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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

PERIODE 3 

* Alle klassen hebben een drukke en spannende periode achter de rug. Voor 
de 4e jaars betekende dit in de afgelopen weken de praktijkexamens uitvoe-
ren en daarna van de laatste gelegenheid gebruik maken om de puntjes op de 
i te zetten om met een zo goed mogelijk resultaat na de vakantie de Centrale 
Examens in te kunnen gaan. Er is hard gewerkt, door zowel leerlingen als do-
centen, om alles voor elkaar en af te krijgen. Daar zal u vast thuis het nodige 
van hebben meegekregen. Nu gaat het er thuis om spannen, kunnen onze 
leerlingen het op brengen deze komende 2 weken de lesstof nogmaals door te 
nemen en te oefenen op lastige onderdelen? Het helpt zeker als u hen daar-
voor motiveert en in ondersteunt. Dan kunnen we met elkaar na de meiva-
kantie het Examen met vertrouwen tegemoet zien.  

SUCCES 

* Wij wensen alle 4e jaars leerlingen veel succes met het leren in de vakantie 
en daarna en met het examen doen. Vertrouw daarbij op jezelf, wij vertrou-
wen erop jou genoeg mee gegeven te hebben om dit examen met succes af te 
kunnen leggen!! 

Noteer de volgende datum: 13 juni komt de uitslag van het examen op school 
binnen!! 

* Ook de derde jaars hebben al de nodige cijfers verzameld voor het examen 
en hebben al onderdelen afgerond. De tweede jaars zijn druk geweest met 
het kiezen van de juiste route met de juiste keuzevakken binnen D&P in klas 
3 en de eerste jaars lopen inmiddels al rond alsof ze hier al jaren op school 
zitten. Tijd voor een korte vakantie pauze, om energie op te doen voor de 
laatste periode van het schooljaar. 

* ACTIVITEITEN buiten de School 

Afgelopen periode is er ook weer veel buiten de school gebeurd. Ik denk daar-

bij aan b.v. de Bliksemstage van klas 1, de buitenlandreizen van klas 3 en de 

ArtseXpression met de feestelijke voorstelling in de Harmonie. We vielen he-

laas net net buiten de prijzen, maar onze leerlingen op het podium en onze 

genomineerde inzending voor de Kunst waren waardige en geduchte tegen-

standers/kanshebbers! Ook de voorstelling Troelstra is terug is al door de 

meeste  klassen in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad bezocht. 
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* Aanmeldingen 

Voor komend schooljaar hebben zich iets minder leerlingen voor klas 1 aan-
gemeld dan verleden jaar. In combinatie met een grotere uitstroom van klas 
4 betekent dit dat we voor het eerst sinds jaren met krimp te maken krijgen. 
Dit heeft consequenties voor zowel het Onderwijs gevend als het Onderwijs 
Ondersteunend personeel. 

Wij zullen er alles aan doen om in ieder geval de kwaliteit en kwantiteit van 
van ons onderwijs te waarborgen en daarnaast er alles aan doen om zoveel 
mogelijk personeel voor onze locatie te behouden. Dat betekent dus ook voor 
onze medewerkers een spannende tijd! Daar kom ik een volgende nieuwsbrief 
bij u op terug. 

 

Voor nu wens ik u allen een mooie vakantie toe! 

 

J. Riemslag 

jriemslag@pj.nl 
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Oriëntatieweek mbo Friesche Poort 

In de tweede stageweek werden de derdejaars leer-
lingen van YnSicht in de gelegenheid gesteld om alvast 
kennis te maken met het mbo. Het ROC de Friesche 
Poort was bereid gevonden om in deze week de leer-
lingen in aanraking te brengen met de verschillende do-
meinen binnen het mbo. Het merendeel van het pro-
gramma werd in deze week aangeboden door de mbo-
studenten. Op deze wijze is de informatie-overdracht 
laagdrempelig en kunnen onze leerlingen direct ervaren 
hoe de opleiding voor een mbo-student er uit ziet. 

