin	dat	slechts	inkomen	uit	een	uitkering	heeft	en	om	financiële	redenen	niet	in	het	hoogseizoen	

op	vakantie	kan	gaan	(er	dient	door	de	ouders	een	verklaring	van	de	sociale	dienst	te	worden	
overlegd).	

• zeer	ernstige	medische	of	sociale	problemen	die	het	gezin	noodzaken	op	vakantie	te	gaan	(bij	twijfel	
kan	de	directeur	een	verklaring	van	een	bepaalde	instantie	eisen).	

• een	gezinslid	is	gehandicapt	en	aangewezen	op	aangepaste	accommodatie	buiten	de	
vakantieperioden.	

 
b. Vakantieverlof: (art. 13) 
• Alleen	als	de	leerling	in	verband	met	de	specifieke	aard	van	het	beroep	van	één	van	de	ouders	of	

verzorgers	slechts	buiten	de	schoolvakanties	op	vakantie	kan	gaan.	Hiervoor	is	een	verklaring	van	de	
werkgever	nodig.	

 
Bij het verlenen van extra vakantieverlof gelden verder de volgende regels: 
• het	gaat	om	de	enige	vakantie	die	in	een	bepaald	kalenderjaar	plaatsvindt;	
• de	duur	van	het	verlof	kan	ten	hoogste	10	schooldagen	zijn;	
• als	er	kinderen	op	verschillende	scholen	zitten,	dient	er	overleg	plaats	te	vinden	tussen	de	betrokken	

rector	en/directeuren;	
• er	wordt	geen	verlof	gegeven	als	het	de	eerste	twee	weken	van	het	schooljaar	betreft.	
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4. In	de	volgende	gevallen	wordt	verlof	geweigerd:	

• een	tweede	vakantie	(ook	het	eerder	willen	betrekken	van	een	gehuurd	vakantiehuisje,	b.v.	op	
vrijdagmiddag);	

• evenementen	buiten	schoolverband	(sportevenementen,	concert,	enz.);	bezoeken	aan	pretparken,	
tentoonstellingen,	enz.	buiten	schoolverband;	

• de	wens	om	eerder	met	vakantie	te	gaan	of	later	terug	te	komen	(o.a.	om	files	te	voorkomen	of	
wegens	eerder	vertrek	in	de	bus).	

 
 

Er kunnen behalve bovenstaande redenen ook andere argumenten zijn, op grond waarvan de 
directeur een verzoek om verlof weigert. In het schriftelijk antwoord aan de ouders zullen de 
redenen van de weigering en de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift altijd 
worden vermeld. 

 
5. Procedure	in	geval	van	ongeoorloofd	verzuim:	

• indien	de	directeur	een	geval	van	ongeoorloofd	verzuim	constateert	of	vermoedens	heeft	over	een	
geval	van	ongeoorloofd	verzuim,	dan	stelt	deze	de	leerplichtambtenaar	hiervan	schriftelijk	in	kennis.	
De	ouders	ontvangen	hiervan	een	afschrift;	

• de	leerplichtambtenaar	heeft	vervolgens	een	gesprek	met	de	ouders;	
• op	grond	van	de	informatie	van	de	ouders	en	van	de	directeur	neemt	de	leerplichtambtenaar	een	

besluit.		
         

Dit besluit kan inhouden: 
• geen	actie,	omdat	de	leerplichtambtenaar	van	mening	is	dat	het	hier	niet	om	ongeoorloofd	verzuim	

gaat.	
• het	geven	van	een	waarschuwing	aan	de	ouders	
• het	doorgeven	van	de	zaak	aan	de	officier	van	justitie	

 
 


