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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Kerstvakantie 

De afgelopen weken waren met recht de donkere (en helaas vooral natte) da-

gen voor Kerstmis. Met 1 dag sneeuw als uitzondering! Met de belofte van 

gezellige dagen in het vooruitzicht is het mooi om  ook stil te staan bij de 

mensen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. Die deze dagen niet samen 

met familie kunnen beleven en zelfs geen vaste verblijfsplaats hebben en on-

der erbarmelijke omstandigheden kou en nattigheid moeten trotseren zonder 

zicht op enige vorm van zekerheid in de toekomst. 

Kerst en zeker Oudjaar is bij uitstek een periode van bezinning, en dankbaar-

heid voor wat ons wel ten deel is gevallen. Juist daarbij past het om vooral 

eens te kijken wat wij voor enkele van de minder bedeelden kunnen beteke-

nen, in wat voor vorm dan ook! 

En een periode om vooruit te kijken. Wat brengt het nieuwe jaar ons? Zijn we 

in staat om het mooie examenresultaten van verleden jaar te evenaren en 

hebben we voldoende aan onze leerlingen meegegeven om de juiste keuze in 

de volgende stap naar het MBO te maken? Het is natuurlijk ook een periode 

van bijkomen, bijpraten en uitrusten, energie op te doen om in het nieuwe 

jaar er weer voor 100% voor de leerlingen en u te zijn! 

 

Activiteiten 

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van ons 

onderwijs en hadden we diverse activiteiten. Ik noem er slechts enkele:  

Klas 4 heeft in de vorm van een GO (Grote Opdracht) een kerstontbijt voor de 

1e,2e en 3e jaars leerlingen geheel georganiseerd en uitgevoerd! Ga er maar 

aan staan een ontbijt voor rond de 400 man van het begin, tot het bittere 

eind organiseren! 

In deze zelfde periode is ook de 1e klas op Bliksemstage geweest en hebben 

zij een kijkje in de keuken mogen nemen van menig bedrijf, en daarmee ook 

een blik op een mogelijk toekomstig beroep mogen werpen. 

In november was er een daverend en vooral spannend Halloween feest voor 

de onderbouw. Als entree moesten alle leerlingen door het spookhuis, wat 

met veel verve en gevoel voor (eng) drama was opgebouwd en bemand door 

3e jaars en 4e jaars leerlingen. Wat zag iedereen er schrikwekkend en fantas-

tisch uitgedost uit. 

Ook zijn de fietsen van de 1e jaars weer gecontroleerd met vooral aandacht 

voor het goed zichtbaar zijn op de weg in deze donkere dagen en heeft de NS 

in alle 1e klassen een indrukwekkende presentatie gehouden om met de leer-

lingen het gesprek aan te gaan over vandalisme en geweld in de trein met 

veel aandacht voor de gevolgen daarvan voor alle partijen. 
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Ontwikkelingen 

Ondertussen zijn we ons onderwijs aan het doorontwikkelen en aan de hand 

van de evaluaties en resultaten aan het bijstellen. Dat spitst zich in de Onder-

bouw toe op het vak LOB en het Talentenlab, en het daarbij betrekken van de 

AVO vakken. In de Bovenbouw staan de praktijkvakken van het nieuwe D&P 

programma meer centraal in de vorm van de ontwikkeling van de Grote Op-

drachten waarbij vele onderdelen samenkomen en leerlingen moeten laten 

zien over de juiste competenties en vaardigheden te beschikken om een vol-

doende te behalen.   

Daarbij stellen wij telkens de vraag, wat gaat er goed, en hoe kunnen we 

vasthouden en borgen waar we tevreden over zijn. Dan stellen we ons natuur-

lijk ook de vraag, wat kan er beter of anders om ons onderwijs nog beter af te 

stemmen op de leervraag van onze doelgroep, uw kind. Mocht u daar ook 

ideeën over hebben, tips of aanbevelingen, schroom dan niet ons daarover in 

te lichten via ons schoolmail adres! 

