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Voorwoord  

 

Een leerling op !mpulse, dan heb je op een verjaardag al gauw het idee dat je van alles moet 

uitleggen. Ons advies is, om in het vervolg deze schoolgids in de handen te duwen en rustig een 

gebakje te gaan eten. De toegevoegde waarde van deze schoolgids voor leerlingen, ouder(s), 

verzorger(s) en teamleden is dat je weet waar je welke antwoorden op je vragen kan vinden.  

 

Een veelvoorkomende vraag blijft op voorlichtingsavonden en gesprekken met mensen die 

onbekend zijn met !mpulse: ‘wat moet een kind kunnen om bij jullie succesvol te zijn?’, ‘Hoe 

ziet een !mpulse kind eruit?’. Het antwoord is helder: de blauwdruk !mpulse leerling bestaat 

niet.  Leerlingen komen op !mpulse samen om in hechte groep van en met elkaar te leren en 

uitdagingen aan te gaan.  

 

We zien het als onze taak om samen met leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) te 

onderzoeken wat er nodig is om te groeien. Vanuit de leervragen stellen we doelen waarin 

leerlingen met de juiste steun, de nodige inspiratie en ook het wijzen van de goede weg zich 

ontwikkelen. Bij elke leerling is dan de groei zichtbaar, met als uiteindelijke doel het maximale 

van het talent en de eigen persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. De aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling binnen een hechte leer- en leefgemeenschap staat centraal, zowel 

voor leerlingen als teamleden. !mpulse leidt op tot een vmbo-tl, havo of vwo diploma en een 

CompetentieCertificaat.  

 

Zijn er vragen, opmerkingen, reacties of heeft u goede ideeën, neem dan contact op met de 

coaches van uw zoon of dochter. 

 

We wensen uw kind, onze leerling een plezierig schooljaar toe. 

 

Namens het team van !mpulse, 

 

Ralph de Jong 
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1. Algemene informatie over !mpulse Leeuwarden 

 

1.1 Algemeen  

 

!mpulse Leeuwarden is een hechte leer- en leefgemeenschap, waarbij de aandacht voor de 

persoonlijke ontwikkeling centraal staat, zowel voor leerlingen als teamleden. !mpulse leidt op 

tot een vmbo-tl, havo of vwo diploma en een CompetentieCertificaat.  

 

We zijn een dialooggerichte leeromgeving. Dat betekent dat we in ons dagelijkse werk 

structureel afstemmen op  de leer-, coach-, begeleidings- opleiding- behoefte en vragen van de 

leerlingen. De dialoog tussen leerlingen, teamleden en ouders is gericht op vakkennis, 

vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor is onze school continu in 

ontwikkeling. Door wat goed werkt te verbeteren en met nieuwe dingen te experimenteren, 

sluiten wij niks uit: wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn. 

Slagvaardig de leerroute van de leerling begeleiden vraagt om ondernemerschap, 

doorzettingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit en een dienstverlenende houding van ons team, 

leerlingen en ouders. 

Daarnaast luisteren we goed naar elkaar. Communicatie tussen leerlingen, collega’s en ouders 

is de basis voor optimale samenwerking. De omgang met elkaar is open en respectvol waarin 

vertrouwen naar elkaar gegeven wordt. Het zijn deze 'in de praktijk' ontstane cultuuraspecten 

die mede onze identiteit vormen. De organisatiestructuur is plat en verantwoordelijkheden 

liggen laag in de organisatie. In !mpulse werken leerlingen en teamleden hecht samen om zorg 

te dragen voor het werken in onze leer- en leefgemeenschappen. 
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1.2     Huisvesting !mpulse Leeuwarden 

Onze school is gehuisvest aan de Douwe Kalmaleane 4 in Leeuwarden. Aan de rand van de wijk 

Westeinde ligt het door de beroemde architect Bonnema ontworpen schoolgebouw. Op deze 

locatie zit tevens de Montessori High School, OSG Piter Jelles gehuisvest. Het vernieuwde 

schoolplein is in 2017 opgeleverd en is ingericht op basis van het gedachtegoed van een 

‘gezonde school’ vol groen en ruimte voor beweging.  

 

 
 

Het schoolgebouw van !mpulse is opgedeeld in vier leefhuizen, deze hebben allen een eigen 

deel van het gebouw wat ze als groep kunnen gebruiken als leer- en leefruimte. Leerlingen en 

teamleden hebben de verantwoordelijkheid om naar eigen wens ruimten in te richten en te 

onderhouden. De indeling van de leefhuizen maken we bekend aan het begin van het schooljaar 

via het weeknieuws.  

 

Plattegrond huizen 

Volgt via weeknieuws periode 1 2017-2018 
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1.3  Bereikbaarheid van de school 

 

Openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van onze locatie vanuit alle richtingen.   

!mpulse Leeuwarden is gemakkelijk en veilig met de fiets te bereiken, !mpulse werkt samen 

met provincie en gemeente om de fietsroutes van leerlingen verder te verbeteren. Leerlingen 

uit de richting Dronryp (bus 97) kunnen aan de Harlingerstraatweg in- en uitstappen.  

Leerlingen uit andere richtingen kunnen via het stationsplein met stadsbus lijn 1 aan de Douwe 

Kalmaleane in- en uitstappen. 

 

1.4 Organisatie Piter Jelles en !mpulse 

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). 

 

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. 

 

Aansprakelijkheid 

Op !mpulse werken we aan een veilige omgeving, waarin we met respect omgaan met elkaars 

eigendommen. Het blijft echter belangrijk om goed op je kostbare spullen te passen. De school 

kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal of beschadiging van kleding, fietsen en 

andere eigendommen. 

 

Leerlingen 

Contactpersonen 

Leerlingen kunnen naar speciaal aangestelde contactpersonen op de school. Een contactpersoon 

vangt leerlingen met klachten, die vallen onder de klachtenregeling, op en begeleidt hem of 

haar naar de vertrouwenspersoon of helpt en begeleid leerlingen rondom de thema’s; pesten of 

machtsmisbruik. Voor !mpulse zijn dat:  

 

Contactpersoon  klachten: Marja Verhaagen, email: mverhaagen@pj.nl  

Contactpersoon pesten: Jose Lemke, e-mail: jlemke@pj.nl  

 

http://www.piterjelles.nl/
mailto:info@pj.nl
mailto:mverhaagen@pj.nl
mailto:jlemke@pj.nl
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Contactpersoon machtsmisbruik en vertrouwenscoördinator: Henrike Reitsma, email: 

HEReitsma@pj.nl  

 

1.5 Contact onderwijsinspectie 

 

Het is mogelijk voor ouders en leerlingen om via een contactformulier, email of telefoon contact 

op te nemen met medewerkers van de onderwijsinspectie, ook zijn er vertrouwensinspecteurs 

beschikbaar. Via onderstaande link is aangegeven hoe je de juiste personen kunt vinden.   