 

Op de eerste dag ging een grote groep leerlingen naar Uniformberoepen, waar 
ze naast diverse presentaties onder andere leerden hoe je iemand moet arres-
teren en handboeien om moet doen (schijnt erg pijnlijk te zijn) of hoe je een 
gasmasker draagt. 

De tweede dag was de groep wat kleiner, 
maar het programma des te interessanter. 
Naast een minicursus lassen, werd er een 
opdracht met pneumatiek (megatronica) en 
installeren gedaan. Er werd door onze leer-
lingen geen kortsluiting in het gebouw ver-
oorzaakt, dus volgens ons was de opdracht 
geslaagd. 

Op woensdag gingen we met een klein groepje naar Zwaagwesteinde, waar 

de opleiding logistiek in een grote loods is gehuisvest. Hier krijgen studenten 

te maken met echte ondernemers die rolcontainers gevuld met overbodige 

boeken, kaarten, spelletjes, etc. in vrachtauto’s aanleveren. Al deze spullen 

worden vervolgens opnieuw gesorteerd en verpakt, waarna dit allemaal weer 

wordt gedistribueerd richting divers ondernemers. Onderwijs met echte op-

drachtgevers dus. 
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Xpert 

De donderdag stond in het teken van ICT. Studenten hadden voor onze leer-
lingen in de hal een opstelling gemaakt, waarbij de eerste opdracht was om een 
wifi-netwerk aan te leggen. Het tweede deel van de opdracht bestond uit het 
demonteren van computers, waarna deze op dezelfde wijze weer in elkaar 
moesten worden gezet binnen een bepaalde tijd. En de pc’s moesten het ver-
volgens ook nog doen, zonder dat er onderdelen op tafel bleven liggen.  
Deze opdracht vanuit de opleiding ICT –die voor 99% uit jongens bestaat - 
werd door Amber Harkema, één van onze twee vrouwelijke deelnemers vanuit 
YnSicht gewonnen. Zij mocht meteen beginnen met de opleiding.  

 
 
 
Op de laatste dag werd het domein Zorg & Welzijn verkend. Het eerste deel van 
de ochtend was kennismaken met uiterlijke verzorging, het tweede deel ging 
richting Dienstverlening Breed voor basis en Welzijn voor kader. Waar de ka-
dergroep uitleg kreeg over het eigen programma en bezig ging met het maken 
van een dromenvanger, ging de basisgroep aan de slag met het verzamelen 
van bewijzen van dienstverlening in de school, werd er een creatieve sleutel-
hanger gemaakt en eindigde het programma met een door studenten aangebo-
den lunch. 
 
Terugkijkend op deze week kunnen we alleen maar zeggen dat het een ge-
slaagde kennismaking met het mbo is geweest. Veel leerlingen hebben gezien 
wat het een bepaalde opleiding nu eigenlijk inhoudt en kunnen de komende tijd 
gebruiken om zich rustig te oriënteren en na te denken over een geschikte sta-
ge voor in het vierde leerjaar. Een initiatief dat zeker een vervolg zal gaan krij-
gen. 
 
Bouwe v.d. Steeg en Arnold Kloetstra 
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Nieuwe privacy wetgeving 

Nieuws 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke 

levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De re-

gels hiervoor zijn vastgelegd in de huidige Wet Bescherming Persoonsgege-

vens (WBP). Op 25 mei a.s. wordt deze wet vervangen door Europese wet-

geving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit bete-

kent dat er vanaf 25 mei a.s. eenzelfde privacywetgeving geldt in de hele 

Europese Unie (EU). Voor Piter Jelles zijn er met betrekking tot de AVG nieu-

we verplichtingen waar we aan moeten voldoen. Het huidige privacy-beleid 

wordt vervangen voor nieuw beleid op basis van de AVG. Een projectgroep 

onder leiding van Mechiel Zantema (beleidsadviseur Kwaliteitszorg) is hier op 

dit moment mee bezig. De komende periode brengen zij de bestaande 

(geldende) afspraken en de nieuwe afspraken onder jullie aandacht. Na de 

meivakantie wordt er daarom een aantal keren per e-mail een speciale 

nieuwsbrief over dit onderwerp verspreid onder alle collega’s. Daarnaast 

komt er een poster, met de belangrijkste regels (die ook hieronder staan) 

die voortvloeien uit de AVG, in de personeelskamer te hangen. De privacy 

van onze leerlingen en ouders, maar ook onze eigen privacy is belangrijk. 