 

Coachingsgesprekken 

Dit jaar zijn we schoolbreed gestart met coaching voor alle leerlingen en heb-

ben we de eerste periode afgesloten met het gesprek van de leerling met de 

coach over periode 1. Wij houden deze gesprekken 4 x per jaar, na elke perio-

de, het streven is 2x met ouders erbij, waarbij de leerling de rol heeft van ge-

spreksleider en 2x per jaar met de leerling alleen. Dit was nieuw en spannend, 

zowel voor de leerling als de coach! Ondanks enkele verbeter en aandachts-

puntjes zijn we tevreden over de eerste gesprekken en de opbrengst ervan. 

 

Bring Your Own Device 

In het kader van de ontwikkeling van ons onderwijs zijn we ons al bijna 2 jaar 

aan het voorbereiden ons onderwijs te digitaliseren. Daar hoort ook een “Own 

Device” bij. We zijn nu aan het onderzoeken of dat voor iedereen hetzelfde 

apparaat wordt of dat we de keuze aan de leerling laten. Daarnaast staan we 

voor het besluit wanneer dit in te voeren. Als we er komend jaar mee starten 

doen we dit voor klas 1, 2 en wellicht ook in klas 3. Wij staan in ieder geval al 

in de startblokken! 

Om digitaal onderwijs mogelijk te maken worden in de komende tijd de Bea-

mers op YnSicht vervangen door speciale Smartborden en wordt dit in de toe-

komst uitgebreid over alle lokalen zodat overal gebruik kan worden gemaakt 

van de ICT ondersteunende middelen. 

( Vervolg op volgende pagina ) 
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Verbouwing 

Niet alleen de ICT is aan een update toe, dat geldt ook voor ons gebouw. Ko-

mend halfjaar vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, om de herin-

richting en aanpassing van de school aan het vernieuwde vmbo mogelijk te 

maken. 

We starten met een grote opruimronde, zowel wat inventaris o.a. kasten, ap-

paratuur betreft, als op het gebied van overbodig en overjarig (les) materiaal   

 

Kortom er staat komend halfjaar weer genoeg te gebeuren!  

 

Ik wens alle lezers een mooie vakantie toe, tijd om bij te komen, te bezinnen, 

vooral van en met elkaar te genieten van al wat ons ten deel valt en hele Fijne 

Feestdagen! 

 

J. Riemslag 

jriemslag@pj.nl 
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Personele zaken 

Nieuws 

In de afgelopen maand hebben wij een aantal nieuwe docenten  mogen ver-

welkomen: 

  

Dhr. P. Kingma ( docent Diensten en Producten) 

Dhr. D. Huisjes ( docent Diensten en Producten) 

Mevr. B. De Vries ( docent Diensten en Producten) 

Mevr. M. de Boer ( docent Engels) 

Mevr. S. van Stekelenburg ( docent drama) 

  

Mevr. A. Kootstra ( docent Nederlands) is inmiddels, na een lange periode 

van afwezigheid, begonnen aan een re-integratie traject. 
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Nieuws 

Stagebezoeken week 42 

Waar een grote groep leerlingen zich bezighield met de reguliere lessen, was 

een andere groep bezig met de CKV week. Echter, onze vierdejaars leerlingen 

liepen hun laatste week stage en bevonden zich dus buiten school. 

 

Een aantal docenten was gevraagd de leerlingen op hun stageadres te bezoe-

ken en ik was een van de gelukkigen. 

 

Wat was het bijzonder de leerlingen bezig te zien met iets waarvan ik niet had 

kunnen denken dat ze daar zo goed in waren. De een had leren vliegen met 

een drone en maakte hiermee promotiefilmpjes en om te demonstreren hoe 

een en ander in z'n werk ging, werd de drone ook de lucht in gelaten om mij 

even te filmen. Een andere leerling monteerde op de computer een aantal 

filmpjes dat was gemaakt van een congres voor oogartsen, dat had plaatsge-

vonden in Lissabon. Het serieuze werk dus! 

 

Ook was er een leerling die stage liep bij de kleuters en toen ik aan kwam lo-

pen zag ik hoe goed hij met de kinderen bezig was. 

 

Er waren zelfs twee leerlingen die op het moment van het stagebezoek een 

baantje aangeboden kregen in de supermarkt waar zij twee weken voor hun 

stage bezig waren. Ook hier trotse gezichten en niet alleen van de leerlingen. 