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/contact 

 

 

 

 

 

 

mailto:HEReitsma@pj.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/contact
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2. DNA van !mpulse Leeuwarden 

Het DNA van !mpulse vormt het startpunt voor al onze activiteiten met leerlingen, ouders en 

teamleden onderling.  

 

• Wij creëren met elkaar de juiste omgeving om tot ontwikkeling te komen. Wij geloven 

dat ieder mens in staat is om tot ontwikkeling te komen.  

 

• Wij denken dat het versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling de basis vormt 

om alle andere doelen te bereiken. Wij denken dat bewust worden van wie je bent, wat 

je kan en wat je wil, een voertuig is om te bewegen binnen en buiten de school en tot 

ver na je schooltijd. 

 

• Wij willen leerlingen opleiden om een vmbo-tl, havo of vwo diploma te halen en 

daarnaast vaardigheden en kennis m.b.t. het diploma ook in de praktijk kunnen 

toepassen en gebruiken. Kennis en vaardigheden zijn een middel om de wereld beter te 

begrijpen en er bewust in te leven.  

 

• Wij willen relaties tussen leerlingen, tutoren en coaches op basis van respect, 

wederkerigheid, medemenselijkheid en oprecht contact. De samenwerking is gericht op 

een constant proces waarin nieuwe leer- en leefervaringen plaatsvinden. 

 

• Leerlingen, ouders en teamleden zijn partners in het leren. Partnerschap bestaat op 

basis van gelijkwaardigheid met begrip van elkaars positie en verantwoordelijkheid.  

 

• Wij willen leerlingen voorbereiden om in de samenleving met zelfvertrouwen zich 

zelfbewust, zelfkritisch en zelfsturend te bewegen rekenening houdend met het belang 

van de ander.  

 

• Wij geloven dat onze omgeving en werkwijze bijdraagt aan het ontdekken van een ieders 

geluksfactor en een betere wereld.  

 

• Wij willen leerlingen opleiden om individueel of in samenhang met anderen oplossingen 

te bedenken. 

 

• Wij willen constant op zoek zijn naar de eigen betekenis van !mpulse.  

 

• Wij willen dat leerlingen maatschappelijk en cultureel actief betrokken zijn in de 

samenleving 

 

• Wij willen nieuwsgierigheid aanwakkeren en leerlingen leergierig maken t.o.v. 

persoonlijke interesses.  

 

• Wij willen dat leerlingen en teamleden zichzelf goed kennen om maximaal gebruik te 

maken van persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Ontdekken, onderzoeken, 

ontsluiten en gebruiken van eigen potentieel 

Hoe en wat doen wij dat op !mpulse? 

I. !mpulse maakt het mogelijk dat leerlingen leren op hun eigen wijze: ruimte in hoe, wat, 

wanneer en waar;  

II. !mpulse moet de onafhankelijkheid van jongeren in het verwerven van kennis 

erkennen en ondersteunen. Dat betekent dat coaches en vaktutoren steunen en sturen 

met als doel om zelfbewust, zelfsturend en zelfverantwoordelijk te leren en te leven. 

Onze werkwijze geeft erkenning voor persoonlijke kwaliteiten en verschillen.  
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III. !mpulse moet recht doen aan de bestaande verschillen tussen leerlingen, coaches 

en tutoren door uit te gaan van de individuele leervraag (leerbehoefte) en 

begeleidingsbehoefte van leerlingen; 

IV. !mpulse heeft een innovatief leerklimaat. Wij scheppen een omgeving voor 

leerlingen en teamleden dat procesgericht is. Voor een werkelijke ontplooiing is een 

veilige leer- en leefomgeving  de basis, waarin je mag experimenteren, ontdekken, 

ondernemen, samenwerken en ontwikkelen; 

V. Ontwikkelen van competenties en dan vooral op de vaardigheden die een leven 

lang leren mogelijk maken staan centraal in de school; 

VI. Participatie betekent dat alle leden van de gemeenschap een verantwoordelijkheid 

hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving. De school wordt daarmee een leef- en 

leergemeenschap, waarin leerlingen en teamleden ook werkelijk zeggenschap hebben 

die past bij de eigen verantwoordelijkheid;  

VII. !mpulse heeft ook een pedagogische taak in het voorbereiden van jongeren op 

hun plek in de samenleving: ontwikkelen van medemenselijkheid, uitgaan van 

gelijkwaardigheid, erkenning van rechten van de mens, duurzaamheid; 

VIII. Het proces van zelfverantwoordelijk leren dat uitgangspunt is voor leerlingen is 

ook uitgangspunt voor alle teamleden en andere betrokkenen binnen de school; 

IX. Het individueel Leerplan (ILP) vormt de leidraad voor het bepalen van de 

leervragen en begeleidingsbehoefte op sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

binnen de vakken en leergebieden en !mpulse specifieke activiteiten als Setting, 

Community en coaching. Leerlingen kijken structureel samen met de coach en ouder(s), 

verzorger(s) terug naar ontwikkelingen en vooruit naar doelen op korte en lange termijn. 

X. De docent is tutor op !mpulse. Een tutor is vakexpert, leermeester, inspiratiebron 

en laat zijn passie en talenten zien, is gastheer, heeft een onderzoekende houding naar 

eigen functioneren en resultaten van de leerlingen, sluit aan bij de belevingswereld van 

de leerling en stemt af op de leervragen en begeleidingsbehoefte van de leerling. Een 

tutor zet zich in voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Een tutor heeft een ontwikkelingsgerichte houding t.o.v. eigen professionalisering. 

XI. Leren moet in verbinding staan met de directe werkelijk leefwereld: contextrijk 

leren. Dit betekent dat leertaken authentiek en betekenisvol zijn. 

XII. Wij stemmen af over over de richting van individuele coachtrajecten van de 

leerlingen om tot maximale individuele ontwikkeling te komen.  
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3. Onderwijs 

 

3.1 Onderwijsaanbod in Nederland  

 

Na de basisschool gaan de kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. In Nederland bestaat een 

ruime keuze uit diverse schoolsoorten. In het onderstaand schema staan de afkortingen/ 

betekenissen vermeld, evenals de soorten vervolgopleidingen.  

