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Welkom op De Foorakker!  

 

Voor onze nieuwe leerlingen in leerjaar 1 en voor de leerlingen die in onze andere leerjaren 

instromen en hun ouder(s) /verzorger(s), ligt hier de schoolgids van De Foorakker van het 

schooljaar 2017-2018. We vinden het erg fijn dat u en uw kind vanaf dit jaar op onze school 

komen. Natuurlijk heten we ook alle leerlingen, die al weer wat langer op onze school zitten, 

weer net als voorheen hartelijk welkom.  

 

Deze schoolgids geeft een beeld van: onze school, de wijze waarop ons onderwijs 

georganiseerd is, informatie over de medewerkers van de school en nog meer praktische 

informatie die handig kan zijn. Wegwijs worden in onze school is dan ook waarvoor deze 

schoolgids is bedoeld.  

 

Twee jaar geleden zijn we allemaal gestart in een prachtig nieuw gebouw, de Campus 

Middelsee. Zo’n nieuw gebouw is goed voorbereid op het onderwijsmodel waarmee we vorig 

jaar gestart zijn: gepersonaliseerd onderwijs volgens het Zweedse Kunskapsskolan 

model (www.kunskapsskolan.nl), waarbij elk vak op eigen niveau kan worden gevolgd en 

het tempo per vak door de leerling zelf kan worden aangepast.  

 

Nu is een gebouw wel mooi, maar niet het belangrijkste. Dat zijn de mensen in dat gebouw. 

“Ik zie je, ik hoor je” is een belangrijk motto op De Foorakker. Aandacht krijgen van de 

ander en aandacht geven aan de ander geeft iedereen een prettig en beter gevoel. Daarom 

vinden wij dat iedereen die deel uitmaakt van De Foorakker hieraan hoort (mee) te werken. 

Wij willen graag dat ieder zich thuis gaat voelen op onze mooie school. Op De Foorakker 

willen betrokken medewerkers de aandacht geven die de leerling nodig heeft, zodat we uw 

kind goed leren kennen en een band op te kunnen bouwen. 

 

Door samen te werken, elkaar te stimuleren en door goed met elkaar te communiceren 

wordt het leuk om naar school te gaan en kan uw zoon/dochter het beste uit zichzelf halen. 

Zo verdient hij/zij uiteindelijk de overstap naar vervolgonderwijs als bijvoorbeeld het mbo, 

YnSicht, Montessori High School of het Leeuwarder Lyceum. Hiervoor zetten alle 

medewerkers van De Foorakker zich ook dit schooljaar stevig in.  

 

De Foorakker is voortdurend in ontwikkeling. Het kan zijn dat, op het moment dat u dit 

boekje leest, sommige zaken alweer anders gaan. Daarom raden we u aan om deze 

schoolgids goed te lezen en op de website te kijken voor actuele informatie: 
www.defoorakker.piterjelles.nl.  
 

Samen met u en uw zoon/dochter rekenen we dit jaar weer op een mooi en leerzaam 

schooljaar en wensen we allen heel veel plezier en succes. 

 

 

Namens alle medewerkers van De Foorakker, 

 

Sydo de Jong,  

locatiedirecteur 

 

http://www.kunskapsskolan.nl/
http://www.defoorakker.piterjelles.nl/
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1 Onze school 

De plaats van De Foorakker binnen OSG Piter Jelles 

De Foorakker in Sint Annaparochie is één van de scholen van de openbare 

scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles heeft in Leeuwarden en omstreken scholen 

voor Praktijkonderwijs tot en met Gymnasium. De Foorakker is een school met brede 

instroom (vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo en vwo) en een vmbo-t 

afsluiting. Binnen Piter Jelles zijn goede afspraken voor leerlingen die na een bepaalde 

periode van school moeten wisselen. Deze wisseling vindt behoudens uitzonderingen op De 

Foorakker plaats op twee momenten: aan het eind van het tweede leerjaar (vmbo-basis en 

vmbo-kader) of aan het eind van het derde leerjaar (havo en vwo).   

Meer informatie over OSG Piter Jelles is te vinden op www.piterjelles.nl 

Bevoegd gezag en schoolleiding 

Het bevoegd gezag van De Foorakker wordt gevormd door het College van Bestuur van de 

openbare scholengemeenschap Piter Jelles.  

De schoolleiding van De Foorakker bestaat uit een locatiedirecteur. 

Schoolgrootte 

De Foorakker is een kleinschalige school. Op 1 augustus 2017 wordt gestart met een kleine 

honderd leerlingen.  

Contactgegevens 

Wij zijn op schooldagen telefonisch bereikbaar van 08.00 – 16.00 uur. Buiten genoemde 

tijden zijn we per e-mail bereikbaar via defoorakker@pj.nl  

 

De Foorakker 

Hartman Sannesstraat 5 

9076 EB Sint Annaparochie 

Telefoon: 058-8801650 

Email:      defoorakker@pj.nl 

Website:  http://www.defoorakker.piterjelles.nl           

Twitter:   @DeFoorakker   

Facebook: https://www.facebook.com/DeFoorakker 

 

Locatiedirecteur     

Sydo de Jong 

T: 058-8801650      

E: sjong@pj.nl 

Aanmelding, toelating en plaatsing 

Het basis- en voortgezet onderwijs werken nauw samen om te zorgen dat leerlingen bij de 

overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs op het juiste niveau en de juiste 

school instromen. Gezamenlijke afspraken hierover zijn vastgelegd in de plaatsingswijzer. 

Meer informatie over de plaatsingswijzer is te lezen op www.plaatsingswijzer.nl. 

http://www.piterjelles.nl/
mailto:defoorakker@pj.nl
https://osgpiterjelles-my.sharepoint.com/personal/SJong_PJ_nl/Documents/Foorakker/Communicatie%20en%20PR/schoolgids/2017-2018/defoorakker@pj.nl
http://www.defoorakker.piterjelles.nl/
https://twitter.com/DeFoorakker
https://www.facebook.com/DeFoorakker
mailto:sjong@pj.nl
http://www.plaatsingswijzer.nl/
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2 De structuur van ons onderwijs 
 

Ons onderwijsaanbod 

Op De Foorakker bieden we in de onderbouw - met uitzondering van Praktijkonderwijs en 

Gymnasium - alle onderwijsvormen aan. Leerlingen met een vmbo-t advies ronden op De 

Foorakker hun opleiding met een examen af. De leerlingen met het advies vmbo-basis en 

vmbo- kader vervolgen na 2 jaar hun opleiding op de locatie YnSicht. Leerlingen met het 

advies havo of vwo vervolgen na 3 jaar onderbouw op De Foorakker hun 

bovenbouwopleiding op de locaties Montessori High School of het Leeuwarder Lyceum.  

