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Inleiding 
 

Piter Jelles De Brêge 

Praktijkonderwijs – De ondernemende school! 

Schooljaar 2015 – 2016 

 

Dit is de schoolgids van Piter Jelles De Brêge voor het schooljaar 2015-2016. Piter Jelles De 

Brêge is een van de acht scholen van de openbare scholengemeenschap Piter Jelles te 

Leeuwarden. Informatie over de organisatie is de vinden op de website www.piterjelles.nl 

Piter Jelles De Brêge is een kleine school met grote aandacht voor uw kind. Met veel 

persoonlijke begeleiding en met maatwerktrajecten begeleiden wij uw kind naar een 

volwaardige plek in de maatschappij. 

 

In deze schoolgids is op een compacte wijze de belangrijkste informatie over de dagelijkse 

gang van zaken op school opgenomen. Achter deze gids staat een gemotiveerd en ervaren 

onderwijsteam dat zich maximaal inzet om de schoolloopbaan van de leerlingen tot een 

succes te maken.  

 

Dhr. F. Bangma, directeur Piter Jelles De Brêge.   

Mw. H. Moll, locatiedirecteur Piter Jelles De Brêge. 

 

Algemene gegevens 

Schoolleiding 

De schoolleiding van Piter Jelles De Brêge bestaat uit twee personen: 

 

Dhr. F. Bangma   directeur   

Mevr. H. Moll    locatiedirecteur 

Contact met de school 

De school is elke schooldag tussen 8.00 uur en 16.00 uur  bereikbaar: 

Egelantierstraat 88 

8924 EP Leeuwarden  

tel 058-8801250 

e-mail :  debrege@pj.nl 

internet: www.debrege.piterjelles.nl 

 

Spreekuur volgens afspraak.  Afspraken zijn te maken via de administratie van de Brêge,  

mevrouw J. de Jong  tel 058-8801256 

Opbouw Piter Jelles De Brêge 

De Brêge is de afdeling voor Praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles. 

Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die gebaat zijn met 

praktijkgericht voortgezet onderwijs. De meeste leerlingen hebben moeite met leren en 

vinden in de Brêge een school die aansluit bij hun sterke kanten en rekening houdt met hun 

leerproblemen. 

http://www.piterjelles.nl/
mailto:debrege@pj.nl
http://www.debrege.piterjelles.nl/
http://www.debrege.piterjelles.nl/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JJong/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FL7LUZTG/www.piterjellesdebrege.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JJong/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FL7LUZTG/www.piterjellesdebrege.nl
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Bereikbaarheid Piter Jelles De Brêge 

Vanuit de richting Harlingen/Franeker rijden de volgende buslijnen: 

71    Harlingen/Sexbierum/Berlikum/Engelum/Leeuwarden 

72    Mooie Paal/Minnertsga/Leeuwarden 

73    Oude Bildtzijl/Stiens/Leeuwarden 

97    Harlingen/Franeker/Leeuwarden 

 
Vanaf het busstation in Leeuwarden rijdt lijn 3 richting Camminghaburen naar de  

Egelantierstraat. 

 
Het praktijkonderwijs 

De Kernopdracht 

Piter Jelles De Brêge is een school die optimaal rekening houdt met verschillen tussen 

leerlingen door te werken met individuele ontwikkelingsplannen, waarin de nadruk meer op 

het aanleren van vaardigheden ligt dan op het vergaren van kennis. Individuele 

handelingsplannen zijn een belangrijk instrument in elk ontwikkelingsplan.  

Naast het onderwijzend personeel maakt de school waar nodig gebruik van de diensten van 

specifieke deskundigen.  

Er wordt gewerkt in een gestructureerde, veilige leeromgeving met regelmaat en 

duidelijkheid. In het onderwijsprogramma wordt veel aandacht besteed aan normen en 

waarden, waarbij respect voor elkaar en anderen een belangrijke plaats inneemt.  

Het aantal docenten waarmee de groep/leerling te maken krijgt wordt zoveel mogelijk 

beperkt. Elke groep heeft een eigen coach, die een groot deel van de lessen in de groep 

verzorgt.  

Toelating 

Het praktijkonderwijs beschikt over een Commissie van Onderzoek en Toelating, CVO 

genaamd, die bekijkt of een leerling wordt toegelaten. 