 

Al met al voor mij een erg leuke week en volgens mij hebben de meeste leer-

lingen het ook erg naar de zin gehad op hun, al dan niet tijdelijke, werkplek. 

 

Complimenten jongens en meisjes! 

 

Sylvia Papa 



 7 

Nieuws 

Reisbeurs GO 

Een reisbeurs, opgezet door derdejaars leerlingen van TRACK. Tweedejaars 

leerlingen kwamen langs als bezoekers en ‘kochten’ citytrips die de derde-

jaars zelf hadden uitgedacht en van promotiemateriaal voorzien. Maar de 

klanten kregen niet alleen informatie. Ook passende hapjes, geïnspireerd op 

de steden, namen gretig aftrek. Daarnaast was er een externe reisorganisator 

bij het project betrokken die de verschillende groepen van feedback voorzag. 

“Wat hebben ze veel gedaan, en wat zijn ze er serieus mee omgegaan!” Een 

geweldig compliment voor de leerlingen, op basis van een leerzame afsluiting 

van de eerste grote opdracht. 
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Nieuws 

YnSicht.tv. 

Niet één, niet twee maar zelfs drie nieuwe afleveringen YnSicht. tv. 

  

Afgelopen jaar was de Hûnekop op school voor een project met de derde-

jaars techniek: https://www.youtube.com/watch?v=aGmM0Qmvxs0  

De band kwam ook naar YnSicht voor de afsluiting van het project en de 

beoordeling van het gemaakte werk.  

  

De tweede klas ging naar de blokhuispoort en maakte daar een voorstelling 

om deze vervolgens ook te gaan spelen. Een geweldige ervaring voor de 

leerlingen en hierbij het verslag wat Ynsicht.tv ervan maakte: https://

www.youtube.com/watch?v=Cu2EAQV0Bc0&t=2s 

  

Natuurlijk was er ook dit jaar weer de CKV week. Wederom een week waar-

in keihard is gewerkt om weer van niets iets te maken. Deze aflevering is 

gemaakt vanuit de beleving van een vierdejaars leerling. De leerling draagt 

bij aan de CKV week vanuit het vak podium en was samen met de andere 

vierdejaars onder andere verantwoordelijk voor de openingsact. https://

www.youtube.com/watch?v=ZK_amVSWHcU&t=3s 
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Fougoulance 

Nieuws 

In de vorige nieuwsbrief heb ik 

mijzelf voorgesteld en iets ver-

teld over de stichting Fougou-

lance. De stichting heeft vier 

jaar voor een ambulance ge-

spaard die bestemd is voor 

Fougou, een plaats in Guinee. 

Inmiddels is de ambulance in Afrika aangekomen. Het transport 

ging met een zogenaamd RoRo schip dat speciaal is ontworpen  

voor het vervoer van auto’s. 

 

In de kerstvakantie ga ik samen met mijn collega Mahmoud de 

ambulance naar de plaats van be-

stemming rijden. Mahmoud is gebo-

ren in Fougou dus dit is voor hem be-

kend terrein. Voor mij wordt dit een 

spannende reis, omdat ik tot op het 

heden alleen in Europa ben geweest. 

Guinee is één van de armste landen 

ter wereld, dus zijn daar de meest 

vanzelfsprekende dingen niet te krij-

gen en kun je te maken krijgen met 

besmettingen die in Nederland allang 

uitgebannen zijn. 

 

 In 

de volgende nieuwsbrief zal ik mijn reisver-

slag doen en dit natuurlijk aanvullen met 

de foto’s die ik ga maken. Ondertussen 

staat de kerst voor de deur en dat bete-

kent dat er weer verschillende wervingsac-

ties zijn. We hebben straks de ambulance 

op de plaats van bestemming echter moet 

er jaarlijks voldoende geld zijn om de 

“fougoulance” te laten rijden. 

Voor meer informatie verwijs ik jullie naar 

de website  www.fougoulance.nl 

 

Leo Brandsma 
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Nieuws 

Paarse Vrijdag 

Nieuws 

Vrijdag 8 december vierden we op YnSicht PAARSE VRIJDAG! Een dag waarop 

we paars dragen om te laten zien dat we niet in hokjes denken, dat iedereen 

zichzelf mag zijn, zonder te oordelen over elkaar.  

 

Liefde is een feestje voor iedereen  Kies zelf op wie je verliefd wordt.  