Om de overstap voor onze leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, onderhoudt De 

Foorakker goede contacten met deze scholen. 
 

leerjaar vmbo-basis vmbo-kader vmbo-t havo vwo 

1 De Foorakker 
 

De Foorakker De Foorakker De Foorakker De Foorakker 

2 De Foorakker 
 

De Foorakker De Foorakker De Foorakker De Foorakker 

3 YnSicht 
 

YnSicht De Foorakker De Foorakker De Foorakker 

4 YnSicht 
 

YnSicht De Foorakker Montessori High School  
Leeuwarder Lyceum 

Leeuwarder Lyceum 

5    Montessori High School  
Leeuwarder Lyceum 

Leeuwarder Lyceum 

6     Leeuwarder Lyceum 
 

 

 

3 Kenmerken van ons onderwijs 
 

Toegankelijkheid 

De Foorakker kent een brede instroom. Daarmee zijn we voor een brede groep leerlingen 

van diverse niveaus toegankelijk.  

Communicatie 

Op een kleine school als De Foorakker kent iedereen elkaar snel en werken team, leerlingen 

en ouder(s)/verzorger(s) nauw samen. Korte lijnen in de communicatie zijn daardoor 

mogelijk. 

We kennen vier keer per jaar een COL-gesprek tussen de persoonlijke coach/mentor, 

ouder(s)/verzorgers(s) en de leerling. 

Veiligheid 

Een veilig klimaat draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen. Op De Foorakker besteden 

we daarom veel aandacht aan begeleiding. Iedere leerling kent een persoonlijke coach. Deze 

is voor de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en collega’s altijd het eerste aanspreekpunt. 
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Digitaal onderwijs 

Alle theorievakken in leerjaar 1 t/m 3 worden digitaal middels het Kunskapsskolan 

onderwijsmodel aangeboden. Dat betekent dat we in die vakken niet met boeken werken, 

maar in een elektronische leeromgeving die gepersonaliseerd is en waar leerlingen per vak 

op passend niveau met hun eigen onderwijs bezig zijn. Het tevens digitale 

leerlingvolgsysteem biedt ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op elk moment inzicht in 

voortgang.   

Laptop 

Het werken in een digitale leeromgeving vereist dat iedere leerling in leerjaar 1 t/m 3 de 

beschikking heeft over een laptop. Een uitgebreid eigen geheugen is niet noodzakelijk, maar 

een snelle processor en een SSD schijf (= zonder bewegende delen) zijn helpend in ons 

digitale onderwijsmodel. We gaan er vanuit dat ieder kind een eigen laptop meebrengt. Dat 

past bij het leren omgaan met materiaal en levert een bijdrage aan het gevoel met het eigen 

onderwijsleerproces bezig te zijn. 

Kwaliteit  

We dagen de leerling uit de lat hoog te leggen en het beste uit zichzelf te halen. Het kan 

voorkomen dat een leerling op een lager niveau beter tot zijn recht komt. We stellen daarom 

de leerling in staat om in de eerste twee schooljaren ook halverwege het schooljaar en zelfs 

per vak van niveau te wisselen. 

Activiteit 

Naast een stevige vak inhoud tijdens de lessen, kent De Foorakker een rijke traditie wat 

betreft allerlei activiteiten. Schoolreizen, excursies, de buitenlandreis en de werkweek, de 

actieve leefstijl-dag, workshopdagen, de projectweek en de diverse sportactiviteiten zijn hier 

voorbeelden van. 
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4 Ons onderwijs in de praktijk 
 

Lessentabel leerjaar 1 en 2 

 
Leerjaar 1                            minuten/week     Leerjaar 2                   minuten/week    

 
In leerjaar 1 en 2 werken we bij de theorievakken volgens het Kunskapsskolan 

onderwijsmodel. Dat betekent dat de leerling buiten de instructiemomenten om dagelijks 

zelf zijn planning van de dag invult, teneinde zijn doelstellingen van die week te behalen. 

Elke ochtend wordt in de ‘Basegroup’ aandacht gegeven aan het maken van zo’n planning. 

Zodoende maakt de leerling zich deze vaardigheid eigen en voelt meer verantwoordelijkheid 

voor het eigen onderwijsleerproces.  

De praktijkvakken vinden in de praktijklokalen plaats en werken op eigen wijze 

gepersonaliseerd. Ook Fries volgt een eigen gepersonaliseerde leerlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VMBO-BK THV  VMBO-BK THV 

Nederlands 135 135 Nederlands 135 135 

Engels 135 135 Engels 135 135 

wiskunde 135 135 wiskunde 135 135 

Fries 45 45    

Frans  90 Frans  90 

   Duits  90 

      

aardrijkskunde 90 90 aardrijkskunde 45 45 

geschiedenis 90 90 geschiedenis 90 135 
      

verzorging 90  verzorging 90  

biologie 90 90 biologie 90 90 

      

techniek 90 90 techniek 90  

nask 90 90 nask 90 90 

      

beeldende vorming 90 90 beeldende vorming 90 90 

drama 90 90 drama 45 45 

lichamelijke opvoeding 135 135 lichamelijke opvoeding 135 135 

      

Skills 90 90 Skills 90 90 

rekenen 45 45 rekenen 45 45 

      

Basegroup start en eind dag 300 300 Basegroup start en eind dag 
 

300 300 
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Lessentabel leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 3                                  minuten/week    Leerjaar 4              minuten/week 

                                                     1650       1650                                           1530 

          27,5 klokuren                                     25,5 klokuren 

 
 

 
 

 

 

De lestijden 

Op lesdagen staan de deuren van De Foorakker vanaf 08.00 uur voor leerlingen open.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Na het 8e lesuur wordt met leerlingen van leerjaar 1  
t/m 3 wekelijks nog een 15 min coachgesprek gepland. Dat kan 
betekenen dat de leerling er rekening mee moet houden die 
keer tot 45 minuten langer op school aan het werk te blijven. 

 

 

 

VMBO-T HAVO 

VWO 

 VMBO-T 

Nederlands 135 135 Nederlands 215 

Engels 135 135 Engels 180 

wiskunde 135 135 wiskunde 215 

      

Frans - 90   

Duits 90 90 Duits 135 

aardrijkskunde 90 90 aardrijkskunde 135 

geschiedenis 90 90 geschiedenis 135 

economie 90 90 economie 135 

maatschappijleer 90 45 maatschappijleer 180 

biologie 90 90 biologie 180 

natuurkunde 90 120 natuurkunde 135 

scheikunde 90 90 scheikunde 135 

      

beeldende vorming 90 90   

culturele en kunstzinnige vorming 45 -   

lichamelijke opvoeding 90 90 lichamelijke opvoeding 90 

  1   

     

Basegroup start en eind dag 
   
   300 

   
   300 

Mentorles begin en eind 
van de dag 

 
180 

Lestijden 

1e lesuur   8:30 9:00 

2e lesuur   9:00 9:45 

3e lesuur   9:45 10:30 

pauze   10:30 10:45 

4e lesuur   10:45 11:30 

5e lesuur   11:30 12:15 

pauze   12:15 12:45 

6e lesuur   12:45 13:30 

7e lesuur   13:30 14:15 

8e lesuur   14:15 14:45 

 

* Keuzevak: leerlingen kiezen aan het eind   

   van leerjaar 3 vmbo-t voor 2 vakken uit  

   de groene keuzevakken. 