Met elkaar moeten we er continue voor zorgen dat dit goed geregeld is. 

De belangrijkste regels m.b.t. privacy. 

 

1. Publiceer niet zonder toestemming 

Zonder schriftelijke toestemming vooraf mag je geen persoonsgegevens van 

leerlingen publiceren. Denk aan foto’s op de website of sociale media, maar 

dit geldt bijvoorbeeld ook voor gegevens in een smoelenboek, klassenlijst of 

telefoonboom. 

  

2. Maak het veilig voor jezelf en voor een ander 

·         Vergrendel je computer als je niet op je plek zit. 

·         Kies een goed wachtwoord, verander deze ieder half jaar en geef het 

 nooit aan een ander. 

·         Bewaar je wachtwoorden op een veilige plek. 

·         Werk niet met een USB stick, maar gebruik OneDrive. 

·         Klik niet op links in een e-mail, als de afzender niet betrouwbaar is. 

  

3. Eerst denken en dan pas persoonsgegevens delen 

Deel persoonsgegevens niet via de mail (onveilig!), maar via een veilige ver-

binding via de systemen die we binnen Piter Jelles gebruiken zoals SomTo-

day, ELO’s of een van de Office365 applicaties.  
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4. Verzamel alleen de gegevens die je nodig hebt. 

Zorg voor dataminimalisatie, dus verzamel alleen de gegevens die nodig zijn 

om het beoogde doel te bereiken. Bewaar ze niet langer dan nodig is voor dat 

doel. Ruim dus regelmatig je bestanden op, ook die op het netwerk! 

  

5. Meld datalekken direct 

Meld het via de Selfservicedesk wanneer persoonsgegevens verloren raken 

(USB stick kwijt), worden gestolen (laptop die wordt ontvreemd) of bij een 

verkeerd geadresseerde (mail naar de onjuiste persoon) terechtkomen.  

  

6. Privacy is van ons allemaal 

Houd elkaar scherp wanneer je zwakke of onbeveiligde plekken tegenkomt. 

Spreek elkaar aan en/of meld het via de Selfservicedesk. Samen zorgen we 

voor de veiligheid van onze informatie. 

  

7. Vraag het aan de Functionaris gegevensbescherming 

Twijfel je over het gebruik van privacygevoelige gegevens? Gebruik ze dan 

niet en win eerst informatie in bij de functionaris gegevensbescherming over wat wel en 

niet mag. Dit kan via de selfservicedesk of via privacy@pj.nl 
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Tijdens deze aflevering van YnSicht.tv zie je hoe Marijn leerlingen volgt tijdens de afronding van hun eindpre-

sentatie van het keuze vak Podium. De eindpresentatie was in theather de Bres en werd druk bezocht door 

leerlingen en ouders. 

  

https://youtu.be/tkdP9JYzi4c 

  

Ynsicht TV 

https://youtu.be/tkdP9JYzi4c


 9 

Nieuws 

Maandag 12 maart 

Eindelijk was het dan zover! Er was al wekenlang naar uitgekeken en er was al heel 

veel over gesproken: de schoolreis naar Parijs. Het was voor een paar leerlingen wel 

even wennen, want we moesten om 06.30 uur verzamelen bij YnSicht. Een tijdstip 

wat voor enkele leerlingen betekende dat ze heel erg vroeg op moesten staan. Geluk-

kig waren alle leerlingen mooi op tijd en konden we om 07.00 uur met de bus vertrek-

ken richting Frankrijk.  

 

Na een aantal uren rijden kwamen we aan in Hazeldonk. Hier moesten we wisselen 

van buschauffeur, in verband met de werktijdenwet. Hierdoor konden we zonder te-

veel tussenstops onze reis voortzetten. Voor de leerlingen was het ook fijn om de be-

nen te strekken, om frisse lucht in te ademen en naar het toilet te gaan. Na een pau-

ze van een half uur was het weer tijd om verder te rijden met Hans, onze nieuwe bus-

chauffeur. 

