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Belangrijke data 2021
Online Ontmoetweek
Om groep 8-leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
de kans te geven om kennis te maken met de
scholen in een periode waarin reguliere Open
Dagen niet mogelijk zijn, organiseert OSG Piter
Jelles een ‘Online Ontmoetweek’ van 15 tot 19
februari 2021. Via www.ontmoetpj.nl kunnen
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) online een
kijkje nemen bij de scholen.
Maandag 15 februari
YnSicht: 17.00 uur – 19.00 uur
!mpulse Leeuwarden: 14.00 uur – 18.00 uur
Dinsdag 16 februari
Montessori High School: 16.00 uur – 19.30 uur
Stedelijk Gymnasium: 16.00 uur – 19.30 uur
De Brêge: 15.00 uur – 17.00 uur

Online Meesterklassen
Leeuwarder Lyceum
Di 9 feb.
Do 11 feb.
Di 16 feb.
Do 18 feb.

wiskunde,
wiskunde,
wiskunde,
wiskunde,

Engels,
Engels,
Engels,
Engels,

O&O
O&O, filosofie
O&O
O&O, filosofie

De tijden van de meesterklassen zijn van 14.30
uur tot 15.30 uur. Opgeven kan via de site
van het Leeuwarder Lyceum.

Online Doord8-lessen
Stedelijk Gymnasium

Woensdag 17 februari
YnSicht: 16.00 uur – 18.00 uur
Leeuwarder Lyceum: 16.00 uur – 19.30 uur
De Dyk: 16.00 uur – 19.30 uur

Do
Do
Do
Do
Do
Do

Donderdag 18 februari
YnSicht: 17.00 uur – 19.00 uur
De Brêge: 15.00 uur – 17.00 uur
De Dyk: 16.00 uur – 19.30 uur

De tijden van de online Doord8-lessen zijn van
14.30 uur – 15.00 uur en van 15.00 – 15.30
uur. Opgeven kan via de site van het
Stedelijk Gymnasium.

Dinsdag 2 maart
Last Minute - 19.00 – 20.30 uur
Alle scholen van OSG Piter Jelles (m.u.v. ISK)
Naast activiteiten tijdens de ‘Online
Ontmoetweek’ heeft een aantal scholen nog
andere (online) activiteiten voor groep 8 in de
komende periode. Deze activiteiten zijn te
vinden op www.ontmoetpj.nl.
Op 10 februari lanceert een aantal scholen hun
virtuele tour via www.ontmoetpj.nl, op die
manier kan er online ín de school gekeken
worden.

4 feb.
4 feb.
11 feb.
11 feb.
18 feb.
18 feb.

Dodencultus Romeinen/Grieken
Wiskunde
Dodencultus Romeinen/Grieken
Wiskunde
Grafschriften Romeinen vertalen
Wiskunde

Interessante links
Schoolvideo’s OSG Piter Jelles
Online magazine PJ
Ontmoet PJ
LinkedIn OSG Piter Jelles
Facebook OSG Piter Jelles

Nieuws uit de scholen
YnSicht is volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt er in de
school verbouwd om leerlingen nog meer mogelijkheden te bieden
om zelf dingen te doen en te ontdekken. Leerlingen worden breed
opgeleid voor de toekomst, zodat ze ontdekken waar ze goed in
zijn, waar hun talenten liggen en wat ze daar allemaal mee kunnen.
Voor de 6 werelden: Techniek, Podium, Horeca, Sport, Gezondheid
en Ontwerpen, liggen er inspirerende plannen klaar. De nieuwe
theaterzaal, het restaurant en het Experience Lab zijn net in
gebruik genomen!
Bekijk de infographic (zie bijlage) van YnSicht voor een eerste indruk over hoe wij ons
onderwijs vormgeven en kijk voor meer info op onze website.