   Keuzevakken aanbod onder voorbehoud    

   van voldoende deelneming. 
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Het rooster en het voorkomen van lesuitval 

Bij het samenstellen van het rooster worden tussenuren voor de leerlingen zoveel mogelijk 

voorkomen, met name voor leerjaar 1. Roosterwijzigingen worden via onze elektronische 

leeromgeving en de informatieschermen in de kantine en gangen gepubliceerd. Op De 

Foorakker willen we lesuitval zoveel mogelijk voorkomen. Bij ziekte of afwezigheid van 

teamleden worden de lessen in principe vervangen door een collega. Mocht dit niet mogelijk 

zijn, dan wordt het rooster zoveel mogelijk gecomprimeerd. Groepen worden slechts bij hoge 

uitzondering uitgeroosterd.  

Het pedagogisch klimaat - De groene werkvloer en herstelrecht 

Op De Foorakker worden leerlingen vanaf het eerste moment vertrouwd gemaakt met het 

model van de pedagogische werkvloer en herstelrecht. Uitgangspunt van dit model is dat 

samenwerken leidt tot groei en ontwikkeling en dat fouten hersteld kunnen worden zodat je 

er van kunt leren. We willen op De Foorakker onze leerlingen uitdagen om mee te denken 

hoe we op school op een plezierige, positieve en veilige manier kunnen samenleven en 

samenwerken. De termen ‘rood’ en ‘groen’ zijn hierbij voor de leerlingen belangrijk. ‘Rood 

gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie, misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is gedrag 

dat bijdraagt aan een open communicatie en het voorkomen van conflicten of het herstellen 

daarvan.  

Als het een keertje niet zo goed gaat, gaan we met elkaar een herstelgesprek aan. We 

proberen de leerling dan te stimuleren om actief mee te denken aan oplossingen en 

duidelijke afspraken te maken over hoe we op een andere, betere manier met elkaar verder 

kunnen.    

Respect en verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving vinden we op De 

Foorakker van groot belang. Tijdens de introductieperiode worden de leerlingen uit leerjaar 

1 alvast vertrouwd gemaakt met de principes van de groene werkvloer. Gedurende het 

schooljaar wordt er verder aandacht aan besteed zodat de uitgangspunten “levend” blijven. 

Gedragsregels 

De Foorakker is een kleinschalige school. We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich bij 

ons op school gekend en gezien voelt en dat we oog en oor voor elkaar hebben. Ons 

uitgangspunt is dat onze school een fijne, gezellige en veilige omgeving moet zijn. Dit houdt 

in dat er grenzen zijn aan wat kan en mag. Schelden, vloeken, rotzooi maken, zonder te 

vragen aan de spullen van een ander zitten en pesten vinden we niet goed. Gaat het een 

keer fout, dan bespreken we dit met elkaar tijdens een herstelgesprek. We proberen er dan 

samen uit te komen en duidelijke afspraken te maken over hoe we op een andere, betere 

manier met elkaar verder kunnen. In ons leerlingenstatuut staan de gedragsregels op onze 

school nader omschreven. Bij grove en/of herhaalde schendingen van onze gedragsregels 

kan de regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering in werking treden. Deze regeling is 

te vinden op www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ en ligt op school ter inzage. 

 

Elke school van Piter Jelles heeft zijn eigen contactpersoon machtsmisbruik en 

pestcoördinator.  

Op De Foorakker is de contactpersoon machtsmisbruik:  en de pestcoördinator:  

Mevr. M. Jorissen-de Beer      Mevr. M. Vos 

T: 058-8801650       T: 058-8801655 

E: mjorissen@pj.nl       E: mariellevos@pj.nl  

  

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
mailto:mjorissen@pj.nl
mailto:mariellevos@pj.nl
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De persoonlijke coach (leerjaar 1 t/m 3) en de persoonlijke mentor (leerjaar 4)  

Op De Foorakker heeft elke leerling een eigen coach of mentor.  

De persoonlijke coach van leerjaar 1 t/m 3 ondersteunt de leerling in zijn/haar 

onderwijsleerproces en vormt de verbinding met ouders/verzorgers. De persoonlijke coach 

voert elke week een coachgesprek van 15 minuten met de leerling over zijn/haar 

leerstrategie, welke leerdoelen de leerling kiest en wat wanneer te leren. Daarbij wordt 

intensief gebruik gemaakt van het logboek van de leerling. Vier keer per jaar heeft de coach 

een COL-gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en leerling om o.a. de voortgang te bespreken.  

Leerlingen van leerjaar 4 hebben een klassenmentor die tevens de leerlingen op geregelde 

basis als persoonlijke mentor één op één spreekt. Het gaat daarbij niet alleen om schoolse 

zaken zoals huiswerk en onderwijsleerresultaat, maar ook om het welbevinden van de 

leerling. De mentor heeft (minimaal) twee tot drie keer per jaar een gesprek met 

ouder(s)/verzorger(s) en de leerling om naar aanleiding van de cijferlijsten de voortgang te 

bespreken. 

De persoonlijke coach/mentor is de spil in de begeleiding van de leerling: hij of zij is voor 

zowel leerling en ouder(s)/verzorger(s) als voor collega’s altijd het eerste aanspreekpunt.  

Tijdens de eerste week van het schooljaar krijgen leerling en ouder(s)/verzorger(s) te horen 

wie de persoonlijke coach c.q. mentor is.  

Communicatie met thuis 

Voor leerling en ouder(s)/verzorger(s) is de persoonlijke coach/mentor te allen tijde het 

eerste aanspreekpunt. Als ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de school, doen zij 

dit altijd via de persoonlijke coach/mentor. Deze is immers het beste op de hoogte van de 

ontwikkeling van de leerling. We vragen het thuisfront in eerste instantie contact op te 

nemen via de e-mail.  

Open en tweezijdige communicatie met thuis vinden we erg belangrijk. Komen er op school 

situaties voor die van belang zijn om met het thuisfront te delen, dan zal de persoonlijke 

coach/mentor contact met thuis opnemen. Zijn er vanuit thuis zaken waarvan school op de 

hoogte zou moeten zijn, dan verwachten we van ouder(s)/verzorger(s) dat zij de 

persoonlijke coach/mentor daarvan op de hoogte stellen.  