Hiernaast zijn alle scholen voor praktijkonderwijs gebonden aan door de wet 

voorgeschreven regels. De wet zegt dat elke aanmelding voorgelegd dient te worden bij de 

Regionale Verwijzings Commissie (RVC).  Deze onafhankelijke commissie beoordeelt of een 

leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs. Er wordt daarbij in het bijzonder gekeken 

naar intelligentie en leerachterstanden. 

Ouders moeten toestemming geven voor het opsturen van de benodigde gegevens. De CVO 

beslist uiteindelijk of een leerling wordt toegelaten. 

 

Wat is de doelgroep van ‘De Brêge’ en welke criteria hanteren wij bij 

toelating? 

 
1. Aan welke leerlingen kunnen wij in het huidige praktijkonderwijs onderwijs op maat 

bieden? 
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Kenmerkend voor een leerling in het praktijkonderwijs  is:   

Het IQ ligt tussen de 55 en de 80. 

De leerachterstanden zijn tenminste drie jaar op meer dan twee domeinen (technisch lezen, 

begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen)  waarvan minimaal één van de twee 

domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. 

Er is sprake van eventueel sociaal emotionele problematiek 

Er is sprake van eventueel concentratieproblematiek 

De leerling heeft baat bij leren door doen. 

Sommige leerlingen komen het praktijkonderwijs binnen met andere specifieke 

problematiek.  Deze leerlingen hebben al dan niet een leerling gebonden financiering 

(LGF/rugzakje).   

 

De Schakelklas: 

In de schakelklas zitten leerlingen met een praktijkonderwijsbeschikking die mogelijk 

kunnen instromen in het VMBO.  

 

2. In hoeverre en aan hoeveel leerlingen met een extra hulpvraag kan een school voor 

praktijkonderwijs onderwijs op maat  bieden? 

 

Contra-indicaties bij toelating kunnen zijn: 

De leerling heeft continue een speciale aanpak  of een speciale leerplek nodig. 

De leerling is niet in staat zijn aandachtvraag uit te stellen. 

De leerling kan niet enige tijd zonder toezicht werken. 

De leerling heeft een intensieve lichamelijke verzorging nodig. 

De leerling vormt een bedreiging voor de omgeving vanwege onvoorspelbaar en/of agressief 

gedrag. 

Er is onvoldoende betrokkenheid of veel weerstand tegen het pro van de ouders/verzorgers. 

Er zijn meerdere stressfactoren rondom het kind en zijn thuissituatie. 

 

3. Hoe krijgt de school zicht op de toelaatbaarheid van een leerling? 

 

Pro-scholen krijgen zicht op de specifieke eigenschappen van toekomstige leerlingen door: 

Een warme overdracht met de (speciale)basisscholen. 

Het lezen van het totale dossier, zowel van school als van ouders. 

Een gesprek te voeren met de leerling en met de ouders/verzorgers. 

Het observeren van de leerling op de school van herkomst. 

Het organiseren van een proefplaatsing. (De leerling is dan gastleerling die blijft 

ingeschreven op de school van herkomst.) 

Waar letten we op bij een observatie of proefplaatsing ? 

Heeft de leerling een zekere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid? 

Kan de leerling omgaan met de autoriteit van docenten? 

Hoe is de omgang met de groepsgenoten? 

Heeft de leerling een gemotiveerde houding om deel te nemen aan praktijkonderwijs? 

Zijn er op school voldoende faciliteiten en deskundigheid om de hulpvraag van deze leerling 

te beantwoorden? 
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Uitstroom 

Het praktijkonderwijs heeft als belangrijkste opdracht om de leerlingen toe te leiden naar 

werk of voor een goede doorstroming naar een passende vervolgopleiding (VMBO, ROC) te 

zorgen. De uitstroomresultaten van de afgelopen 4 schooljaren zien er als volgt uit: 

 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Arbeidsmarkt 10 4 6 5 

Vervolgopleiding 24 25 18 25 

Beschermde 

werkomgeving 

3 2 4 5 

Thuis / werkzoekend 2 2 0 1 

Arbeidstraject 1   2 

Totaal 39 35 29 38 

Organisatie van het onderwijs 

 

Het praktijkonderwijs is verdeeld in drie fases, te weten: 

 - fase 1  12-14 jarigen 

 - fase 2  14-16 jarigen 

 - fase 3  16-18 jarigen 

 

Fase 1 is de zogenaamde kennismakingsfase waarin vooral wordt gewerkt aan de algemene 

basis met betrekking tot leren en aan praktische vaardigheden. 