Mocht je als leerkracht of intern begeleider
twijfels of vragen hebben over de
advisering van een leerling van groep 8
voor praktijkonderwijs/vmbo, neem dan
vooral contact op met Helga Moll (directeur
van De Brêge) via telefoonnummer: 058 88
01 250 of 06 49 93 25 25.
Bij Montessori High School kunnen leerlingen kiezen voor TTO:
tweetalig onderwijs. Leerlingen met interesse voor Engels
kunnen TTO volgen. Het huidige niveau Engels van de leerling
hoeft niet per se goed te zijn. TTO bereidt leerlingen goed voor
op een steeds internationaler wordende samenleving.
Talenkennis is hierbij onmisbaar, maar ook kennis van Europa
en andere landen om ons heen komt veel aan bod. TTO heeft
dus twee belangrijke doelen: het bevorderen van de
taalvaardigheid en het meegeven van een Europees en
internationaal perspectief. TTO leerlingen leggen uiteindelijk
een regulier Nederlands eindexamen af.
Vragen over TTO? Mail dan naar Yteke Goudberg.
Op !mpulse Leeuwarden zijn leerlingen onderdeel van
een hechte groep waar goed contact is met docenten
en coaches. Leerlingen kunnen op !mpulse een
vmbo-tl-, havo- en vwo-diploma halen. Een leerling
kiest zelf wat en hoe hij/zij leert op basis van een
eigen, individueel plan. Dit plan is de basis voor de
route naar het diploma en voor de fase daarna.
De + van !mpulse:
•
kleine school waar je persoonlijke aandacht krijgt;
•
extra aandacht voor sport, voeding en beweging: Leefstijl (video);
•
niveauadvies voor route naar eindexamen eind leerjaar 3;
•
+programma met extra uitdaging en ondersteuning;
•
leren via projecten.

Bij De Dyk heeft is de overstap naar online onderwijs tijdens
de coronaperiode snel en soepel verlopen. Dit heeft alles te
maken met de manier van onderwijs op De Dyk. Leerlingen
werken al vanaf de start in een elektronische leeromgeving
(Itslearning). In Itslearning vinden leerlingen hun weektaken
en zien ze wat er wanneer af moet zijn. Er staat belangrijke
informatie in over de toetsen en deadlines. Ook zijn er
uitlegvideo’s te vinden over de stof. Leerlingen en
ouders/verzorgers hebben toegang tot Itslearning.
Zowel de leerlingen als docenten hebben het online
onderwijs als een positieve aanvulling op het reguliere
onderwijs ervaren. Achter de schermen is de school plannen
aan het maken hoe dit in de toekomst verder kan worden
vormgegeven en een vaste plaats kan krijgen in het
onderwijsprogramma.
Op het Stedelijk Gymnasium kunnen
groep 8-leerlingen zich aanmelden voor
(online) Doord8. Deze zijn op 4, 11 en 18
feb. 2021. Tijdens Doord8 leren
leerlingen de school en het onderwijs
beter kennen. Opgeven kan via de
website op deze pagina.

Groep 8-leerlingen kunnen extra kennismaken met het
Leeuwarder Lyceum via de online Meesterklassen. Er zijn
Meesterklassen Engels, wiskunde, filosofie en O&O. Via deze
speciale lessen maken leerlingen van groep 8 alvast kennis
met de docenten en de manier van lesgeven.
Data en opgeven kan via deze link.
Heb je vragen over het Leeuwarder Lyceum? Neem dan
contact op met Tineke Boomsma, teamleider klas 1 en 2, of
Lieuwe Miedema, de conrector.
Sinds twee jaar is er binnen het Leeuwarder Lyceum een
Trajectgroep Leeuwarder Lyceum
Trajectgroep opgezet. Dit is een voorziening voor alle
Havo/vwo-leerlingen die voor het regulier voortgezet onderwijs in Leeuwarden aangemeld
worden (of dit al volgen), maar vanwege achterliggende problematiek niet in staat zijn om op
de reguliere manier deel te nemen aan het onderwijs, kunnen terecht in de Trajectgroep.
Kijk voor meer informatie op deze pagina.
Ik hoop dat je door deze Nieuwsflits een overzicht hebt gekregen
van alle activiteiten die er de komende periode worden
georganiseerd. Houd voor de laatste ontwikkelingen en meer
inhoudelijke informatie onze website en www.onmoetpj.nl in
de gaten. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik ze graag!
José Lemke
Beleidsadviseur po-vo OSG Piter Jelles

Contactgegevens: jlemke@pj.nl

0646621509