We communiceren veelvuldig met ouder(s)/verzorger(s) over schoolbrede en leerling- 

specifieke zaken via de e-mail. Het is dan ook van belang dat school beschikt over een actief 

e-mailadres van het thuisfront. We verwachten dat ouder(s)/verzorger(s) op geregelde basis 

dit e-mailadres uitlezen en zich op de hoogte stellen van de informatie die vanuit school 

wordt gecommuniceerd. In de loop van het schooljaar worden meerdere 

oudercontactmomenten georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van COL-gesprekken en 

ouderavonden. We zijn van mening dat de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s) bij deze 

bijeenkomsten onontbeerlijk is voor het goed samen inhoud geven aan het 

onderwijsleerproces van uw kind. 

Taal & rekenen 

In het Referentiekader taal en rekenen is voor het hele onderwijs (van de basisschool tot en 

met het hoger onderwijs) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat 

om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Op De Foorakker gebruiken we hiervoor het 

programma SCORE. SCORE is een webbased programma waar onze leerlingen met hun een 

eigen inlogcode (ook thuis) op kunnen inloggen. SCORE bestaat uit 3 onderdelen: 

Taalverzorging, Rekenen en Lezen. De docenten Nederlands en wiskunde kunnen ‘achter’ 

het programma inloggen op het bijbehorende volgsysteem. Daarin kunnen zij de vorderingen 

van elke leerling monitoren en eventuele hiaten in het aanbod van hun lessen meenemen. 

Op school wordt vanzelfsprekend gelegenheid geboden onder begeleiding van een docent 

met SCORE aan het werk te gaan. 
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Leerlingvolgsystemen (STROOM en SOM) 

Aan de start van het schooljaar krijgt elke nieuwe leerling een eigen inlogcode en 

wachtwoord waarmee kan worden ingelogd op onze leerlingvolgsystemen STROOM (leerjaar 

1 t/m 3) en SOM (leerjaar 1 t/m 4). Hier wordt belangrijke informatie voor leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar gesteld. Voortgang en afwezigheid behoren daar 

bijvoorbeeld ook toe. Met de inloggegevens van de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) 

kan vanuit huis op STROOM en/of SOM ingelogd worden en de stand van zaken worden 

bekeken. De gegevens die te zien zijn komen rechtstreeks uit ons administratiesysteem. 

Vanzelfsprekend kunnen alleen de eigen gegevens worden ingezien. In de gedachte dat u, 

de school en uw kind gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijsleerproces 

van uw kind, gaan we er van uit dat u op geregelde basis over de 

schouder van uw kind mee kijkt. Daarnaast heeft u als ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 

van leerjaar 1 t/m 3 ook een rol in het volgen van het onderwijsleerproces van uw 

zoon/dochter middels uw wekelijkse bijdrage in het Kunskapsskolan logboek van uw 

zoon/dochter, waarin hij/zij de leer- en werkdoelen omschrijft en zijn/haar planning van de 

dag maakt. Het logboek wordt door school ter beschikking gesteld. Een agenda is niet meer 

nodig. 

Rapportages 

Voor leerjaar 1 t/m 3 geldt:  

Via het leerlingvolgsysteem STROOM is bij voortduring per vak te volgen hoe en op welk 

niveau uw zoon/dochter functioneert. Daarnaast krijgt u ook inzicht in hoe het met uw 

zoon/dochter gaat middels zijn/haar logboek. De persoonlijke coach van uw kind zal 

(minimaal) vier keer per jaar met u en uw zoon/dochter over de voortgang met betrekking 

tot de gestelde doelen in gesprek gaan tijdens een COL-gesprek. Tussentijds kunnen 

dergelijke gesprekken op initiatief van u, uw zoon/dochter of de persoonlijke coach ook 

mogelijk zijn. 

Voor leerjaar 4 geldt: 

Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. De stand van zaken is bij voortduring te volgen in 

SOM, maar leerlingen krijgen daarnaast aan het eind van elke periode een papieren cijferlijst 

mee naar huis. Naar aanleiding van die cijferlijst zal de persoonlijk mentor met u en uw 

zoon/dochter in gesprek gaan over de voortgang van de leerling. Ouder(s)/verzorger(s) 

ontvangen hiervoor via de e-mail een uitnodiging. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen naar 

aanleiding van de cijferlijst ook een gesprek aanvragen met docenten; docenten kunnen u 

daarnaast ook naar aanleiding van de cijferlijst uitnodigen voor een gesprek.   

Voor het einde van de vierde periode ronden de leerlingen van leerjaar 4 hun schoolexamen 

af en ontvangen ze hun laatste cijferlijst. Daarna gaan deze leerlingen het Centraal 

Schriftelijk Examen in.  

Reglement beroep op bevordering  

Een leerling of –in geval van minderjarigheid- diens ouder(s)/verzorger(s) kan volgens het 

Reglement beroep op bevordering, zie www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ bij de 

directeur in beroep gaan tegen een beslissing van de docentenvergadering m.b.t. de 

bevordering van de leerling. De overgangsnormen van De Foorakker zijn te vinden op onze 

website  

www.piterjelles.nl/defoorakker/overgangsnormen/   

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
http://www.piterjelles.nl/defoorakker/overgangsnormen/
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Leermiddelen 

Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 werken volledig digitaal. Ze gebruiken hiervoor de Learning 

Portal van Kunskapsskolan Nederland. De rekening van de leermiddelen gaat rechtstreeks 

naar de school. U hoeft dus niet te betalen voor de Learning Portal van Kunskapsskolan 

 

Leerlingen van leerjaar 4 werken met boeken. De rekening van de boeken gaat rechtstreeks 

naar de school. U hoeft dus niet te betalen voor de boeken. Er wordt geen borg gevraagd 

voor de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. Voor de levering van de gratis 

schoolboeken maakt Piter Jelles gebruik van een extern boekenfonds dat is ondergebracht 

bij Van Dijk Educatie uit Kampen. Aan de hand van de boekenlijst die is opgesteld door de 

school, bestellen de leerlingen of de ouder(s)/verzorger(s) de schoolboeken eenvoudig via 

de website van Van Dijk Educatie (www.vandijk.nl).  

De leerlingen van leerjaar 4 krijgen een instructie over het bestelproces. De schoolboeken 

worden ongeveer twee weken voor aanvang van het schooljaar gratis naar het huisadres 

van de leerling gestuurd. Tijdig bestellen betekent een tijdige levering.  

Een groot deel van de schoolboeken zijn huurboeken. De school huurt deze schoolboeken 

bij Van Dijk Educatie. Deze boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer worden 

ingeleverd. Het is belangrijk dat de schoolboeken goed worden beheerd. Schade of 

vermissing van de gratis beschikbaar gestelde schoolboeken wordt aan de 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerling in rekening gebracht. Ook niet ingeleverde boeken 

worden via Van Dijk Educatie in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). Ter 

voorkoming van onnodige kosten vragen we u en uw kind om goed om te gaan met de 

schoolboeken en te zorgen dat de huurboeken in goede staat en op het afgesproken moment 

worden ingeleverd met behulp van het inleverformulier van Van Dijk Educatie. Dit krijgt u 

tegen het einde van het jaar thuis gestuurd. Om schade zoveel mogelijk te voorkomen, 

adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften en te vervoeren in een stevige, 

afsluitbare en waterdichte tas.  
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Vrijwillige ouderbijdrage, specificatie leerling-activiteiten en bijkomende kosten 

De vrijwillige ouderbijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten en/of materialen die niet door de 

overheid worden bekostigd.  