 

Op YnSicht is dit evenement door 4de jaars leerlingen van Track 

(podiumkunst) georganiseerd. In de grote pauze lieten ze in hun zelfgemaak-

te performance de verschillende soorten liefdes zien, ze trakteerden de leer-

lingen op paarse cakejes en paarse armbandjes. De kantine hadden ze ver-

sierd met paarse ballonnen en regenboogvlaggen.  

' We have a dream' van Bakermat schalde door de school. 
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Nieuws 

Er was eens … een heel mooi blauw theater in hartje stad, grenzend aan een mooie tuin. Prin-

sentuin welteverstaan. 

 

In dat theater stonden 15 vierdejaars leerlingen van YnSicht één voor één op het podium om een 

monoloog op te voeren. Een soort van hardop denken, maar dan voor een publiek. De leer-

lingen kozen een bestaande monoloog en pasten dit aan met aspecten uit hun eigen leven. Een 

fantastische ervaring om als acteur helemaal alleen op het podium te staan en de magie met het 

publiek te voelen.  

 

Samen met theaterlichttechnicus Bert Bosma was er een lichtplan gemaakt.  De foto’s zijn ge-

maakt door Willemijn Fernée. 

 

Dit was het eerste Monologen Festival van YnSicht en we hopen dat er nog heel veel gaan vol-

gen. 

 

Leerlingen van Podiumkunst: TOP gedaan, jullie kunnen trots zijn op jezelf! 

Monologen Festival 
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Uit de mediatheek  …………………….. 

Nieuws 

De afgelopen maanden zijn er diverse nieuwe jeugdboeken  voor zowel de on-

der- als  de bovenbouw binnengekomen in de mediatheek. Daarnaast zijn er 

begin december officieel de elf Leestips van het Jonge Jury Boekengenoot-

schap voor het jaar 2018 bekend gemaakt en voor onze leerlingen aange-

schaft.  

Vanaf  januari 2018 kunnen weer duizenden jonge lezers tussen 12 en 16 jaar 

meedoen door de Leestips  te lezen en te stemmen op zijn/haar favoriete 

boek.  Jongeren die deel uitmaakten van het Boekengenootschap, hebben uit 

alle in 2017 verschenen jeugdboeken tien titels uitgekozen. De elfde Leestip 

komt voort uit de Wilcard Wedstrijd.                                                                                         

Op 6 juni wordt in Tivoli/Vreedenburg in Utrecht  de Prijs van de Jonge Jury  

voor het  allerbeste boek van dit jaar gekozen en wordt deze prijs tijdens een 

feestelijk gebeuren uitgereikt aan de auteur van het boek. 

 

De 11 Leestips zijn: 

 

Nooit meer thuis - Martine Letterie , Afgesloten - Natasza Tardio, Voorlopers -

 Mirjam Hildebrand Piratenzoon - Rob Ruggenberg , Verwoest - Margje Wood-

row , Pijn - Mel Wallis de Vries,    Livestream - Buddy Tegenbosch ,  Escape 

room - Maren Stoffels(Wildcard) , Bloedzusters - Annejoke Smids ,Het Eos-

project - Mirjam Mous, Er is geen vorm waarin ik pas - Erna Sassen. 

 

Wanneer Dana en haar klasgenoten op werkweek gaan naar Texel lijkt niets 

een week vol plezier en avontuur in de weg te staan. Tot het onwaarschijnlij-

ke gebeurt. Als ze door een tunnel rijden vindt er een enorme explosie plaats 

en ziet Dana een grote vuurbal richting de voorruit  van de bus stormen. Dana 

en medescholier Mirko overleven het ongeluk, maar zijn afgesloten van de 

buitenwereld. Het wordt doodstil… 

( Vervolg op volgende pagina ) 

https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=nooit+meer+thuis&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=afgesloten&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=Voorlopers+&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=piratenzoon&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=verwoest&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=20966
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&leefcat=15+&query=Livestream&id=&forward=&fromhitlist=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&leefcat=15+&query=escape+room&id=&forward=&fromhitlist=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&leefcat=15+&query=escape+room&id=&forward=&fromhitlist=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&id=20325
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=Het+Eos-project+&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&query=Het+Eos-project+&submit=
https://www.leesplein.nl/JB_plein.php?hm=4&sm=1&leefcat=15+&query=Er+is+geen+vorm+waarin+ik+pas&id=&forward=&fromhitlist=
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Nieuws 