 

SVO  Speciaal Voortgezet Onderwijs 

VMBO   Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 

BBL/ LWOO  Basis Beroepsgerichte Leerweg/ Leerwegondersteunend Onderwijs  

BBL   Basis Beroepsgerichte Leerweg 

KBL  Kader Beroepsgerichte Leerweg 

GL  Gemengde Leerweg 

TL  Theoretische Leerweg 

HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

MBO  Middelbaar Beroepsonderwijs 

HBO  Hoger Beroepsonderwijs 

WO  Wetenschappelijk Onderwijs 

 

3.2 Onderwijsaanbod !mpulse Leeuwarden, OSG Piter Jelles 

 

3.2.1. Leerwegen op !mpulse 

 

• TL, Theoretische leerweg 

• HAVO, Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

• VWO, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

 

 

3.2.2 . Toelating tot leerjaar 1  

 

De plaatsingscommissie van !mpulse neemt de adviezen van de basisschool over met 

betrekking tot advies niveau. Leerlingen moeten minimaal een VMBO-TL advies hebben om 

toegelaten te worden tot !mpulse. Een intakeprocedure met leerling en ouders is onderdeel van 

het aannamebeleid. Leerlingen krijgen na aanmelding een uitnodiging voor een intakegesprek.  

 

3.2.3. Bevorderingsnormen 

 

De overgangsnormen worden bij de start van de tweede periode uitgereikt en/of op de website 

vermeld. Onderdeel van deze overgangsnormen is het Portfolio. Wanneer het Portfolio niet 

voldoende/naar behoren is afgerond hebben de behaalde resultaten op de leergebieden geen 

effect op de overgang. Er is een procedure beroep tegen besluit m.b.t. bevordering opgenomen 

in de overgangsregeling (route van de leerling in !mpulse) van !mpulse. Deze 

overgangsregeling, inclusief de procedure is gepubliceerd op onze schoolwebsite: 

http://www.piterjelles.nl/impulse 

http://www.piterjelles.nl/impulse
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3.2.4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

In de bovenbouw wordt gewerkt met een PTA.  Alle toetsen en opdrachten in het kader van het 

examen staan vermeld  in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA en het 

examenreglement worden elk jaar voor 1 oktober op onze website geplaatst. 

http://www.piterjelles.nl/impulse 

  

http://www.pj.nl/impulse
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4. Organisatiestructuur 

 

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. 

 

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). 

 

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 directeuren zijn aanspreekpunt voor hun organisatie-eenheid, zorgen voor de afstemming 

tussen de organisatie-eenheden en voor de teams  binnen hun organisatie-eenheid. Alle 

teamleden in een huis hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in de realisatie van de samen 

vastgestelde onderwijsactiviteiten, schoolplan en de dagelijkse gang van zaken leefhuizen.  

  

Zo kan een kleinschalig en veilig leer- en leefklimaat het beste gewaarborgd worden. Alle 

leefhuizen gebruiken dezelfde uitgangspunten voor het pedagogisch en didactisch klimaat. 

De onderwijsondersteunende diensten zijn voor alle huizen beschikbaar. 

 

MT- Dagelijks leiding van de school 

 

Wabe Reinsma 

e-mail: wreinsma@Pj.nl  

telefoon: 058-8801683 

 

Ralph de Jong 

Email: rjong@Pj.nl  

Telefoon: 058-8801684 

 

Marja Verhaagen 

Email: mverhaagen@Pj.nl 

 

 

4.1 Andere functionarissen 

 

Loopbaancoördinatoren: 

 

Jose Lemke 

E-mail: jlemke@pj.nl  

Ernesto Lemke 

Email: Elemke@pj.nl  

 

mailto:wreinsma@Pj.nl
mailto:rjong@Pj.nl
mailto:jlemke@pj.nl
mailto:Elemke@pj.nl
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Zorgcoördinatoren: 

 

Henrike Reitsma 

Email: Hereitsma@pj.nl 

 

Vertrouwenspersonen 

 

Marja Verhaagen 

E-mail: mverhaagen@Pj.nl 

 

Administratie 

Wilma Meines 

Tel: 058-8801681 

wmeines@pj.nl 

Aanwezig; maandag t/m vrijdag 

 

 

mailto:Hereitsma@pj.nl
mailto:mverhaagen@Pj.nl
mailto:wmeines@pj.nl
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5. Dagelijkse onderwijspraktijk 

 

5.1 De organisatie van het dagelijkse onderwijs 

 

 Leerlingen en teamleden zijn ingedeeld in leefhuizen. Leefhuizen zijn in schooljaar 2017-2018 

gesitueerd in lokalen en ruimten op de Douwe Kalmaleane 4.  

Kenmerken van de Centrale huisruimte 

• Ieder huis heeft zijn eigen centrale, herkenbare ruimte. 

• In deze ruimte kunnen 120 leerlingen + teamleden met elkaar samenkomen 

(Iedereenkomst). 

• Deze huisruimte is voor leerlingen en teamleden een fijne plek om de hele dag 

te zijn (leren, werken, lunchen, etc.). 

• Leerlingen en teamleden zijn zelf 24-uur per dag eigenaar van de huisruimte. 

De ruimte is de hele dag beschikbaar en wordt niet gebruikt door leden van 

andere huizen. 

• De inrichting van de centrale huisruimte is flexibel, zodat deze voor zoveel 

mogelijk verschillende doeleinden gebruikt kan worden. 

• Het team en de leerlingen nemen zelf beslissingen over de inrichting van de 

ruimte en kunnen hier hun eigen kleur aan geven. 

• Het team is zelf verantwoordelijk voor de faciliteiten van het huis. 

• Kapstokken en kluisjes zijn gesitueerd in/bij de huisruimte. 

• Rondom iedere centrale huisruimte bevinden zich een aantal lokalen die bij het 

huis horen.  

• Tijdens de dagdelen waarop het huis bij elkaar komt bepaalt het huis waarvoor 

deze lokalen gebruikt worden. Te denken valt aan: coachgesprekken, 

kringgesprekken, werken in stilte, overleggen en instructie. 

• De leerlingen en de coaches zijn tijdens de dagdelen waarop het huis bij elkaar 

komt altijd in de centrale ruimte of in één van de aangrenzende lokalen. 

 

 

Aangrenzende lokalen 

Rondom iedere centrale huisruimte bevinden zich een aantal lokalen die bij het huis horen. 

Tijdens de dagdelen waarop het huis bij elkaar komt bepaalt het huis waarvoor deze lokalen 

gebruikt worden. Te denken valt aan: coachgesprekken, kringgesprekken, werken in stilte, 

overleggen en instructie. De leerlingen en de coaches zijn tijdens de dagdelen waarop het huis 

bij elkaar komt altijd in de centrale ruimte of in één van de aangrenzende lokalen. 