 

Fase 2 is gericht op arbeidstraining. Via de vele werkplekken, die de school in haar bezit 

heeft, doen de leerlingen aan arbeidstraining en doen op deze manier werkervaring op. 

 

In fase 3 gaan de leerlingen ook op externe stage. Die vindt plaats buiten de schoolsituatie. 

Naast de stages lopen de vakken praktijk,  loopbaanvaardigheden  en sociale vaardigheden 

als een rode draad door het hele onderwijsprogramma. 

Vanaf fase 2 gaat de leerling verder in één van de 3 sectoren die worden onderscheiden op 

de Brêge: 

- groen/techniek 

- dienstverlening 

- zorg & welzijn 

Schakelklas 

De Brêge is in 2008-2009 gestart met een schakelklas. In deze klas zitten leerlingen die 

beschikken over een verwijzing naar het praktijkonderwijs, maar van wie op basis van 

aanvullende informatie verwacht mag worden dat ze mogelijk kunnen doorstromen naar het 

LWOO/VMBO.  Deze leerlingen werken in hoofdzaak met boeken van het LWOO, aangevuld 

met Praktijkonderwijs-materiaal. De lessentabel komt overeen met de tabel van klas 1 en 2  

(fase 1).  In beginsel kan er op drie momenten worden opgestroomd: na 24, 40 of 70 

weken. De leerlingen die na twee jaar niet in aanmerking komen om naar het VMBO te 

schakelen, kunnen doorstromen naar het ROC(MBO), of naar de sectoren van De Brêge. 
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Theorie 

De groepen hebben over het algemeen een vast lokaal voor de theoretische vakken: 

Nederlands, lezen, rekenen en wiskunde, biologie, verkeer, Engels, cultuur en maatschappij, 

gezondheidskunde, tekenen/vaktekenen en 

Arbeidsoriëntatie  Deze vakken, samen Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) genoemd, 

worden zo veel mogelijk door de eigen groepsdocent gegeven.  

Praktijk 

In fase 1 en fase 2 wordt bij de praktijkvakken gestreefd naar het werken in groepen van 

maximaal 15 leerlingen. Voor deze vakken gaan de groepen naar verschillende 

praktijkruimtes, waar ze les krijgen van vakdocenten. In de diverse praktijklokalen zijn veel 

verschillende werkplekken ingericht waar vele vaardigheden kunnen worden aangeleerd. 

Ook kunnen leerlingen leren “straten”, metselen en komen de eerste beginselen van bijv. 

groen/techniek aan bod.  In de arbeidshal zullen ook het komende jaar weer de 

kerstpakketten in elkaar gezet worden. Kortom er is veel te doen! 

Regelmatig worden de werkplekken uitgebreid. Zo kan de sector Groen (maar ook de 

onderbouwleerlingen) met ingang van augustus 2008 gebruik maken van een grote kas die 

achter de school staat.  

MeetingPoint, Ieders Winkel, Kantinekeuken, Bedrijfshal en Zorg en 
Welzijn 

Met ingang van het schooljaar 2008/2009 heeft de school beschikking over twee externe 

panden. Het Meetingpoint en Ieders Winkel werken vanuit deze panden. In het Meetingpoint 

“verkopen” de leerlingen diensten aan de bewoners uit de wijk. Het is een unieke plek om 

werkervaring op te doen. Ook in Ieders Winkel doen de leerlingen veel ervaring op. Ze 

oefenen hier alle vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken in de detailhandel. Dat 

kan variëren van verkopen, etaleren, inkoop, tot omgaan met geld. Hier kunnen de 

leerlingen ook het certificaat “Winkelmedewerker” behalen.  

De Kantinekeuken en de Bedrijfshal zijn de werkplekken die binnen de school zijn 

gesitueerd. Beide werkplekken zijn gericht op het aanleren van competenties en het opdoen 

van werkervaring.   

Er is een mogelijkheid om binnen de werkplek Zorg en Welzijn, de branchegerichte 

certificaten “Schoonmaak in de groothuishouding” en “Werken in de keuken” te behalen.  

ICT 

Informatie en Communicatietechnologie (ICT) wordt steeds belangrijker in de hele 

samenleving. Op school wordt hieraan dan ook de nodige aandacht besteed. In elke groep 

bestaat de mogelijkheid voor de leerling om te werken met computers. In alle theorielokalen 

zijn digitale schoolborden en computers aanwezig, met toegang tot het internet. Daarnaast 

is de nodige educatieve software aanwezig, waarmee de lessen worden ondersteund. 