 

De reis verliep voortvarend in België en Frankrijk. Er was weinig oponthoud, dus alles 

verliep volgens schema en Parijs kwam snel in zicht. Om16.30 uur was onze bestem-

ming, Hotel Campanile Porte de Bastogne, bereikt. Voor een aantal leerlingen een 

perfect hotel want de buurman had een grote gele M op het pand staan en dat valt 

altijd in de smaak. Van de bus naar het hotel kregen we nog te maken met een flinke 

regenbui! Gelukkig was dit geen voorbode van de week, want de rest van de week 

was het prachtig droog weer. De begeleiders zorgden ondertussen dat de groep werd 

ingecheckt en dat iedereen een kamerpas kreeg. Met een groep van 60 personen was 

dit ook een hele happening. Toen iedereen een kamerpas had gekregen was er even 

tijd om de bagage in de kamers te brengen, om zich op te frissen en zich daarna weer 

te melden voor het hotel. Het was de bedoeling om richting het centrum te gaan om 

een hapje te gaan eten en om ’s avonds met een boot op de Seine een lichttour te 

maken. Met de bus gingen we richting het centrum van Parijs en onderweg kwamen 

we langs enkele mooie bezienswaardigheden van Parijs zoals de Eiffeltoren, de Notre 

Dame en het Louvre. Deze bezienswaardigheden zouden we later in de week nog be-

ter gaan bekijken. 

 

Aangekomen in het centrum gingen de leerlingen in groepje onder begeleiding van 

een docent op zoek naar een restaurant. Waar de ene groep het liefst wilde eten in 

een Frans of Italiaans restaurant, gingen andere groepjes naar een Macdonalds of 

Burger King.  

Om 20.00 uur moest iedereen weer aanwezig zijn op de afgesproken plek. Vanuit hier 

liepen we naar de Seine waar een boot was gereserveerd voor een lichttour over deze 

beroemde rivier. Een mooie tocht langs mooie gebouwen die prachtig waren verlicht! 

Zo kreeg iedereen al een goede indruk van Parijs. Na een anderhalf uur varen was het 

de hoogste tijd om terug te keren naar het hotel. Dit keer niet met de bus maar met 

de metro, een ervaring op zich! Rond 23.00 uur waren we in het hotel en waren de 

meeste leerlingen wel toe aan nachtrust. Zeker na een lange reis met de vele indruk-

ken!  

  

 

Schoolreis 2018 Parijs 
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Dinsdag 14 maart 

Na een goede nacht zaten de meeste leerlingen keurig om 08.00 uur in de 

ontbijtzaal. De leerlingen hadden door de actieve maandag goed geslapen en 

dit was ’s nachts ook te merken. Het was namelijk erg rustig op de gangen en 

kamers!  

Het hotel beschikte over een ontbijtbuffet zodat er voor alle leerlingen genoeg 

te kiezen viel. Er was afgesproken om als groep te verzamelen om 09.00 uur 

bij de ingang van het hotel. Hier vandaan moesten we een klein stukje lopen 

naar de bus, waar buschauffeur Hans ons met een glimlach op stond te wach-

ten.  

 

Het programma voor de dinsdag was goed gevuld! ’s Ochtends werd eerst een 

bezoek gebracht aan de prachtige kunstenaarswijk Montmartre. Deze wijk, 

gelegen op de hoogste heuvel van Parijs, is onder andere bekend vanwege de 

Sacre-Coeur. De bus bracht ons aan de voet van de heuvel en daarom moes-

ten een groot aantal trappen worden beklommen. Eenmaal boven had je een 

prachtig uitzicht over de stad. De leerlingen kregen hier tijd voor hun zelf en 

konden zo de wijk verkennen. Een zeer gezellige wijk met kleine winkeltjes, 

kunstenaars, muzikanten en andere straatartiesten.  