 

In deze leefhuizen staan vier onderwijsactiviteiten centraal: coaching, community, setting en 

leren-leren. Deze activiteiten doen leerlingen voornamelijk met leden van het eigen huis. 

Leerlingen leerjaar 1 t/m 6 vmbo-tl, havo en vwo zijn onderdeel van een leefhuis en blijven 

onderdeel van dit leefhuis gedurende de schooltijd op !mpulse.  

 

 

Coaching 

• Doel: het beste aan kwaliteiten en mogelijkheden in mensen naar boven 

halen.  

• Een huis bestaat uit 100 tot 120 leerlingen die worden begeleid door 6 tot 8 

coaches. 

• De coaches dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de hele groep 

leerlingen. 
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• Iedere leerling en zijn/haar ouders hebben één coach als vast 

aanspreekpunt.  

• De coaches en leerlingen uit de huis bepalen in samenspraak wie bij welke 

coach zit. Dit kan jaren lang dezelfde persoon zijn, maar kan ook wisselen. 

• Een aantal elementen van coaching is school-breed vastgesteld en wordt 

gebruikt in iedere huis (zoals het ILP, ontwikkelportfolio en 

portfoliogesprek). 

• De hoeveelheid tijd die beschikbaar is voor coaching is school-breed 

vastgelegd. Het team van het huis bepaalt hoe deze tijd door de week heen 

wordt ingevuld. 

• Ouders zijn, net als leerlingen, in de eerste plaats betrokken bij het huis. 

Voor meer informatie: check het coachplan 

 

Community 

• Doel: samen iets voor je huis doen. 

• Eigenaarschap is binnen community’s essentieel. Leerlingen voelen zich 

straks eigenaar van hun huis en community ’s zullen dan ook zoveel 

mogelijk binnen de huis ontstaan, vanuit de behoeftes in die huis. 

• Het leveren van een bijdrage moet het uitgangspunt zijn, niet het ‘kiezen 

van een groepje’. 

• Sommige community’s hebben betrekking op de school als geheel (zoals de 

ontvangstcommunity) of zijn vanwege praktische beperkingen niet binnen 

het huis te organiseren (zoals sport). Deze community’s worden school-

breed (huisoverstijgend) georganiseerd. 

Voor meer informatie: check het Communityplan.  

Setting 

• Doel: leerlinggestuurd en vakoverstijgend leren via passie en beleving. 

• In Setting komen zowel persoonlijke als vakspecifieke leerdoelen aan de 

orde. De balans hiertussen en de mate waarin leerdoelen zijn vastgelegd 

kan verschillen. 

• Setting wordt uitgevoerd binnen het huis en het leerproces wordt begeleid 

door de coaches. Wanneer leerlingen vakspecifieke vragen hebben kunnen 

zij deze stellen aan experts binnen de vak-tijd. 

voor meer informatie: Check het Settinghandboek  

Leren leren 

• Doel: de onderwijsondersteunende competenties van leerlingen ontwikkelen 

waardoor optimaal presteren in de werksituatie mogelijk wordt. 

• Het vak Leren leren wordt aangeboden binnen de context van de huizen. 

Dit biedt de mogelijkheid om Coaching en Leren leren nauw aan elkaar te 
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verbinden. 

• De inhoud/leerlijn van het vak Leren leren staat vast. Het team van het 

huis bepaald hoe (en door wie) dit vak verder ingevuld wordt. 

 

 

Vak-tijd wordt zoveel mogelijk georganiseerd per leerjaar in heterogene groepen (onderbouw), 

bovenbouw in niveaugroepen. Leerlingen uit verschillende huizen komen hier dus samen. Als 

vak-tijd (om wat voor reden dan ook) niet door kan gaan keert de leerling terug naar het huis 

(studietijd).  

Vak-tijd kan meer en minder flexibel georganiseerd worden. In de minst flexibele vorm hebben 

leerlingen 1,5 uur per week per vak in hun rooster staan. In de meest flexibele vorm laten we 

het leerklasjaarstofsysteem los, hebben docenten ‘kantoortijd’ en bepalen leerlingen (op basis 

van de leerdoelen en in overleg met hun coach) zelf hoeveel tijd zij doorbrengen bij welke vak-

expert. Het ILP van de leerling staat centraal.  

 

 

• Tijdens de dagdelen die school-breed ingevuld worden zijn de aangrenzende 

lokalen van het huis de vaklokalen van de teamleden uit datzelfde huis. Deze 

vaklokalen worden bezocht door leerlingen uit dat huis, maar ook door 

leerlingen uit andere huizen. 

• Teamleden zijn dus de hele dag op hun huis, of in één van de aangrenzende 

ruimtes. Leerlingen gaan soms naar vaklokalen van andere huizen om daar een 

vak-expert te ontmoeten. 

• Wanneer de vak-tijd verder geflexibiliseerd wordt en het 

leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten, wordt het ook mogelijk om vak-

experts de verschillende huizen te laten bezoeken. Hiermee kan op korte 

termijn al geëxperimenteerd worden binnen een aantal vakken. 

 

 

 

5.1.1. Maatschappelijke stages op !mpulse Leeuwarden 

Als school blijven wij de Maatschappelijke stage vorm en inhoud geven, ondanks dat dit vanaf 

het schooljaar 2014-2015 niet meer verplicht is. Dit past uitstekend in de Community 

activiteiten binnen en buiten onze school en in de burgerschapsvorming van onze leerlingen.  

 

Onze leer- en leefgemeenschap leent zich uitstekend om leerlingen bewust te maken van 

maatschappelijke activiteiten. !mpulse is een kleine leer- en leefomgeving waarin leerlingen en 

teamleden samenwerken om op een ‘andere’ manier een school te laten draaien. De winst is 

voelbaar binnen onze school en zichtbaar voor buitenstaanders.  

 

Samen met ouders, teamleden en onze maatschappelijke partners krijgen leerlingen de 

mogelijkheid om de samenleving in te gaan. Levensechte ervaringen die belangrijk zijn voor de 

persoonlijke ontwikkeling en een toevoeging zijn voor onze maatschappij, een win-win situatie.  

 

Machteld Remerie Email: Lremerie@pj.nl 

Coordinator MAS 

 

5.1.2. Fries / Frysk op !mpulse Ljouwert 

 

!mpulse Ljouwert is in skoalle yn in meartalich gebiet. It Frysk spilet dêr in belangrike rol yn it 

maatskippelik ferkear. !mpulse fynt it dan ek fan belang om oandacht te jaan oan dy 

meartaligens en dat yn har programma fêst te lizzen. It learoanbod foar Frysk moat oanslute by 

de fizy fan de skoalle en tagelyk learlingen helpe harren bewust te meitsjen fan har rol yn in 

meartalige mienskip. 