 

Keuzevakken  

Naast de reguliere lessen is er ook een aanbod van keuzevakken. Het aanbod bestaat onder 

andere uit: sport, fitness, graffiti, modelbouw, beeldende vorming en exotisch koken.  
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Sport en Beweging 

Alle leerlingen krijgen wekelijks les in sport en beweging van een vakdocent of van de eigen 

docent. De lessen worden gegeven in Sportcentrum Het Kalverdijkje. Bij goede 

weersomstandigheden wordt gebruik gemaakt van de sportvelden van de omliggende 

verenigingen.  

Voor deze lessen is aangepaste kleding verplicht. De kleding voor deze lessen bestaat uit 

een korte broek, een wit T-shirt en sportschoenen met een lichte zool, die niet op straat zijn 

gebruikt en die geen strepen op de vloer achterlaten. Na de les wordt gedoucht, dus 

handdoek meenemen. 

Maatschappelijke Stage 

Leerlingen uit fase 1 volgen op bepaalde momenten in het schooljaar  Maatschappelijke 

Stage. Maatschappelijke Stage is een vorm van leren buiten school waarbij leerlingen 

vrijwilligerswerk doen onder verantwoordelijkheid van school. Kenmerken voor de 

maatschappelijke stage is dat er zowel aandacht is voor het leren van de leerling als het 

belang voor de samenleving.   

Assessment 

Om te kijken of een leerling geschikt is om stage te kunnen gaan lopen is er zonodig een 

assessment. Dit is een uitgebreide test, waarbij wordt ingeschat door middel van 

opdrachten en gesprekken, hoe de leerling het zou kunnen doen op een stage-bedrijf. Rond 

de vijftiende verjaardag vindt deze test op stage geschiktheid plaats. De uitslag van het 

assessment wordt met de ouders/verzorgers besproken. Bij de beoordeling van stage 

geschiktheid wordt onder anderen met de volgende zaken rekening gehouden: gedrag op 

school, het kunnen houden aan afspraken (op tijd komen bijv.), reageren op kritiek / op- en 

aanmerkingen, motivatie, persoonlijke netheid en op een respectvolle manier kunnen 

omgaan met anderen. 

Stage 

Leerlingen gaan vanaf ongeveer 15 jaar en ouder stage lopen ter voorbereiding op latere 

arbeid. In eerste instantie gebeurt dit in school, de zogenaamde interne stage. Deze vindt 

meestal plaats in de 2e fase. 

Dit is een stage in de school in een van de richtingen groenvoorziening, techniek, catering, 

detailhandel of schoonmaken in de groothuishouding. Dit is vooral bedoeld om de 

werkhouding van de leerlingen in kaart te brengen en te ontwikkelen. Vervolgens krijgen de 

leerlingen een stage buiten de school, de externe stage. In verschillende bedrijven wordt 

dan de werkgeschiktheid verder ontwikkeld. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een 

plaatsingsstage, van waaruit de leerling instroomt in een arbeidsplaats. 

Voor de begeleiding van de leerlingen die stage (gaan) lopen kent de Brêge het 

Stagebureau dat bemand wordt door Dhr. Post en Oosterhof. Zij zijn telefonisch bereikbaar: 

Dhr. Post 058-8801254 en Dhr. Oosterhof: 06-12962660.  
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Entree-opleiding  

Op de Brêge bestaat de mogelijkheid tot het volgen van een entree-opleiding. Het betreft 

hier een samenwerking tussen De Brêge, Ynsicht en het Friesland College. Deelname is ook 

voor onze leerlingen mogelijk. Deze opleiding leidt naar een enree naar niveau 2 mbo. 

Leerlingen worden opgeleid tot Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent in de richtingen 

Horeca, Handel, Dienstverlening, Zorg en (Groene) Techniek.  

 

De Entree-opleiding wordt vormgegeven volgens het ‘praktijk gestuurd leren’. Al werkende 

en lerende komt de leerling er achter wat zijn/haar sterke kanten en mogelijkheden zijn. De 

leerling leert binnen maar ook buiten de school: via de werkplekstructuur van het 

praktijkonderwijs, via de Leerwerktrajecten van Ynsicht, maar ook via externe stages. De 

voortgang van de leerling wordt bijgehouden in een portfolio. Dit portfolio wordt regelmatig 

bekeken en besproken met de coach van de leerling.  