Wordt de vrijwillige ouderbijdrage niet (helemaal) voldaan, dan kan de leerling worden 

uitgesloten van de activiteit(en) waarvoor de ouder(s)/verzorger(s) niet hebben betaald.  

Op de website www.piterjelles.nl wordt onder de knop organisatie aanvullende informatie over 

deze regeling gedeeld.  

 

NB: De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen 

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

Vrijwillige ouderbijdrage 

activiteiten/materialen leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 

Ongevallen- reis- en 

aansprakelijkheidsverzekering 

€ 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 

Klankbordgroep/ouderraad € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Leerling-activiteiten* € 18,75 € 18,75 € 18,75 € 18,75 

Sportactiviteiten € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Totaal € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 

*De leerling-activiteiten worden hieronder gespecificeerd. 

 

Specificatie leerling-activiteiten (vrijwillige bijdragen) 

 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 

Activiteiten start schooljaar € 6,75 € 6,75 € 6,75 € 6,75 

Schoolfeest(en) € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Sinterklaasviering € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Kerstviering € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Jaarafsluiting € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Totaal € 18,75 € 18,75 € 18,75 € 18,75 

 

Daarnaast worden er gedurende het schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd 

waarbij – als de leerling er aan deelneemt – een bijdrage wordt gevraagd. 

 

* Bij benadering 

Bijkomende kosten (vrijwillige bijdragen) 

 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 

Excursies € 50,00 * € 17,50 € 15,00  € 20,00 

Schoolreis € 50,00 *    

Buitenlandreis   € 375,00 *  

Werkweek  € 130,00 *   

Totaal € 100,00 € 147,50 € 390,00 € 20,00 

http://www.piterjelles.nl/
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Kluisjes 

Leerlingen kunnen op school een kluisje gebruiken. 

De borg voor de kluissleutel ervan bedraagt €5,-. Bij 

het inleveren van de kluissleutel ontvangt de leerling de betaalde borg terug.  

Print- c.q. schoolpas 

De leerlingen krijgen eenmalig bij binnenkomst op De Foorakker een schoolpas met daarop 

een eerste bedrag van €5,- ten behoeve van printen en aankopen in de kantine. Dat tegoed 

wordt bij u in rekening gebracht middels de vrijwillige ouderbijdrage. 

Het verzuimbeleid 

Het verzuimbeleid van De Foorakker is gebaseerd op het Verzuimprotocol VO dat op de 

website www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ te lezen is en op school ter inzage ligt. 

In ons verzuimbeleid is vastgelegd wat we van team, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 

verwachten op het gebied van de melding, de registratie en de afhandeling van absentie,  te 

laat komen en verwijdering uit de les.   

 

De Leerplichtwet 1969 is een rechtsmiddel om onderwijs aan kinderen te waarborgen. De 

wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school 

staat ingeschreven.  De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat alle leerplichtige 

kinderen/jongeren – woonachtig in de gemeente – op een school staan ingeschreven en 

deze school ook daadwerkelijk bezoeken.   De Leerplichtwet is daarmee duidelijk. 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en 

worden er op aangesproken als dit niet zo is.  Leerlingen van 12 jaar en ouder kunnen 

volgens de Leerplichtwet ook persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd verzuim en 

spijbelen. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de gemeente na uiterlijk 

drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook is de school verplicht het te melden wanneer de 

leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen verzuimt.   

 

Ingeval van ziekte van een leerling verwachten we op de eerste ziektedag om 08.00 uur een 

telefonische melding van ouder(s)/verzorger(s). Is een leerling weer beter, dan verwachten 

we op de dag van betermelding schriftelijk bericht van thuis. Ook bij te laat komen 

verwachten we ’s ochtends een bericht van thuis. 

 

Om niet-gemelde absentie tijdig te constateren, wordt dagelijks tijdens het eerste lesuur 

absentie gecontroleerd. Ook gedurende de schooldag wordt per lesuur geregistreerd of er 

leerlingen absent zijn. Blijkt een leerling absent zonder dat er een melding van thuis heeft 

plaatsgevonden, dan neemt school contact op met thuis.  

Bij veelvuldige absentie neemt de persoonlijke coach, eventueel in samenwerking met onze 

pedagogisch medewerker, contact op met thuis om het verzuim te bespreken. De 

leerplichtambtenaar wordt van dergelijk verzuim altijd op de hoogte gesteld. Vervolgens 

wordt de leerling uitgenodigd voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar. 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
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Vanzelfsprekend hebben ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid bij dit gesprek aanwezig te 

zijn. 

 

Aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties kunnen alleen gedaan worden middels een 

daartoe bestemd formulier. Dit formulier is terug te vinden op onze website 

http://www.piterjelles.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/12/V4-Protocol-verlof-

buiten-de-schoolvakanties.pdf   

De introductieperiode 

Het schooljaar begint met een meerdaagse introductieperiode voor leerjaar 1. Tijdens deze 

dagen maken de leerlingen via allerlei activiteiten kennis met elkaar, het team, het 

gebouw en niet te vergeten de werkwijze binnen ons onderwijsmodel Kunskapsskolan.  

Leerjaar 2 en 3 beginnen ook met een meerdaagse introductie zodat de leerlingen 

individueel en met elkaar en met het werken volgens Kunskapsskolan een goed start te 

maken. 

Voor leerjaar 4 start het schooljaar met één introductiedag zodat ze als groep en 

individueel een goed kunnen starten met het examenjaar: op naar het diploma vmbo-t! 

De op-, door- en afstroom-regeling 

Op De Foorakker vinden we het belangrijk de leerling het niveau aan te bieden dat het beste 

bij de leerling past. Daarom zijn er in leerjaar 1 t/m 3 COL-gesprekken waarin per vak 

besproken wordt wat het niveau zal zijn waarop de leerling gaat werken. Aan het eind van 

het schooljaar wordt door de vakdocenten adviserend aangegeven naar welk niveau de 

leerling kan op-, door- of afstromen. Dit wordt door de coach met leerling en ouders 

besproken. In een vroeg stadium van leerjaar 2 wordt tijdens het COL-gesprek voor 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) aangegeven op welk niveau de leerling in leerjaar 3 naar 

verwachting zal gaan werken: vmbo-basis, - kader, –theoretisch, havo of vwo. Voor 

leerlingen die een vmbo-basis of –kader advies krijgen, betekent dit dat ze naar Ynsicht 

gaan. Aan het eind van leerjaar 3 wordt tijdens een COL-gesprek aangegeven of een leerling 

op De Foorakker blijft om een vmbo-t diploma te halen of naar een bovenbouwlocatie van 

Piter Jelles gaat voor havo of vwo.   