 

mailto:Lremerie@pj.nl
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Fryske Taal en Kultuer lit !mpulse oan bod komme op it learplein, de setting en de community. 

Alle wiken wurde twa learpleinen Frysk oanbean, dêr’t kearndoelen foar it fak sintraal yn stean. 

Yn it Taalplan Frysk fan de provinsje hat !mpulse keazen foar Profyl B mei omtinken foar 

feardichheden dy’t bûten dat profyl falle. Sa is Frysk ûnderdiel fan de communities lêzen en 

skriuwen. De setting biedt by útstek mooglikheden om spesifike aktiviteiten op it mêd fan 

(Fryske) taal en kultuer te besykjen en/of dêr oan mei te dwaan. Dêr leit ek in link mei 

Kulturele Haadstêd 2018. Boppedat lizze hjiryn mooglikheden ta ferbining(en) mei oare 

leargebieten en fakken. In tutor Frysk is ferantwurdelik foar de begelieding. Se docht dat in 

nauwe gearwurking mei har kollega fan Nederlânsk. 

 

Op !mpulse Ljouwert kin Frysk keazen wurde as eksamenfak. Dêrfoar is in programma yn 

ûntwikkeling dat past by de fizy en oanpak fan !mpulse én by de eksameneasken.  

 

Op dizze en op oare manieren wol !mpulse besykje de kommende jierren de herkenberheid en 

de sichtberheid fan it Frysk yn it ramt fan meartaligens yn de skoalle grutter te meitsjen. 

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 volgen Fries en kunnen kiezen om examen te doen in het vak 

Fries. 

 

5.1.3 Jaarindeling  

 

Voor de jaarindeling, inclusief vakanties, toetsweken, examenperiode, enzovoorts, kunt u op 

onze site de jaarplanning raadplegen. Aan de start van het schooljaar ontvangen ouder(s), 

verzorger(s), leerlingen en teamleden deze ook via de mail.  

Onderling verschillen de diverse leerjaren in de omvang van het lesrooster, maar de optelsom 

van de contacttijd in de lesweken, de toetsweek/PTA en de diverse projecten in de 

maatwerkweek van elke periode voldoet aan de door de overheid gestelde norm. Wanneer een 

jaar korter is dan 40 lesweken, mag het aantal contacturen naar evenredigheid verminderd 

worden. 

 

De jaarplanning staat elk jaar vanaf de eerste week van september op onze website. 

 

Vakantieregeling leerlingen Piter Jelles schooljaar 2017–2018 

Herfstvakantie maandag 23 oktober 2017 t/m vrijdag 27oktober 2017 

Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m maandag 8 januari 2018 

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

Goede Vrijdag vrijdag 30 maart2018 

Pasen maandag 2 april 2018 

Koningsdag vrijdag 27 april 2018 

Meivakantie maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 (incl. Bevrijdingsdag) 

Hemelvaart donderdag 10mei 2018 

Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie maandag 23 juli2018 t/m vrijdag 31 augustus 2018 

 

Onderwijsvrije dagen 

• Maandag 8 januari 2018(na de kerstvakantie) 

• Vrijdag13juli ** t/m vrijdag 20juli 2018 (vóór de zomervakantie) 

 

Verdere aanvullingen zijn zichtbaar in de jaarkalender 2017-2018 

 

5.1.4 Het lesrooster  

 

Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen hun individuele 

rooster,waarop ze kunnen zien op welk lesuur welk vak gevolgd wordt, in welk lokaal en door 

welke docent het vak gegeven wordt. 

 

Reguliere lesdagen zijn van maandag t/m donderdag van 8:30 tot 15:15 en vrijdag van 8:30 

tot 11:45 met de mogelijkheid om van 12:15-13:15 naar het extra begeleidingsuur te gaan.  
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Een aantal keer per jaar is er sprake van een verkort rooster waar de geplande lesactiviteiten 

wel doorgaan. De dag eindigt dan om 12:45.  

 

1 8.30 - 9.30 

2 9.30 - 10.30 

pauze 10.30 - 10.45 

3 10.45 - 11.45 

4 11.45 - 12.45 

 

 

5.1.5 Roosterwijzigingen 

Roosterwijzigingen met een langdurig of permanent karakter worden de leerlingen via het 

weeknieuws kenbaar gemaakt. Bij ziekte of afwezigheid van de vakdocent bij een les die niet 
vervangen kan worden door een ander teamlid gaan leerlingen in het leefhuis aan het werk.  
 

5.1.6 Perioden 

Binnen een schooljaar zijn 4 perioden herkenbaar met steeds een terugkerend ritme. Een 

periode loopt ongeveer 10 weken en wordt afgesloten met een reflectieweek. Daar wordt het 

portfolio gepresenteerd en er wordt teruggekeken op de setting, de community en de 

leerdoelen welke de leerling voor zichzelf had gesteld. Voor iedereen in de school is dit tevens 

het moment om nieuwe doelen te stellen in het Individuele Leerplan Plan, het ILP voor de 

komende periode. 

 

5.1.7.  Gezonde school vignet Voeding 

 

!mpulse Leeuwarden werkt structureel aan het verbeteren van gezondheid en heeft hiermee het 

landelijk vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor 

scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en 

medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de 

gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. 

 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een 

veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben wij aandacht voor de persoonlijke en sociale 

ontwikkeling van onze leerlingen. We hebben in onze kantine geen snoepautomaten en een 

gezond aanbod van diverse maaltijd. Bovendien hebben wij speciale aandacht voor het thema 

via het individuele leerplan (ILP) van de leerling. Het team en leerlingen zijn trots op het 

behalen van het certificaat Gezonde School: voeding.  

 

Tevens kunt u voor tips over pauzehappen, lunchtrommels en drinken kijken 

op www.voedingscentrum.nl/etenopschool Voor vrolijke traktaties: www.gezondtrakteren.nl 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt 

u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

 

5.1.8. Plattegrond en indeling van de huizen 

 

!mpulse Leeuwarden is onder te verdelen in vier leefhuizen. In deze leefhuizen is een hechte 

leer- en leefgemeenschap voor leerlingen en teamleden. Een leefhuis bestaat uit een 

stamruimte en een aantal aangrenzende lokalen.  