Criteria voor aanmelding via het praktijkonderwijs 

 Positief resultaat deelname werkplekstructuur 

 Voldoende stage-rijp met Entree-erkende stageplek 

 Voldoende resultaten sociale- en arbeidsvaardigheden 

 Voldoende resultaten begrijpend lezen en toegepast rekenen 

 Voldoende testresultaten lees- en rekenniveau 

 In staat zijn goed te reflecteren op zichzelf en werk 

 

Informatie over de opleiding 

Xpert: de Entree opleiding van Piter Jelles. 

Een samenwerkingsverband tussen Friesland College, Piter Jelles YnSicht en de Brêge. 

 

 Wat is Entree? Entree is een opleiding binnen het MBO waarbij je een diploma kunt 

halen op niveau 1 en daarmee direct kunt doorstromen naar een niveau 2 opleiding. 

. Als leerling van Xpert krijg jij je eigen begeleider/coach toegewezen. 

Xpert gaat uit van de praktijk. Samen met jou proberen we er achter te komen wie je bent, 

wat je wilt en wat je kunt. De opleidingsrichtingen (domeinen) die wij aanbieden binnen 

onze, assistenten opleiding niveau MBO 1, lopen uiteen van handel tot horeca en van 

zorg tot techniek 

 

 

Criteria voor aanmelding via het praktijkonderwijs: 

- Rekenen en Nederlands op niveau 1f kunnen scoren.  

- Een stage plaats hebben bij een erkend stage bedrijf in ieder geval op donderdag en    

  vrijdag. 

- In staat zijn om te kunnen reflecteren op zichzelf en stage 

 

Welke leerlingen verwelkomen we graag bij Xpert?  

Soms lukt het niet om op een reguliere school een VMBO-diploma te halen. Toch wil jij je 

graag voor 100% inzetten om een vak te leren. Je bent niet ouder dan 15 jaar, maar wél 
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bereid om te laten zien dat je zelfstandig wilt leren werken, gericht bent op samenwerking 

en liever vanuit de praktijk leert dan vanuit boeken.  

 

 

 

 

 

 

Opleidingsduur, stage en examen. 

Je kunt op verschillende momenten binnen een schooljaar starten. 

In principe duurt de opleiding één jaar. Het kan zijn dat je minder 

of meer tijd nodig hebt om je diploma te halen, jij bent degene die 

het tempo bepaalt. Je loopt tijdens onze opleiding stage gedurende 

het hele jaar door. Hier ga je veel leren, ervaringen opdoen en 

kennis maken met het bedrijfsleven. 

 

 

 

 

Met een Entree niveau 1 diploma op zak kun je doorstromen naar 

niveau 2 binnen het MBO. Het examen bestaat uit een panelgesprek waarbij jij, je portfolio 

en je stage werkzaamheden centraal staan. Er zijn voor het examen twee momenten om je 

diploma te behalen namelijk in januari en in juni.  

Contact: Piter Jelles Entree opleiding  

Egelantierstraat 88 8924 EP Leeuwarden 

e-mail: aplanting@pj.nl 

Contactpersoon: Mw. H. Moll. Docenten: Dhr. Arie Knol en Mw. Astrid Planting  

 

Branchegerichte Certificaten 

Leerlingen kunnen in overleg met ouders en coach worden voorbereid op een examen voor 

een branchegericht certificaat.  

 

Lesaanpak 

Tijdens de lessen wordt uitgegaan van een individuele aanpak met het individueel 

ontwikkelingsplan van elke leerling als uitgangspunt.  Iedere leerling is uniek en zit op een 

eigen ontwikkelingsniveau, heeft een eigen werk – en leertempo en heeft een eigen 

toekomstperspectief. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om in het onderwijs hierop aan te 

sluiten. Het is de bedoeling dat de leerlingen steeds zelfstandiger hun taken oppakken en 

afmaken. 

 

 

 

 

 

 

mailto:aplanting@pj.nl
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Lessentabel 
De lessentabel voor het schooljaar 2015-2016 ziet er als volgt uit.   