In leerjaar 4 stromen leerlingen niet op of af; zij volgen het onderwijs op vmbo-t niveau om 

op dit niveau hun diploma te behalen.  

De regeling kunt u vinden op de website van De Foorakker www.piterjelles.nl/defoorakker/  

Het vak Frysk 

Het Fries neemt in Nederland een bijzondere positie in. Het is de enige officieel erkende 

minderheidstaal. De Nederlandse overheid heeft zich, door het tekenen van het Europese 

Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (1989), verplicht het Fries te 

beschermen en te bevorderen. Het onderwijs in de Friese taal speelt daarbij een belangrijke 

rol. Op De Foorakker volgen de leerlingen in leerjaar 1 wekelijks 1 lesuur Frysk.  

 

De Foorakker. 

Miskien noch wol mear as de oare skoallen fan Piter Jelles stiet De Foorakker yn in 

meartalich fermidden. Learlingen kinne alle dagen te krijen ha mei Nederlânsk, Frysk en 

Bildts. De Foorakker is him bewust fan dy posysje en jout omtinken oan dy meartaligens. 

Sa stiet yn de earste it fak Frysk ien lesoere op it roaster. Yn dy lessen komme alle 

kearndoelen fan Fryske Taal en Kultuer oan de oarder. Yn it Taalplan Frysk (2016) fan de 

provinsje  wurket De Foorakker dan ek mei Profyl A.  

Yn it skoallejier 2016-2017 is de digitale lesmetoade ‘Searje 36’ op De Foorakker ynfierd. 

Dizze metoade is rjochte op differinsjaasje yn en personalisearring fan learprosessen. De 

yntroduksje fan ‘Searje 36’ past dus yn it ûnderwiismodel ‘Kunskapsskolan’ fan De 

Foorakker. 

http://www.piterjelles.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/12/V4-Protocol-verlof-buiten-de-schoolvakanties.pdf
http://www.piterjelles.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/12/V4-Protocol-verlof-buiten-de-schoolvakanties.pdf
http://www.piterjelles.nl/defoorakker/
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It is in ambysje fan De Foorakker om meartaligens en dêrmei yn dit gefal  it Frysk op 

skoalle te fersterkjen. Dat kin bygelyks troch dielname oan aktiviteiten as ‘Ferstival’ bûten 

de skoalle, mar ek yntern troch yn ‘e mande mei oare fakken mei te dwaan oan Taaldoarp. 

Yn dit opsicht wurdt ek socht om in ferbining mei de dramalessen. As dêr by learlingen 

ferlet oan is, dan moatte der  yn hegere klassen (digitale) mooglikheden komme om foar 

ûnderskate taaldomeinen modules Frysk te folgjen.  Yn dy sin moat ek de keuze Frysk as 

eksamenfak oanbean wurde. Gearwurking mei oare skoallen is dêrby in opsje. 

 

Fries op De Foorakker. 

Misschien nog wel meer dan andere scholen van Piter Jelles staat De Foorakker in een 

meertalige omgeving. Leerlingen kunnen alle dagen te maken krijgen met Nederlands, 

Fries en Bildts. De Foorakker is zich bewust van die positie en schenkt aandacht aan die 

meertaligheid. Zo staat in de eerste klas het vak Fries één lesuur op het rooster. In die 

lessen komen alle kerndoelen van Fryske Taal en Kultuer aan de orde. In het Taalplan 

Frysk van de provincie werkt De Foorakker dan ook met Profiel A. 

In het schooljaar 2016-2017 is de digitale lesmethode ‘Searje 36’ op De Foorakker 

ingevoerd. Deze methode is gericht op differentiatie in en personalisering van 

leerprocessen. De introductie van ‘Searje 36’ past dus binnen het onderwijsmodel 

‘Kunskapsskolan’ van De Foorakker. 

Het is een ambitie van De Foorakker om meertaligheid en daarmee in dit geval het Fries 

op school te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan activiteiten als ‘Ferstival’ 

buiten de school, maar ook intern door in samenwerking met andere vakken mee te doen 

aan Taaldorp. In dit opzicht wordt ook gezocht naar een verbinding met de dramalessen. 

Als daar bij leerlingen behoefte aan bestaat, dan moeten er in de hogere klassen (digitale) 

mogelijkheden komen om voor verschillende taaldomeinen modules Fries te volgen. In die 

zin moet ook de keuze Fries als examenvak aangeboden worden. Samenwerking met 

andere scholen is daarbij een optie. 

LeerWerkPlein uren (Skills) 

Om álle leerlingen in staat te stellen zich voor te bereiden op hun mogelijkheden en hun 

wensen ten aanzien van hun vervolgopleiding en maatschappelijke rol in de toekomst staan 

er in leerjaar 1 en 2 wekelijks twee uren Skills op het rooster.  

Maatschappelijke stage & burgerschap 

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 

meer verplicht om tijdens hun schoolloopbaan de maatschappelijke stage van 30 uur te 

voltooien. Scholen bepalen dan zelf of zij de maatschappelijke stage nog in hun programma 

willen opnemen. Op De Foorakker vinden we het, ondanks het wegvallen van deze 

verplichting, van groot belang dat onze leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten 

kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving en de 

verantwoordelijkheden binnen actief burgerschap. We hebben daarom besloten ook in 2017-

2018 door te gaan met de maatschappelijke stage. Positieve reacties van instellingen uit het 

maatschappelijk veld én van onze leerlingen die deelnamen aan de maatschappelijke stage 

hebben aan deze beslissing bijgedragen. 

De Maatschappelijke stage zal gekoppeld worden aan de lessen Skills. 

Over de precieze invulling van de stage(s) worden leerlingen en ouders/verzorgers per 

leerjaar geïnformeerd. 

Daarnaast besteden we in leerjaar 1 en 2 dagelijks aandacht aan het nieuws om kinderen 

bewust te laten worden van datgene wat er om hun heen gebeurt, een mening daarover te 

vormen en welke rol zij eventueel kunnen nemen. 
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Bovenbouwschool vmbo-basis en -kader 

Leerlingen met het niveau vmbo-basis en vmbo-kader kiezen in het tweede leerjaar een 

passend vervolg. Rond dit keuzemoment wordt een ouderavond belegd, waarbij collega’s 

van de locatie YnSicht aanwezig zijn om voorlichting te geven en vragen van 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te beantwoorden. Daarnaast organiseert de locatie 

YnSicht een meeloop-moment voor onze leerlingen.  

Sectorstage leerjaar 3 vmbo-t 

In leerjaar 3 vmbo-t volgen de leerlingen, ter voorbereiding op hun sectorkeuze en horend 

bij de leerlijn van het LeerwerkPlein (Skills), een oriënterende sectorstage van een week. 

Tevens maken de leerlingen van leerjaar 3 een sectorwerkstuk waar ze een presentatie 

over geven.  