 

Mint, Sky en Alissa besluiten naar een escape room te gaan. Omdat ze met 

z’n vieren moeten zijn, nemen ze Milan -die ze tot dan toe nog niet kennen- 

mee. Daar aangekomen worden ze opgevangen door Cleo. Zij nodigt de vier 

uit in de“Familiekamer”. Daar hebben ze 60 minuten de tijd om het probleem 

op te lossen en de kamer te openen. Even lijkt het leuk, maar dan blijkt het 

tegendeel… (Wildcard) 

 

 

 

Enkele maanden nadat de relatie tussen Tessel (17) en haar leraar Neder-

lands tot een einde is gekomen, stort de wereld van Tessel in. Wat heeft ze 

verkeerd gedaan en waarom heeft ze het niet zien aankomen? Tessel raakt 

volledig de kluts kwijt. Op school denken ze dat ze een burn-out heeft, vol-

gens haar moeder is ze gewoon té perfectionistisch. Zelf weet Tessel niet 

meer hoe ze over zichzelf denken moet.  

 

 

 

De vijftienjarige Emma voelt zich ‘anders’: ze voelt, hoort en weet meer dan 

andere mensen. Wanneer de mysterieuze Philana haar vertelt dat Emma’s 

vader – die ze al ruim twee jaar niet meer heeft gezien – deel uitmaakt van 

een groep mensen die zich Voorlopers noemen, besluit Emma met haar mee 

te reizen… Maar eenmaal in het bergdorp in Frankrijk, waar de  Voorlopers 

zich gevestigd hebben, blijkt haar leven nog gecompliceerder te worden. Is 

Emma zelf ook een Voorloper? Waarom wil haar vader niet dat ze de Voorlo-

pers helpt? En wie probeert haar in de val te lokken?  

 

 

 

Lily houdt met beide handen de reling vast. Haar handen zijn glad van het 

zweet, maar ze laat niet los. Alles wat ze ziet, wil ze opslaan in haar geheu-

gen. Het zijn misschien wel de laatste beelden van haar moederland. Lily 

moet samen met haar ouders en haar zus noodgedwongen Indië, hun thuis, 

verlaten om met de MS Oranje naar Nederland te gaan. Indië heet nu name-

lijk Indonesië en als Indische Nederlanders zijn ze daar niet meer welkom. 

Zal ze in dit koude kikkerland zich thuis voelen en wie is toch die man die ze 

soms voor zich ziet? 
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Nieuws 

Rekentoets voor 3e en 4e jaars leerlingen 

In januari 2018 vindt er weer een afname van de Rekentoets plaats. 
In totaal heeft een leerling 4 kansen om de Rekentoets met goed gevolg te maken. Het hoogste 
cijfer komt op het diploma (K/GL) of op de bijlage van het diploma (B) te staan. 
De Rekentoets telt NIET mee in de zak-slaagregeling. Voorwaarde om te kunnen slagen is wel, 
dat de toets eenmaal op 2F-niveau is gemaakt. 
Voor de derdejaars leerlingen is dit hun eerste mogelijkheid om de Rekentoets te maken. De vier-
dejaars leerlingen zijn al aan hun tweede of derde poging toe. 
 
Oefenen voor de Rekentoets kan in de online leeromgeving van Facet : https://oefenen.facet.onl/
facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1 
 
De planning voor de eerste toets in januari 2018 ziet er als volgt uit : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor vragen over de Rekentoets kunt u contact opnemen met de examensecretaris: 
Anneke Soldaat, Mail: ASoldaat@pj.nl; Tel: 058-8801519 