 

Pro Leerjaar 1 Leerjaar  

2 

Leerjaar 

3 

Leerjaar 

4 

Leerjaar 

5 

LO 3 2 2 1 1 

Koken 2 2 2   

Beeld.vorming 2 2 2   

Alg. techniek 2 2 2   

Rekenen 5 4 3 2 1 

Nederlands 6 5 4 3 2 

Cuma 1 1 1   

Sova 2 2 1   

Verkeer 1 1 1   

Gezondh.kunde 1 1 1 1  

Praktijk & Loopbaan 3 2    

Wereldorientatie 1 1 4 (2sect.)   

Sector: Groen, Techniek, 

Zorg en Welzijn, Dienst- 

verlening 

 4 6 5 5 

Stage    12 18 

Keuze (rijbewijzen,  

sollicitatietrainingen 

   5 2 

 

De dagstart heeft een duur van 30 minuten: elke dag start met zo’n les.  

De overige lessen hebben een duur van 95 minuten. 

De tabel geeft een richtlijn aan en is naar vorm en inhoud telkens in beweging. Aangezien 

elke leerling zijn/haar eigen ontwikkelingsplan kent, vinden in toenemende mate individuele 

invullingen van het lesrooster plaats. Vooral in fase 3 vindt dit maatwerk, sterk gekoppeld 

aan de externe stage, plaats. 

Schooltijden 

De dagelijkse schooltijden zijn: 

lestijden  

   

1 08.30 -  09.00 uur coachblok ma,di,wo,do,vr 

2 09.00 -  09.50 uur 

3 09.50 – 10.40 uur 

pauze    

4 10.55 -  11.45 uur 

5 11.45 -  12.35 uur 

pauze  

6 13.00 -  13.50 uur  eindtijd op dinsdag, dinsdag geen 7e uur 

7 13.50 -  14.40 eindtijd ma, wo, do, vr 
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In de sectoren (fase 2 en 3) kunnen de leerlingen mogelijk langer op school bezig zijn. 

Leerlingen die op een externe stage zijn volgen de werktijden van het desbetreffende 

bedrijf! 

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 

staan. De school is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of diefstal.  

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. Het pasje is ook 

nodig voor de toegang in de mediatheek.  

Opbergkastjes 

De leerlingen kunnen op school afsluitbare garderobe-/opbergkastjes gratis gebruiken. 

We maken u erop attent dat de kastjes geopend kunnen worden door de schoolleiding als 

daartoe aanleiding bestaat.  

Lesuitval 

Het Praktijkonderwijs probeert er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk lessen uitvallen. 

Bij ziekte van een docent worden de lessen indien mogelijk overgenomen door een collega. 

Teamvergaderingen, leerlingenbesprekingen en scholing van docenten vinden zo veel 

mogelijk plaats na de lestijden. Helaas is deze opvang van leerlingen  niet altijd mogelijk.  

 

Begeleiding en leerlingenzorg 

Op Piter Jelles De Brêge is de leerlingbegeleiding en leerlingzorg een belangrijke pijler. In de 

praktijk krijgt dit gestalte door het werken met kleine groepen. Elke groep heeft een vaste 

coach. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle dagelijkse 

bijzonderheden kunnen met hem of haar worden besproken. 

De coach maakt met de ouders van een leerling in fase 1 een afspraak voor minimaal één 

huisbezoek.  Tijdens het eerste huisbezoek of op een spreekavond op school wordt het 

handelingsplan aan de ouders/verzorgers voorgelegd, besproken en ondertekend. 

Ook de coaches van fase 2 en 3 leggen, indien noodzakelijk, jaarlijks een huisbezoek af bij 

de ouders / verzorgers van alle leerlingen van hun groep. 

De coach is verantwoordelijk voor de groepsleerlingbesprekingen. Op basis van die 

bespreking maakt de coach een evaluatie van / aanpassing op het handelingsplan -

onderdeel van het  individueel ontwikkelingsplan -van elke leerling. De besprekingen worden 

voorgezeten door de zorgfunctionaris. 

De zorgfunctionaris is onder andere verantwoordelijk voor het uitzetten van speciale zorg 

voor een leerling en voor de contacten met externe zorginstanties. 

Maandelijks komt het zorgadviesteam bijeen. In dit overleg, waaraan naast de 

zorgfunctionaris ondermeer de schoolarts, en de leerplichtambtenaar deelnemen, worden 
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leerlingen met een specifieke, dikwijls problematische zorgvraag besproken. De mentor 

draagt leerlingen aan voor dit overleg. 

Daarnaast worden tijdens de wekelijkse teambesprekingen incidenteel leerlingen besproken. 