Sectorkeuze leerjaar 3 vmbo-t 

In leerjaar 3 maken de leerlingen een definitieve sector- en vakkenpakketkeuze. 

Voor deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) wordt een ouderavond georganiseerd. 

Tijdens de COL-gesprekken in leerjaar 3 wordt aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en 

keuzevaardigheden. 

Profielkeuze leerjaar 3 havo en vwo 

De leerlingen met het niveau havo of vwo kiezen in het derde leerjaar een profiel met 

bijbehorend vakkenpakket. Toeleiding naar dit keuzemoment wordt begeleid tijdens de COL-

gesprekken. Voor deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) wordt een ouderavond 

georganiseerd. Collega’s van de locaties Montessori High School en het Leeuwarder Lyceum 

verzorgen tijdens deze avond voorlichtingen. We stimuleren onze leerlingen uitgebreid een 

kijkje te nemen op de scholen en alvast een ochtend of een middag op de nieuwe school 

mee te draaien.  

Medezeggenschap op De Foorakker 

Naast de centrale MR van Piter Jelles kent de Foorakker een locatieraad. In de locatieraad 

zijn personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd. 

De locatieraad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de centrale MR, maar de 

medezeggenschap gaat over school-specifieke zaken zoals bijvoorbeeld de lessentabel, de 

schoolgids en de onderwijstijd. Momenteel is de locatieraad als volgt  samengesteld: 

 

Oudergeleding:  mevr. S. Braaksma (voorzitter) 

Leerling-geleding:  Romano Fortuin 

Personeelsgeleding:  dhr. Jan de Groot  

                                   mevr. Rianne van de Linde 

 

De Foorakker kent ook een klankbordgroep die gevormd wordt door ouder(s)/verzorger(s) 

die actief meedenken, meepraten en mee richting geven aan de ontwikkelingen op onze 

school. Ook participeert de klankbordgroep bij de inhoudelijke voorbereiding van de 

jaarlijkse algemene ouderavond.  

Naast de locatieraad en de klankbordgroep denkt ook de leerlingenraad mee met team en 

schoolleiding. Elk leerjaar vaardigt een vertegenwoordiger af naar de leerlingenraad die op 

geregelde basis onder begeleiding van een teamlid bijeen komt. De onderwerpen waarover 

de leerlingenraad zich buigt zijn zeer divers. Ze variëren van het aanbod in de kantine tot 

roosteraanpassingen. De leerling-geleding van de locatieraad is in de leerlingenraad 

vertegenwoordigd.     
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Gezonde School 

De Foorakker is in ontwikkeling om het vignet Gezonde School te behalen. Dit houdt in dat 

we binnen de Campus werken aan een gezond kantine-aanbod, aan gezonde leefstijl van 

leerlingen vanuit verschillende vakken, zoals LO, verzorging en biologie. Ieder jaar wordt 

een Gezonde Leefstijldag georganiseerd.  

Dit schooljaar zal de gehele Campus rookvrij zijn. Voor klas 1 en 2 zullen extra activiteiten 

zijn (zoals Smokefree Challenge) om te werken aan een Rookvrije generatie 

(www.rookvrijegeneratie.nl).  

 

 

 

5 Leerlingbegeleiding en leerlingenzorg 

 
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.  

Het orthopedagogisch-didactisch centrum van het samenwerkingsverband is gevestigd in 

Leeuwarden. Binnen het OPDC zijn vier trajecten die zoveel mogelijk gericht zijn op de 

terugkeer van de leerling naar de (eigen) school. Het ontwikkelperspectiefplan is een 

verplicht document. Hierin staat onder andere vermeld wat de verwachte duur is op het 

OPDC en of de leerling het hele onderwijsprogramma of een deel ervan op het OPDC 

volgt.  

 

Traject 1: Rebound 

Als het vermoeden bestaat dat het moeizaam functioneren van een leerling van tijdelijke 

aard is, kan de leerling voor een bepaalde tijd buiten de en school worden geplaatst. In de 

rebound is de begeleiding intensief en erop gericht dat de leerling terug gaat naar zijn 

eigen school en klas. Hiervoor zal de leerling inzicht in het eigen functioneren moeten 

krijgen. De leerling werkt binnen de rebound aan het eigen schoolprogramma.  

 

Traject 2: TZ-traject 

Bij het TZ-traject is sprake van een intensief onderwijszorgtraject voor de leerling. De 

begeleiding verloopt individueel, er is veel contact met betrokken (hulpverlenings-) 

instanties en mogelijk is nader onderzoek, eventueel met hulpverleners van buiten, 

noodzakelijk. Het voorkomen of zo snel mogelijk oplossen van ‘thuiszitten’ is hierbij een 

van de doelen.  

 

Traject 3: Observatietraject / Maatwerk 

Hierbij staat de observatie van de leerling centraal. Vaak gaat het om een combinatie van 

problemen. Waarom doet de leerling zoals hij doet en wat is de samenhang? Het gaat om 

een dagprogramma waarbinnen de leerling toch zoveel mogelijk doorwerkt aan het (eigen) 

onderwijsprogramma, met het oog op een vervolg op de (eigen) school. 

 

Traject 4: Kinnik en onderwijs 

Dit traject is voor leerlingen die onder behandeling zijn bij de GGZ-instelling Kinnik. Naast 

hun behandeling in de kliniek volgen ze onderwijs op maat. Het onderwijs sluit aan bij het 

niveau van de leerlingen maar ook bij de draagkracht. Dit onderwijs is in overleg en 

afstemming met de scholen waar de leerlingen vandaan komen. Als de behandeling is 

beëindigd, gaat de leerling terug naar de school van herkomst. Als dat niet mogelijk is, 

zoekt de begeleider, samen met leerling en ouders, naar een andere school. 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/
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 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 Fryslân-Noard (www.swvfryslan-noard.nl) staan de 

ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van 

ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. 

 

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 toelaatbaarheid-verklaring 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 toelaatbaarheid-verklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen 

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

toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling 

worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan 

of de leerling kan worden toegelaten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op 

de website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.swvfryslan-noard.nl/
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6 Onze resultaten 

Onderwijsresultaten 2017 

 

 

 

                      BOVENBOUW  

   ONDERBOUW  

Onderwijsresultaten 2017 

BOVENBOUW  

Stg. openb. scholengemeenschap Piter Jelles 

De Foorakker  20DL-11 9076 EB  St.-Annaparochie 

    VMBO G/ T     

  

norm  

95.44%  

75%

80%

85%

90%

95%

100%

13/14 14/15 15/16 Driejaarstotaal

Berekend 

oordeel 

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

vmbo g/t

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

vmbo g/t

norm  

-10.05%  

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

14/15 15/16 16/17 Driejaarstotaal

norm  norm      8 6 .7 8 %          6 .1 8      

  voldoende     

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 

Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal) 
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Slagingspercentages afgelopen 3 schooljaren. 