 

Aan het einde van de ochtend werden we door de buschauffeur weer opge-

haald en gingen we richting Chateau de Versailles, een bekend kasteel en in-

middels omgeturnd naar een wereldberoemd museum. Voordat we het muse-

um gingen betreden was het eerst tijd voor een picknick. ’s Ochtends waren 

er verse stokbroden gekocht en uit Nederland was er drinken, fruit, koeken en 

allerlei soorten beleg meegenomen. De spulletjes werden uitgestald op kleden 

en hier werden de broodjes klaargemaakt. Nadat alle buikjes waren gevuld 

werd er een bezoek gebracht aan het museum. De leerlingen waren hier vrij 

om in groepjes alle vertrekken en de mooie tuinen van het kasteel te bezichti-

gen.  

 

Om 16.00 uur was iedereen weer op de afgesproken plek en toen alle leer-

lingen in de bus weer waren geteld gingen we richting de wijk Quartier Latin. 

Dit is een wijk in Parijs met veel gezellige restaurantjes waar goed en betaal-

baar gegeten kon worden. Aangekomen in de wijk en na een korte wandeling 

waren de leerlingen vrij om in groepjes te eten en te shoppen.  

Na 1,5 uur was iedereen weer terug op de afgesproken plek en liepen we als 

groep naar onze bus voor het laatste onderdeel van het dagprogramma: de 

lichttour door de stad. Met de bus reden we langs alle bezienswaardigheden 

van de stad en onderweg werden er leuke weetjes verteld door dhr. Van der 

Steeg. Nadat we alle belangrijke plekken hadden gezien gingen we weer rich-

ting het hotel. Hier om 22.30 uur aangekomen was het weer tijd om de ka-

mers op te zoeken en te gaan slapen. Ook dag 2 zat er alweer op! 

 

Dhr. J. de Vries 
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Woensdag 14 maart 

Ook vandaag was het programma goed gevuld met leuke activiteiten maar er 

was ook vrije tijd voor de leerling om te shoppen. Eerst werd er om 08.00 uur 

weer ontbeten in het hotel. Om 09.00 uur gingen we met de bus naar, mis-

schien wel de bekendste attractie van Parijs, de Eiffeltoren. De leerlingen 

hadden hier super veel zin in en onderweg werd er onderling al gediscussi-

eerd of ze het aandurfden om helemaal naar de top te gaan. De bus parkeer-

de bij het park voor de Eiffeltoren. Het was vroeg in de ochtend en daarom 

heerlijk rustig. Eenmaal uit de bus was het de hoogste tijd voor selfies! Via 

het park liepen we richting de immens grote toren. Hoe dichter we bij de Eif-

feltoren kwamen hoe meer straatverkopers ook tevoorschijn kwamen.  

Ondertussen waren entreekaartjes gekocht door dhr. Van der Meulen en kon-

den de leerlingen, na een strenge beveiligingscontrole naar boven. Dit bete-

kende een stevige klim via de trappen naar de eerste verdieping. Deze ver-

dieping bevindt zicht op 58 meter. Bijna alle leerlingen gingen met de trap 

naar de tweede verdieping op een hoogte van 115 meter. Een groot deel 

vond het uitzicht op de tweede verdieping goed genoeg en bleven daar chillen 

in de zon. De rest ging met de lift naar een hoogte van 280 meter en genoot 

van een prachtig uitzicht over Parijs. Ook hier werden weer mooi groepssel-

fies gemaakt.  

 

Met de buschauffeur en de leerlingen was er afgesproken dat we om 12.30 

uur weer bij de bus gingen verzamelen om het programma te vervolgen. Met 

de bus gingen we naar een rustig gelegen park in de buurt van het Louvre om 

hier met iedereen te gaan picknicken. Nadat iedereen verzadigd was gingen 

we door met het dagprogramma. De leerlingen mochten kiezen tussen shop-

pen in Les Halles of naar het Louvre te gaan en vervolgens te gaan shoppen. 

De groepen werden verdeeld en lopend ging ieder onder begeleiding zijn ei-

gen gekozen weg.  