In de leerlingbegeleiding speelt ook de Commissie Van Onderzoek (CVO) een rol. Bij 

problemen kan deze commissie een rol spelen naar leerling/ouders en eventuele trajecten 

buiten de school, bijvoorbeeld verwijzing naar een andere instelling. 

 

Ziekte/afwezigheid 

Ziekte of afwezigheid moeten ouders of verzorgers zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 

8.30 uur, melden. Dit kan telefonisch op 058-8801250. Wilt u bij verhuizing tijdig uw 

nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie op telefoonnummer 058-8801256 

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 Fryslan.  

Verzuimspreekuur 

Daarnaast zijn de scholen verplicht aan de hand van door de overheid opgestelde regels 

ongeoorloofde absentie te melden bij de afdeling leerplicht van de woongemeente van een 

leerling. Om dit laatste te voorkomen zijn er op een aantal locaties van Piter Jelles 

‘verzuimspreekuren’ georganiseerd, waarbij de leerplichtambtenaren in gesprek gaan met 

beginnende ‘verzuimers’. 

Het verzuimprotocol ligt op school ter inzage en is te vinden op de website 

www.piterjelles.nl 

Verzuimbeleid 

Wanneer uw kind ziek is of er is een andere reden voor absentie dan verwachten wij van u 

dat u dat aan de school laat weten. Telefoon 058-8801250 vanaf 8.00 uur bereikbaar. 

Wanneer leerlingen om onduidelijke redenen niet op school zijn neemt de conciërge ’s 

ochtends voor 11.00 uur contact met thuis op. Mocht uw kind langere tijd ziek zijn of 

wanneer er sprake is van spijbelen of veelvuldig te laat komen zal de coach contact met u 

opnemen.  

Contactpersoon machtsmisbruik 

Elke school heeft zijn eigen contactpersoon machtsmisbruik.  

Op de Brêge is dat Mw. H. Soldaat            

Egelantierstraat 88 

8924 EP Leeuwarden 

Tel. 058-8801250/253 

 

http://www.piterjelles.nl/
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Gedragsregels 

Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je 

Op school veilig voelt, kun je ook beter werken en leren. Dat geldt voor leerlingen, leraren 

en alle andere mensen die in de school werken. In een veilige school vertrouw je elkaar, 

respecteer je elkaar en help je elkaar. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen 

de gedragsregels uitgereikt. Bij overtreding van de regels treedt in werking: regeling 

schorsing, verplaatsing en verwijdering. Deze ligt ter inzage op school en is te vinden op  

de website www.piterjelles.nl  

Rapportage 

De leerlingen krijgen twee maal per jaar een rapport mee naar huis: in de maand januari en 

in de maand juni. Deze rapporten geven een indruk van het niveau en functioneren van de 

leerling. 

Contacten met ouders 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie welke leerkracht coach van uw kind 

is. Ook zal dan worden bericht op welke wijze u de coach (via email) kunt benaderen. 

Telefonisch is contact met de coach mogelijk via de administratie van de school. 

Twee maal per jaar vinden er IOP-dagen plaats. Tijdens de genoemde huisbezoeken van de 

coach wordt besproken hoe het met uw kind op school gaat. 

Voor de Kerstvakantie, en voor de zomervakantie verschijnt de schoolkrant. Hierin staan 

zowel zakelijke mededelingen als werk van leerlingen. Daarnaast verschijnt er regelmatig 

(3x per jaar) een nieuwsbrief, waarin actuele informatie voor ouders en leerlingen is 

opgenomen. 

In april vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. 

Leerlingenraad 

De Brêge kent een leerlingenraad. Namens elke groep zit hierin een vertegenwoordiger die 

namens de klas o.l.v. mevr. Visser en mevr. Soldaat maandelijks bijeen komen. De 

leerlingen spreken over het reilen en zeilen van de school en over hun specifieke belangen 

die hiermee samenhangen. 

Activiteiten 

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle groepen een introductiedag. Om de 

leerkrachten en de ouders van nieuwe leerlingen met elkaar in contact te brengen wordt in 

september een bijeenkomst georganiseerd. 