Rekentoets 4e klas Lokaal 303 

Uur Klassen 

Di 9 januari 2018 

1+2:8.30 tot 10.00. 4 FCA 

4+5: 11.15 tot 12.45 4FCB en 4TKC 

6 +7 : 13.30 tot 15.00 4FCC 

Wo 10 januari 2018 

1+2: 8.30 tot 10.00. 4 TTA en 4TTB 

4+5 : 11.15 tot 12.45 4 SDV 

Vrij 12 januari 2018 

1+2:8.30 tot 10.00. 4TKA 

4+5 : 11.15 tot 12.45 4TKB 

Rekentoets 3e klas Lokaal 303 

Uur Klassen 

Ma 15 januari 2018 

1+2: 8.30 tot 10.00. 3FCA 

4+5: 11.15 tot 12.45. 3 FCB + 3TKB 

Di 16 januari 2018 

1+2: 8.30 tot 10.00. 3SDV1 

4+5: 11.15 tot 12.45. 3SDV2 

Woe 17 januari 2018 

1+2: 8.30 tot 10.00. 3TKA 

4+5: 11.15 – 12.45. 3TTA 

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1
mailto:ASoldaat@pj.nl
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Nieuws 

DE EXAMENS NADEREN ! 
 
De kerstvakantie ligt in het verschiet en het nieuwe jaar nadert! 
Dit is vaak het moment waarop menig leerling en docent zich realiseert dat de 
examens snel dichterbij komen! 
Daarom in vogelvlucht nog even de belangrijkste data op een rij: 
 
Ouderavond 
20 maart 2018 Laatste examenvoorlichting ouders een leerlingen leer-

jaar 4. 

 
Rekentoets   
-Tussen 9 en 22 januari 2018  (Leerjaar 3 en 4) 
-Tussen 6 en 19 maart 2018 (leerjaar 3 en 4) 
-Tussen 30 mei en 11 juni 2018 (leerjaar 3 en 4) 
 
Examentraining 

25 april, 26 april, 14 mei, 15 mei 

 
CSPE (Praktijkexamens) 
Vanaf 2 april   Start afname profielvak-CSPE’s . 
Vanaf 6 juni   Herkansingen CSPE B/K 
Vanaf 13 juni   Herkansingen CSPE GL 
 
CE (Centrale Examens) B/K, digitale examens 
14 t/m 29 mei:  1e tijdvak CE 
18 t/m 21  juni:  2e tijdvak CE (herexamens) 
 
Examens vak op hoger niveau (GL/TL), Papieren examens 
Maandag 14 mei  Nederlands GL/TL 
Dinsdag 15 mei  Wiskunde GL/TL 
Woensdag 16 mei  Engels GL/TL 
Donderdag 17 mei  Biologie Gl/TL 
Vrijdag 18 mei  Aardrijkskunde GL/TL 
Dinsdag 22 mei  Maatschappijkunde GL/TL 
Woensdag 23 mei  Economie GL/TL 
Donderdag 24 mei  Nask 1 GL/TL 
 
Uitslag: 
13 juni:   Uitslag 1e tijdvak 
29 juni:   Uitslag 2e tijdvak  (uitslag herexamens) 
 
Diploma-uitreiking: 
Woensdag 4 juli 
 
 
Vragen die te maken hebben met het examen kunt u stellen aan de examen-
secretaris: 
Anneke Soldaat, Mail: ASoldaat@pj.nl; Tel: 058-8801519 

mailto:ASoldaat@pj.nl
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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 hier alle belangrijke informatie 

over de locatie YnSicht. 

www.ynwurk.nl 

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 af-

geeft bij één van de onderwijsassistenten.   
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Belangrijke data  

8 januari Studiedag, alle leerlingen vrij 

9 januari Sluiting aanmelding oudercontact 

9 januari Start afname periode rekenen 2A,2F en 3F (t/m 19 jan) 

16 januari Oudercontact klas 3 en 4 

24 januari Ouderavond klas 2 19:00-22:00 

4 februari Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 februari Informatieavond schoolreis Oostenrijk 19:00-20:00 

20 februari Examenfoto’s 4e klassers 

20 februari Informatieavond schoolreis Parijs 19:00-20:00 

22 februari Doemiddag van 14:30 tot 17:00 

24 februari Start voorjaarsvakantie tot 5 maart 

Informatie 

Contactgegeven

Piter Jelles YnSicht  

Prinsessenweg 4 

8931 EG Leeuwarden  

058 - 8801 500 

ynsicht@pj.nl 

Dhr. P. Gerrits 

Dhr. L. Brandsma 

Mevr. A. Kootstra 

Mevr. E. Winia 

Colofon 