 

‘s Middags om 17.00 uur was er afgesproken om weer bij elkaar te komen bij 

een afgesproken plek. Hier kreeg iedereen geld van zijn begeleider om ver-

volgens weer in groepjes te gaan eten. ’s Avonds stond er nog één activiteit 

op het programma, namelijk een bezoek brengen aan de Arc du Triumph. De 

leerlingen die nog energie en zin hadden werden in de gelegenheid gesteld 

om de Arc te beklimmen. Vanaf de Arc heb je ook weer een mooi uitzicht over 

Parijs. In tegenstelling tot ’s ochtends was het dit keer een uitzicht bij nacht!  

Met de metro gingen we terug naar het hotel. Alweer een dag voorbij en het 

einde van de schoolreis komt in zicht.  
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Donderdag 15 maart 

Op onze laatste dag stond een bezoek aan Disney Land Parijs op het program-

ma. De dag begon weer met een gezamenlijk ontbijt om 08.00 uur in het ho-

tel. Nadat iedereen weer had ontbeten gingen we om 08.45 uur richting de 

bus. Vanaf het hotel was het ongeveer nog een uur rijden voordat we bij het 

wereldberoemde attractiepark aankwamen. Iedereen verheugde zich op een 

dag vol avontuur en op spannende ritjes in de achtbanen.  

Voordat we het park binnen gingen was er op de parkeerplaats een lopend 

lunchbuffet georganiseerd. Iedereen kon broodjes, flesjes drinken, koekjes en 

een appel meenemen. Toen iedereen voorzien was konden we het park in en 

was iedereen vrij om te gaan. Op zoek naar Donald, Mickey, Goofey en de 

rest van de Disney-familie. Het was schitterend weer dus het was volop genie-

ten voor de leerlingen. Tot 20.00 uur hadden ze de tijd gekregen om alle at-

tracties te bezoeken. Om 20.00 uur ging het attractiepark dicht en gingen we 

met elkaar naar het gedeelte waar gegeten en gedronken kon worden. De 

buschauffeur stond om 22.00 uur bij de ingang en was het de hoogste tijd om 

afscheid te nemen van Parijs. Zo werd een prachtige week afgesloten.  

 

Na een lange nachtrit kwamen we om 07.00 uur weer aan op school waar veel 

ouders de leerlingen op stonden te wachten. Er was een einde gekomen aan 

een schitterende week! Een week waar iedereen hopelijk nog vaak positief 

aan terug zal denken. Wij willen iedereen dan ook heel erg bedanken voor de 

prachtige week die we samen met elkaar hebben beleefd! Merci! 

 

Mevr. A. Andringa 

Mevr. G. Kaya 

Dhr. G. van der Meulen 

Mevr. S. Papa 

Dhr. B. van der Steeg 
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In de Medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat! 

Eigenlijk best gek: je zit als leerling op school en vormt met je medeleerlingen daar de grootste groep, 
maar er wordt door anderen besloten wat wel en niet kan of mag.  

Dit lijkt misschien zo, maar dit beeld klopt niet helemaal. Natuurlijk beslissen de docenten en de directie 
over verschillende zaken, maar je kunt als leerling ook zelf meepraten en meebeslissen. Niet alleen over 
zaken die spelen op je eigen school, maar ook over onderwerpen die meerdere scholen van Piter Jelles of 
zelfs de hele scholengemeenschap aangaan! Meedenken, meepraten en meebeslissen kan in de Medezeg-
genschapsraad (MR).  

 
Medezeggenschap bij Piter Jelles 

Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn de deelraad 
(dMR) op schoolniveau en de Medezeggenschapsraad (MR) op bovenschools niveau. De dMR beslist op de 
school samen met directie over het schoolbeleid. De MR houdt zich bezig met thema’s die meerdere of alle 
scholen van Piter Jelles aangaan. Dit is bijvoorbeeld het personeelsbeleid en  de manier waarop het geld 
wordt uitgegeven bij Piter Jelles (begroting).  

 

Hoe werkt de Medezeggenschapsraad? 

De MR is deels ‘toezicht houder’ en deels ‘meedenker’ voor het beleid binnen Piter Jelles en overlegt met 
het College van Bestuur (CvB) over belangrijke schoolzaken. Het CvB moet elk belangrijk besluit eerst aan 
de MR voorleggen. Zonder een positief advies of de instemming van de MR mag een besluit niet zomaar 
worden uitgevoerd. De MR heeft dus een aantal belangrijke bevoegdheden maar daarnaast is de MR van 
Piter Jelles ook een meedenkende partij: samen met het CvB naar de toekomst kijken om samen na te 
denken over belangrijke beleidszaken binnen Piter Jelles.  