In schooljaar 2014-2015 zijn alle leerlingen klas 4 vmbo-t geslaagd. Slagingspercentage 

100% bij een aantal van 14 leerlingen. 

 
In schooljaar 2015-2016 zijn 15 leerlingen van klas 4 vmbo-t geslaagd. 

Slagingspercentage van 88% bij een aantal van 17 leerlingen. 

 

In schooljaar 2016-2017 zijn 20 leerlingen van klas 4 vmbo-t geslaagd. 

Slagingspercentage van 95% bij een aantal van 21 leerlingen. 

Berekeningen 2 0 1 7

Bevoegd gezag 13603

Naam school

Adres

Plaats 20DL-11

VMBO B VWO

VMBO B VWO

VMBO B VWO

VMBO B VWO

Onderbouw snelheid

Stg. openb. scholengemeenschap Piter Jelles

De Foorakker

Hartman Sannesstraat 7

9076 EB  St.-Annaparochie

Bevoegd gezag nr.

BRIN-Vestnr.

Onderw ijsposit ie t .o.v. advies po

11.76%

-10.05%

boven de norm

6 .0 6 %

0.00%

2015-2016

2014-2015

VMBO-breed en VMBO-breed/HAVOVergelijkingsgroep

Norm zeer groot verschil

Norm groot verschil

2013-2014

Verschil SE- CE

Berekend oordeel

2014-2015

2014-2015

2015-2016

Gem  3  jaar

Norm (na correctie)

2015-2016

Gem  3  jaar

Norm (na correctie)

Exam encij fer

Resultaat

2013-2014

2014-2015

0.50

1.00

6.18

boven de norm

VMBO G/T

VMBO G/T

0.11

VMBO K

VMBO K

0.28

Gem  3  jaar

2016-2017

0.34

0 .2 4

2015-2016

Gem  3  jaar

VMBO K

2013-2014

Bovenbouw succes VMBO K

Resultaat

gering verschil

voldoende

Resultaat

Resultaat

Norm

VMBO G/T

85.71%

91.67%

89.47%

8 8 .9 9 %

86.78%

boven de norm

VMBO G/T

6.28

6.58

6.21

6 .3 3

boven de norm

HAVO

HAVO

HAVO

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Gem  3  jaar

Norm (na correctie)

Resultaat

95.40%

100.00%

96.67%

9 7 .3 3 %

95.44%

HAVO
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7 Campus Middelsee 
 

In de Campus Middelsee huizen drie scholen; PJ de Foorakker, CSG Ulbe van Houten en CSG 

Comenius. Campus Middelsee is méér dan alleen een modern gebouw. Het vormt ook het 

decor voor de vernieuwende onderwijsmethodiek van het LeerWerkPlein (LWP). 

 

Samen met het bedrijfsleven zorgt het LWP voor een intensief loopbaanoriëntatie-

programma dat leerlingen binnen het vmbo, havo en vwo in staat stelt een bewuste 

beroepskeuze te maken. 

 

Als vervolg daarop zorgt het LWP samen met het bedrijfsleven en het mbo voor een 

programma van doorlopende leerlijnen dat leerlingen kans biedt op een baan in de regio.  

 

Daarnaast is het LWP ook een fysieke ontmoetingsplaats voor leerlingen, docenten, 

bedrijfsleven en ouder(s)/verzorger(s)s ten behoeve van presentaties, scholing, workshops, 

innovaties en beroepenmarkten. 

 

 

 

 
 

 
8 Vakantiedata 
 

Voor de vakantieregeling 2017-2018 wordt verwezen naar de site van de Foorakker: 

www.piterjelles.nl/defoorakker/vakanties/ . 

 

Tevens worden de data vermeld in onze jaarkalender, die ook te vinden is op onze site  

www.piterjelles.nl/defoorakker/jaarkalender/ .   

 

 

Voor de volledigheid staan hieronder de vakantiedata ook vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/defoorakker/vakanties/
http://www.piterjelles.nl/defoorakker/jaarkalender/
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Soort vakantie vakantieperiode dagen 

Herfstvakantie maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober 

2017 

 5 

Kerstvakantie maandag 25 december 2017  t/m maandag 8 januari 

2018 

10 

Voorjaarsvakantie maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018  5 

Koningdag Vrijdag 27 april 2018  1 

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018  2 

Meivakantie maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 

incl. Bevrijdingsdag & Hemelvaart 

10 

Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018  1 

Zomervakantie maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 30 

 
Voor leerlingen aanvullend   
De losse dagen betreft studiedagen 
voor het personeel; de week in juli 
betreft de laatste schoolweek. 
Leerlingen zijn in principe vrij, 
maar in bepaalde gevallen kan 
gevraagd worden aanwezig te zijn op 
school: bv. voor het inhalen van 
toetsen of achterstallig werk. 

maandag en dinsdag 4 en 5 september 2017 

maandag 8 januari 2018 

Vanuit Piter Jelles worden organisatiedagen ingepland; deze zullen 
bij aanvang schooljaar 2017-2018 bekend worden gemaakt. 

maandag 13 juli t/m vrijdag 20 juli 2018 

Maandag 13 juli 2017 betreft de reservedag. Deze extra vrije dag vervalt 

op 13 juli als inzet tijdens schooljaar 2017/2018 nodig is in verband met 

een Elfstedentocht, ijsvrij of overige calamiteiten/bijzondere dagen. 

 

9 Algemene informatie OSG 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 

T: 058 – 8801100 

E: 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). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cvb@pj.nl
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Piter Jelles-brede regelingen 

Binnen Piter Jelles gelden op een aantal terreinen dezelfde regelingen. 

Op de website www.piterjelles.nl is onder de knop organisatie -> protocollen en regelingen 

informatie te lezen over: 

 Algemene leerlingbegeleiding en –zorg/passend onderwijs 

 Privacy 

 Schoolveiligheid en klachtenregeling 

 Lesmateriaal, vrijwillige ouderbijdrage en verzekeringen 

 Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder 

 Medezeggenschap binnen Piter Jelles 

 De vakantieregeling 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scholen van Piter Jelles 

De logische aansluiting van de onderbouw op De Foorakker van het vmbo-basis en -kader 

onderwijs en van de havo en vwo zijn de scholen van Piter Jelles in Leeuwarden met de 

betreffende bovenbouw mogelijkheden. 

 

Voor de meest recente informatie over die mogelijkheden binnen Piter Jelles wordt 

verwezen naar de algemene site van Piter Jelles;  

www.piterjelles.nl/de-scholen-van-piter-jelles/ 

 

Informatie 

Alle scholen hebben hun eigen schoolgids met uitgebreide informatie over de school en het 
onderwijs. Deze gidsen zijn te downloaden via www.piterjelles.nl. Ook is er informatie 

verkrijgbaar bij de scholen zelf en via info@pj.nl. 
 

http://www.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/de-scholen-van-piter-jelles/
http://www.piterjelles.nl/
mailto:info@pj.nl