 

Plattegrond !mpulse en leefhuizen volgt via het weeknieuws in periode 1 schooljaar 2017-2018 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
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5.2 Leerplicht, verzuim en verlof 

 

5.2.1 De leerplicht 

 

Bijna alle kinderen in Nederland gaan als ze vier jaar zijn naar de basisschool. Jongeren tussen 

de vijf en achttien jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie 

hebben. Voor leerlingen van vijf tot zestien jaar die in Nederland wonen (dus ook kinderen met 

een andere nationaliteit en nieuwkomers) heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen zestien en 

achttien jaar de kwalificatieplicht. 

 

 De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet en neemt in het kader 

van preventie van schoolverzuim en voorkomen van voortijdig schoolverlaten deel aan het 

zorgoverleg. Als het kan is de insteek van de leerplichtambtenaar zorg: zorg om de leerling en 

zijn of haar schoolloopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Als het moet treedt hij/zij 

sanctionerend op tegen ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld bij luxe verzuim waar geen 

toestemming voor is gegeven. 

 

De leerplichtambtenaar houdt ook spreekuur op sommige scholen en heeft  gesprekken met 

leerlingen en/of ouders als leerlingen veelvuldig te laat komen, (ongeoorloofd) verzuimd 

hebben, zich niet aan de schoolregels omtrent absentie houden, geschorst zijn of dreigen uit te 

vallen op school. 

 

Verder behandelt de leerplichtambtenaar de vragen voor extra verlof van meer dan tien 

schooldagen per schooljaar, eventuele aanvragen voor vrijstellingen, en andere zaken die in de 

Leerplichtwet en in aanpalende wet- en regelgeving zijn verankerd. 

 

Als achter het schoolverzuim een achterliggende problematiek vermoed wordt of geconstateerd 

wordt, probeert de leerplichtambtenaar, samen met de leerling, ouders, verzorgers, school en 

instanties, daar wat aan te doen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het verwijzen naar de 

juiste instantie voor hulpverlening. De leerplichtambtenaar houdt vervolgens in de gaten of de 

hulpverlening op gang komt, het verzuim vermindert en de dreiging van voortijdig 

schoolverlaten afneemt. In het uiterste geval is de leerplichtambtenaar bevoegd sanctionerend 

op te treden en proces verbaal op te maken, daar waar de mate en de ernst van het verzuim 

een overtreding van de Leerplichtwet blijken. 

 

Leerplichtambtenaren hebben ook een taak in het geven van advies en voorlichting omtrent de 

leerplichtwet en dreigend voortijdig schoolverlaten. 

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de leerplichtambtenaar ook toeziet op het interne 

verzuimbeleid van de school en dat leerplichtambtenaren scholen daarop kunnen aanspreken.  

 

Via het leerlingvolgsysteem SOM kan de coach het verzuim van zijn/haar coachleerlingen 

checken. Als coach controleer je je eigen leerlingen. Bij opvallende afwezigheid legt de coach 

contact met de ouders. In overleg met de zorgcoördinator kan de leerling worden aangemeld 

voor het verzuimspreekuur van de leerplichtambtenaar. Ouders en leerling worden d.m.v. een 

brief op de hoogte gebracht. 

 

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim of zorgwekkende afwezigheid van een leerling, 

is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In het 

verzuimprotocol (te vinden in het zorgplan van de school, zie website) staat beschreven wie 

welke rol in dat proces heeft. De leerplichtambtenaar heeft ook zitting in het zorg advies team 

dat regelmatig op de school gehouden wordt. 

In overleg met school worden leerling en de ouders/verzorgers door de leerplichtambtenaar op 

de hoogte gebracht van de regels in de leerplichtwet en van de consequenties van ongeoorloofd 
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verzuim. Zo nodig worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek als de leerling steeds in 

herhaling valt zonder geldige reden zal er een proces-verbaal worden opgemaakt. De 

leerplichtambtenaar zoekt in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers naar een andere 

school of een ander vervolgtraject.  

 

Om het verzuim al in en vroeg stadium aan te pakken, maakt !mpulse sinds vorig jaar gebruik 

van het verzuimspreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor leerlingen die nog net niet in 

aanmerking komen voor een officiële melding bij de leerplicht ambtenaar. Het 

verzuimspreekuur heeft een preventief karakter om verder verzuim tegen te gaan en 

onderliggende problemen te signaleren zodat er vroegtijdig hulp/ondersteuning kan worden 

geboden. Het volledige verzuimbeleid van de school is weergegeven in het zorgplan van de 

school. Deze is terug te vinden op de website van de school, op www.piterjelles.nl en ligt ter 

inzage op de school. 

 

 

5.2.2 Aanwezigheidsplicht 

 

Behalve de leerplicht heeft iedere leerling van onze school een aanwezigheidsplicht in de lessen 

en bij activiteiten voor zover deze zijn ingeroosterd c.q. vastgelegd en of afgesproken.  

Tevens is het van belang om te weten dat de leerlingen tijdens de activiteiten/vergaderweken 

beschikbaar dienen te zijn, conform de vooraf gemaakte afspraken. Alle regels ter zake van 

afwezigheid, spijbelen etc. zijn dan ook in deze dagen van toepassing.  Het is goed te weten dat 

de school verplicht is verzuim te melden bij DUO conform de daartoe opgestelde voorschriften. 

 

 

5.3 Veiligheid op school, Herstelrecht en schorsing 

 

Binnen !mpulse hangt een sfeer waarin je jezelf mag zijn en fouten mag maken. Doordat 

leerlingen zelf nauw betrokken zijn bij de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven, merk je 

dat ze zich verantwoordelijk voelen en trots zijn op hun school.  

 

Waar mensen samen leven, werken en leren ontstaan conflicten. In scholen is dat niet anders. 

Herstelrecht is een manier van omgaan met elkaar die conflicten zo klein mogelijk houdt en 

ervoor zorgt dat leerlingen wanneer ze zich voordoen, daarvan leren. Met herstelrecht leren 

leerlingen conflicten uit te praten en op  te lossen. Soms samen, soms met behulp van een 

leeftijdsgenoot, de coach of een vaktutor. En het leuke is dat wanneer leerlingen hun conflicten 

leren op een gezonde manier aan te pakken, leraren en ouders weer leren van de leerlingen; 

iedereen wordt er beter van. 

 

Het bijzondere van herstelrecht is niet alleen dat conflicten goed worden uitgepraat, maar ook 

dat schade wordt hersteld. Iemand die de fout ingaat, richt schade aan, vaak aan de hele 

school: wanneer twee leerlingen ruzie hebben of vechten, wordt de hele school er onveiliger en 

onprettiger door. Door te werken met herstelrecht krijgen leerlingen die schade hebben 

aangericht de kans die te herstellen. Het is een manier om een vaak nare periode af te sluiten. 