De MR heeft een hoop invloed! En het mooie is dat ook leerlingen in die MR moeten zitten. Medezeggen-
schap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs en het gaat tenslotte over jouw school!  

 

Hoe kom jij in de MR? 

De MR bestaat uit ouders, medewerkers en leerlingen. Je kunt in de MR komen door hiervoor gekozen te 
worden. Het kan heel goed zijn dat je nog nooit iets van verkiezingen voor de medezeggenschap gemerkt 
hebt. De verkiezingen vinden namelijk alleen plaats als er meer kandidaten zijn dan het aantal beschikbare 
plaatsen.  

 

Verkiezingen MR 
In 2018 eindigt weer een zittingstermijn van de ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad bij Piter 
Jelles. De verkiezingsdata voor de verkiezingen van de MR zijn vastgesteld op 

4 en 5 juni 2018 
 

Iets voor jou? Geef je dan op als kandidaat! 
Als leerling heb je dus de mogelijkheid om mee te praten en te beslissen over de gang van zaken op 
school. Dit is je kans om mee te praten en te beslissen over de zaken die spelen bij Piter Jelles! Maak ge-
bruik van die kans en word lid van de MR. Want in de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op 
staat!  

 

Geef je vóór 16 mei 2018 op als kandidaat bij MR-secretariaat@pj.nl  
Belangrijk! Bij de kandidaatstelling moet je de volgende gegevens aanleveren: 

•             een scherpe, digitale (pas)foto  

•             voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en email  

•             korte motivatie van max. 4 regels 

 

Op de verkiezingswebsite van Piter Jelles vind je alle informatie m.b.t. de verkiezingen, kijk op 
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen  

mailto:MR-secretariaat@pj.nl
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen
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Examens 

Vanaf maandag 14 mei starten de Centrale Examens. 

Op mijneindexamen.nl kun je veel informatie vinden met betrekken tot de examens. 

Hier staan links naar oefenexamens, correctievoorschriften, de zak-slaagregeling en meer! 

Namens het hele team wensen we alle leerlingen heel veel succers!!!!! 

Datum Tijd Les-
uur 

Klas Ni-
veau 

Vak Surveillan-
ten 

              

Ma 14 
mei 

13.30 – 15.30 
  

6,7,8 4FCA, 4SDV (Errol, 
Laurressa) 

TL  
(2) 

Neder-
lands TL 

POT/ MAJ 

              

Di 15 
mei 

13.00 – 15.00 
  

5,6,7 4FCA; 4TTA K (25) Neder-
lands 

WGN/ WAL 

  13.30 – 15.30 
  

6,7,8 4FCA, 4SDV,4TTA 
Lauressa, Tom Zijlstra, 
Kay, Robby 

TL (4) Wiskun-
de TL 

AND/ POM 

              

Woe 16 
mei 

9.00 – 10.30 
  

1,2,3 4TKC; 4TTB; 4FCC; 
4FCB 

B (27) Neder-
lands 

KLA/ WGN/ 
(SOL) 

  11.30 – 13.00 
  

4,5 4TKB;4SDV;4TKA;4FCA B (24) Neder-
lands 

KLA/ WAL/ 
(SOL) 

  14.00 – 16.00 
  

6,7,8 4TKB; 4SDV (Rino  Errol, 
Rinke Robby 
Kay Ned ander moment). 