Excursies en werkweken 

Verschillende excursies maken deel uit van het lesprogramma. Hieronder vallen bezoeken 

aan musea, tentoonstellingen, bedrijven, natuurexcursies e.d. Elk jaar gaan de leerlingen op 

werkweek. Afhankelijk van de bestemming kan het gaan om eendaagse of een meerdaagse 

reis van 2, 3 of 4 dagen. De bestemmingen variëren van een kampeerboerderij tot een 

bungalowpark / pretpark of een buitenlandse reis.  

http://www.piterjelles.nl/
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Vieringen 

In december wordt Sinterklaas op school ontvangen en vlak voor de kerstvakantie vindt een 

feestelijke Winterfair plaats. Op de laatste schooldag van het jaar luiden we de 

zomervakantie in met de jaarlijkse atletiekdag, gevolgd door een barbecue. 

Sport  

Er worden verschillende sportevenementen georganiseerd. Het jaarlijkse korfbaltoernooi 

vindt plaats in oktober. De maand januari staat in het teken van de denksport dammen.  

Het basketbaltoernooi wordt georganiseerd in februari en vlak voor de zomervakantie wordt 

de atletiekdag gehouden.  

Ouderbijdrage De Brêge  2015-2016 

 

De vrijwillige ouderbijdrage is onderverdeeld in verschillende voorzieningen. 

Onderstaande vrijwillige bijdrage geldt voor iedere leerling voor ieder leerjaar. 

Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een factuur. 

           

Activiteit         Kosten in euro 

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling   2,25 

Leerlingenactiviteiten buiten het onderwijs, zoals 

Introductie,           3,50 

Jaarafsluiting,  Sinterklaas, Winterfair               9,00 

Feestelijke  ouderavond        3,50 

Sportactiviteiten         4,00 

Excursies          5,25 

Totaal                  27,50 

 

In de maand oktober volgt een factuur die digitaal aan de ouders/verzorgers wordt 

verstrekt. 

 

Naast bovengenoemde jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage dienen de ouders/verzorgers nog 

rekening te houden met de volgende, aanvullende, vrijwillige bijdragen die afzonderlijk in 

rekening worden gebracht: 

 

Groep 1 

Schoolreis          €  85,-  

Groep 2 en S-klas         

Schoolreis          € 100,-   

       

Bovenbouw Sectoren   

Schoolreis           € 125,-  

     

Uiteraard mag het niet betalen van deze specifieke kosten geen belemmering zijn voor de 

leerling voor het volgen van het onderwijs bij Piter Jelles.  

 

De leerboeken en het lesmateriaal van De Brêge zijn gratis. 
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Overige informatie 
 
Informatie over de onderstaande, Piter Jelles brede onderwerpen zijn te vinden op de  

Website www.piterjelles.nl. De documenten worden via snelmenu’s op de homepagina 

zichtbaar gemaakt.  

Algemene leerlingbegeleiding en leerlingenzorg 

 
Schoolveiligheid en klachtenregeling 

 
Privacy 

 

Lesmateriaal, vrijwillige ouderbijdrage, verzekeringen (Piter Jelles breed) 

 

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder 

 
Medezeggenschap binnen Piter Jelles 

 
Vakantieregeling Piter Jelles schooljaar 2015-2016 

 

Algemene informatie openbare scholengemeenschap Piter Jelles 

 
De scholen van Piter Jelles 

 
Organisatie  

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

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

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

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

aan de Elzenstraat in Leeuwarden. 

 

Raad van Toezicht en College van Bestuur 

Bezoekadres College van Bestuur:  

Elzenstraat 5, 8924 JN, Leeuwarden 

 

Postadres:  

Postbus 9002, 8903 LA, Leeuwarden 

Tel: 058 – 8801100 

e-mail: cvb@pj.nl 

 

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

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

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

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

het Centraal Managementteam (CMT). 

 

 

http://www.piterjelles.nl/
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Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 
Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een 

samenwerkingsverband. Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-

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

versterken van de zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen verwijzen 

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

bevorderen.  

 

Rebound 

Aan het Samenwerkingsverband is een Reboundvoorziening verbonden. De Rebound is 

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

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

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

af te sluiten.    

 

Passend Onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden  

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

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

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

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

ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een 

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

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

scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid 

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

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

ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van 

ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.  

 

Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de regeling voor Leerlinggebonden 

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

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

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

afspraken. 

 

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

de pedagogisch medewerker op de school. 

 

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs 

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

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

Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan 

moet hiervoor een toelaatbaarheidverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling 

wordt aangemeld, gaat in gesprek met de ouders over welke speciale school passend 

onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een 

toelaatbaarheidverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het 

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

http://www.swvfryslan-noard.nl/
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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. 

 

 

 