Natuurlijk moet er soms gestraft worden, maar dat neemt nooit de mogelijkheid van herstel 

weg. 

 

!mpulse werkt al een aantal jaren met Herstelrecht. Op school werken Herstelspecialisten. Alle 

leerlingen en medewerkers weten dat ze van hen en van herstelrecht gebruik kunnen maken. 

Het ECHO, het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs, heeft !mpulse uitgekozen als 

voorbeeldschool voor andere scholen en heeft dit beloond met de toekenning van de titel: 

‘School Met Herstelrecht’. 

 

Schoolregels, die overbodig zouden moeten zijn 

http://www.piterjelles.nl/
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Het gebruik en bezit van drugs en alcohol is verboden, zowel in school, op het schoolplein als in 

de omgeving van de school. Het is absoluut verboden om messen, laserpennen enz. mee naar 

school te nemen. 

 

Bij het overtreden van de geldende gedragsregels binnen de school zal de ‘Regeling schorsing, 

verplaatsing en verwijdering’ in gang worden gezet. Deze regeling is te vinden op de website 

www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op de school. 

 

 

5.4  Klachtenprocedure 

Klachtenregeling: 

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen 

contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Met elkaar 

problemen oplossen door samen in gesprek te gaan staat centraal. Leidt dit contact niet tot een 

bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling 

neemt en een beslissing neemt.  

 

Piter Jelles heeft ook een Ombudsman die een rol als mediator kan hebben om problemen in 

gezamenlijkheid op te lossen.  

 

Ombudsman: 

Ombudsman Piter Jelles:  

Dhr. S. Siemonsma   

Tel: 058-2138270 / 06-54383458  

E-mail: s.f.siemonsma@planet.nl 

 

 

5.5 Pesten 

 

Jose Lemke (jlemke@Pj.nl) coördineert het beleid in het kader van preventie en aanpak van 

pesten op school. 

De coach is het eerste aanspreekpunten als er signalen zijn dat er sprake is van pesten. 

Bij acute situaties, indien de coach niet bereikbaar is, is Ralph de Jong (rjong@Pj.nl ) het 

aanspreekpunt. Indien er in een pestcasus geen afdoende oplossing wordt bereikt, wordt de 

casus overgenomen door de zorgcoördinatoren. 

. 

 

5.6 Foto’s van leerlingen 

 

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto’s van 

leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, 

voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van 

de school en Facebook. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's om en heeft de 

uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Ouders hebben bij aanmelding op !mpulse 

Leeuwarden kunnen aangeven wanneer ze niet willen dat afbeeldingsmateriaal gebruikt worden. 

Als ze dit niet gedaan hebben dan kunnen ze, als er een foto is gepubliceerd, alsnog vragen om 

deze foto te verwijderen. De school zal er dan voor zorgen dat de foto binnen 24 uur na 

melding van de website o.i.d. verwijderd wordt.  

 

 

http://www.piterjelles.nl/
mailto:s.f.siemonsma@planet.nl
mailto:jlemke@Pj.nl
mailto:rjong@Pj.nl
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5.7 Lessentabel 

 

 
 1 2 3THV 4T 4H 4V 5H 5V 6V 

Nederlands 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fries 
0,5 

(setting)                 

maatschappijleer 1     
 
Setting    

  

1,5 1,5 
 1,5 1,5 

Ckv     Setting    

maatschappijleer 2       1,5           

Frans 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Duits   1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Engels 1,5 1,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mens & maatschappij 1,5 1,5 1,5       

Ak         1,5 

Maatschappijwetenschappen     1,5  1,5 1,5 1,5 

Wi 1,5 1,5 2,0 1,5           

Wia         1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Wib         1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Mens & Natuur 1,5 1,5 1.875              

Natuurkunde    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Schiekunde    0,375  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biologie    0,375 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Economie    0,375 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Kunst & Cultuur 1,5 1,5 1,5            

Beeldend     1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Geschiedenis    0,375 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sport & Spel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 

Begeleiding (niet verplicht) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Leefhuis (coaching, setting 
en community) 12,0 

 
12,0 

 
12,0 variabel 

 
variabel 

 
variabel 

 
variabel 

 
variabel 

 
variabel 

 

De uren in de bovenbouw zullen worden aangevuld met blokken studiehuis en leerplein van 1,5 

uur. 
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6. Zorgstructuur 

 

Zorg voor leerlingen 

 

Het team van !mpulse Leeuwarden wil dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien.  

Een intensieve begeleiding van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 

van de leerling staan dus voorop. Het individueel Leerplan en de behoefte van de leerling, coach 

en ouder staan daar altijd in centraal. We zijn een dialooggerichte leeromgeving waar voor een 

ieder de ruimte is om te sturen, te steunen en te inspireren waar nodig.  

 

Het zorgplan staat op onze website:  

 

http://www.piterjelles.nl/impulse  

 

6.1. Helpdesk en extra ondersteuning 

 

Voor leerlingen die dit nodig hebben is er voorzien in extra ondersteuning. Deze ondersteuning 

kan een coach samen met een leerling bespreken en waar nodig daar de zorgcoördinator in 

betrekken.  

De ondersteuningsbehoefte van een leerling kan ook naar voren worden gebracht naar naar 

aanleiding van de leerlingbespreking en de bespreking van leerlingen in het intern en extern 

Zorgadviesteam. 

 

Een uitgebreide beschrijving van ons ondersteuningsaanbod vindt u in ons zorgplanop de 

website. Met vragen  kunt u terecht bij de  Zorgcoördinator, Henrike Reitsma (hereitsma@pj.nl) 

. 

Voor leerlingen is er de Helpdesk beschikbaar als ruimte om extra ondersteuning te krijgen op 

basis van gemaakte afspraken. In onze document over de Helpdesk staat de werkwijze verder 

toegelicht. 

 

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.  

 

 

 

6.1.1. Werkwijze  

 

Doel van de Helpdesk: 

De leerling op weg helpen naar zelfstandigheid zodat zij (weer) grip krijgen op hun eigen 

leerproces. Zodat uiteindelijk de resultaten van de leerlingen verbeteren en het welbevinden 

van de leerling wordt vergroot.            

De medewerkers van de helpdesk bieden leerlingen ondersteuning bij schoolgerelateerde 

problemen. De medewerker van de helpdesk kijkt samen met de coach en de leerling wat er 

nodig is. Indien de leerling wordt aangemeld voor een begeleidingstraject volgt er een intake*  

De leerling is zelf de eigenaar van zijn/haar leerproces het is belangrijk dat de leerling een 

hulpvraag heeft en open staat voor ondersteuning/hulp. 