K (22) Neder-
lands 

KLA/ VRF/ 
(SOL) 

  13.30 – 15.30 
  

6,7,8 4FCA; SDV 
(Lauressa, Kay, Rino, Er-
rol, Rinke, Robby) 

TL (6) Engels 
TL 

KAG/ SBO 

              

Do17 
mei 
  

9.00 – 11.00 
  

1,2,3 4FCC (12); 4FCB (12); K (24) Neder-
lands 

POT/ WAL 

  12.00 – 14.00 
  
  

4,5,6 4TKA; 4TTB 
Plus SDV-ers Rino, Rinke 
plus TTA-er  Tom 

K (24) Neder-
lands 
  
  

KLA/ WGN 

  13.30 – 15.30 
  

6,7,8 4FCA; 4SDV TL (3) Biologie  
TL 

HRF/ AND 

              

Vrij. 18 
mei 

9.00 – 10.30 
  

1,2,3 4TKB (11); 4TTA (14) K (25) Engels KAYA/ WIT 

  11.30 – 12.30 
  

4,5 4TKB(B8); 4TKC (B9) 
4TTB(9)); 

B  
(26) 

Engels 
  

KAYA/ KPE 

  13.30 –14.30/ 
15.00 
  
13.30 – 15.30 

5,6,7
,8 

4FCC(B); 4TKA(B); 
4TKA(K) 
  
SDV: Robby en Kay 
  
  

27 (B 
+ K) 

Engels 
  
Neder-
lands 
  

KAYA/ POT 
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Ma.  21 
mei 

2e Pinksterdag 
  

              
Di.  22 
mei 

9.00 – 10.00 
  
9.00 – 10.30 
  

1,2,3 4SDV; 4FCA; 4FCB; 
  
4TKC; 
  

B (25 ) 
  

Engels 
  
Wiskunde 

KAYA/ 
MLG 

  11.30 – 13.00 
  

4,5 4FCA; 4FCB; 4TTB K (27) Engels KAYA/ BLM 

  14.00 – 15.30 
  

6,7,8 4SDV; 4FCC K (24) Engels 
  

KAYA/ 
POM 

              
Woe.  
23 mei 

08.45 – 10.15 
  

1,23 4TKB;4TTB; TKA B (20) Wiskunde MLG/ 
JONG 

  11.00 – 13.00 
  

3,4,5 4TKB; 4TTA K (24) Wiskunde MLG/ 
JONG 

  14.00 – 16.00 
  

6,7,8 TKA K (17) Wiskunde PJA/ PAP 

              
Do. 24 
mei 
  

09.00 – 10.30 1,2,3 4FCA (11); 4FCB(12) K (23) Economie LBR/ POM 

  11.30 – 12.30 
  

4,5 4FCA; 4FCB; 4FCC; 4TKC 
  

B (24) Economie LBR/ SOL 

  13.30 – 15.00/ 
15.30 

6,7,8 4SDV; 4SDV; 4TTB (K) 
  

B + K 
(25) 

Wiskunde AND/ 
JONG 

  13.30 – 15.30 
  
  

6,7,8 4FCA TL (1) Nask GL/
TL 

MAW/ KPE 

              
Vrijdag 
25 mei 

9.00 – 10.00 / 
10.30 
  

1,2,3 4TKA; 4TKA; 4TKB B + K 
(26) 

Economie MLG/ WIT 

  11.30 -13.00 
  

4,5 4FCC; 4TKB K (23) Economie LBR/ MLG 

  14.00 – 
15.00/15.30 
  

6,7,8 4TTA (16K), 4TTB (9B) B +  K  
(25) 

Nask MAW/ KJE 

              
Maan-
dag 28 
mei 

09.00 – 10.00 
  

1,2 4FCA; 4FCC; FCB;4SDV B (22) Biologie HRF/ AND 

  11.00 – 12.30 3,4,5 4SDV; 4FCA; 4TTA 
  

K (27) Biologie HRF/ AND 

  13.30 – 15.00 
  
13.30 – 15.00 
  

6,7 4FCB(12); 4FCC(12) 
  
4TTB(K3) 

K (27) Biologie 
  
Nask 

HRF/ KJE 

    6,7 

Dinsdag 
29 mei 

9.00 – 
10.00/10.30 
  

1,2,3 4SDV B + K 
(24) 

Maat-
schappijk
unde 

MAJ/ POM 

              
      Reservemiddag       



 17 

Belangrijke data  

27 april Koningsdag 

30 april Start meivakantie tot 14 mei 

14 t/m 29 mei Centraal eindexamen 

21 mei Tweede Pinksterdag 

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 