Indien de coach handelingsverlegen is (nadat hij zelf enige begeleiding heeft geboden) meldt hij 

in samenspraak met de leerling hem/haar aan bij de helpdesk via het formulier.  

*De coach blijft altijd eindverantwoordelijk voor zijn/haar coach leerling. De Helpdesk biedt 

ondersteuning waar nodig. 

 

  

http://www.piterjelles.nl/impulse
mailto:hereitsma@pj.nl
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De verschillende functies van de helpdesk 

 

Begeleidingstraject 

Indien de coach handelingsverlegen is en zelf al acties heeft ondernomen die tot nog toe (nog) 

geen resultaat hebben gehad kan de leerling worden aangemeld voor een begeleidingstraject. 

Daarvoor wordt de coach gevraagd een formulier in te vullen zodat de medewerkers van de 

helpdesk helder hebben wat de hulpvraag is en wat de leerling nodig heeft. Soms is dat ook nog 

niet helder en kan dat een vraag zijn. 

De medewerker van de helpdesk neemt contact op met de coach om door te spreken wat het 

doel is van de begeleiding.  

Er wordt een termijn afgesproken om de leerling 8 weken te begeleiden, er wordt een helder 

concreet doel afgesproken wat samen met de coach en de leerling wordt vastgesteld. 

Na 8 weken wordt er ook geëvalueerd. De medewerker geeft de leerling, coach en ouders dan 

adviezen mee zodat de leerling zelfstandig weer verder kan. 

Het doel van de begeleiding is de leerling verder helpen zodat hij/zij uiteindelijk vaardig genoeg 

is om zelf verder te kunnen en eigenaar is van zijn/haar eigen leerproces.  Ook kan het zijn dat 

er een advies volgt voor een ander traject waarbij er hogere ondersteuning wordt geboden, 

bijvoorbeeld een traject bij het OPDC*. Samen met de coach bespreekt de begeleider van de 

helpdesk de vervolgacties. Ook gebeurt het wel eens dat in samenspraak wordt besloten dat 

een andere onderwijsomgeving meer passend is bij de leerling.  

*Het kan ook zijn dat tijdens het traject of tijdens de intake blijkt dat externe ondersteuning 

meer passend is bij de situatie van de leerling. Indien dit het geval is wordt dit besproken met 

de coach, leerling en ouders.  

 

*OPDC= orthopedagogisch didactisch centrum van samenwerkingsverband Frylan-Noard 

www.swvfryslan-noard.nl 

 

Advies en doorverwijzing 

Indien de coach handelingsverlegen en een beroep wil doen op de expertise van de helpdesk 

kan er worden gekeken wat er nodig is. De Helpdesk bespreekt samen met de coach de situatie 

door en biedt advies op maat. De helpdesk begeleidt en ondersteunt aanmeldingen bij het 

OPDC, onderhoudt contacten met de jeugdverpleegkundige van het ZAT en de leerplicht 

ambtenaar. Ook kan de helpdeskmedewerker aansluiten bij een oudergesprek. De coach blijft 

altijd betrokken bij het proces en blijft ook de belangrijke contactpersoon tussen leerling en 

ouders.  

 

Ongeoorloofd schoolverzuim 

De medewerkers van de helpdesk kunnen de coach adviseren mbt ongeoorloofd school verzuim. 

Te laat komen bijvoorbeeld of als leerlingen verzuimen zonder opgave van een geldige reden. In 

overleg zal er een melding worden gedaan bij de leerplicht ambtenaar. Uiteraard wordt er ook 

gekeken naar de onderliggende oorzaak van het verzuim om verzuim in de toekomst te 

voorkomen. 

 

Ziekteverzuim 

Indien leerlingen regelmatig ziek zijn  neemt de coach contact op met de leerling en zijn/haar 

ouders. Er wordt gevraagd wat de reden is van het ziekteverzuim. Indien de leerling vaker dan 

gemiddeld ziek is wordt er contact gelegd met de jeugdverpleegkundige van de GGD. De 

jeugdverpleegkundige kan kijken hoe ze samen met de leerling (en ouders) afspraken kan 

maken over het terugdringen van het ziekteverzuim 

 

Coördinatie Zorgadviesteam (ZAT) 

Een keer in de 6 tot 8 weken wordt er een zorgadviesteamvergadering georganiseerd. Hierin 

kunnen coaches leerlingen inbrengen waarbij zij advies nodig hebben. Indien de coach 

handelingsverlegen is kan hij/zij een beroep doen op het ZAT. In het ZAT zitten deskundigen 

zoals: de leerplicht ambtenaar, de jeugdverpleegkundige, de gedragsdeskundige, een 

jongerenwerker. Gezamenlijk wordt de casus besproken en wordt er gekeken wat er nodig is. 
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Werken in een rustige omgeving onder toezicht. 

Leerlingen mogen op eigen initiatief komen werken in de Helpdesk bijvoorbeeld als zij moeite 

hebben om taakgericht te werken. Indien zij hulp nodig hebben bij het opstellen van een 

planning of het leren van een toets etc. kunnen zij op dat moment de medewerker van de 

helpdesk om hulp vragen. De bedoeling is dat de helpdesk een laagdrempelige omgeving is 

waar leerlingen in een rustige omgeving kunnen werken.  

De coach kan zijn/haar leerlingen adviseren om in de helpdesk te gaan werken, de leerling kan 

bijvoorbeeld tijdens leerpleinmomenten ervoor kiezen om bij de helpdesk te gaan werken. 

 

Time-out  

Sommige leerlingen hebben met hun coach afgesproken dat zij een time-out mogen nemen als 

de spanning te hoog op loopt. Zij kunnen hierbij een escalatie voorkomen en even plaatsnemen 

in de helpdesk. Het is handig dat de coach de medewerkers van de helpdesk op de hoogte 

houdt van de afspraken die er gemaakt zijn mbt time-outs. 

 

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 

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.  

 

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

pedagogisch medewerker op de school (Henrike Reitsma HEReitsma@pj.nl). 

 

6.2 Specifieke zorgonderwerpen 

Vertrouwenspersonen 

De  interne vertrouwenspersonen is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s bij 

klachten over b.v. discriminatie of ongewenste intimiteiten etc. De door de school aangestelde 

vertrouwenspersoon is Marja Verhaagen (mverhaagen@Pj.nl) of te bereiken via ons algemene 

nummer voor een afspraak.  

 

Vertrouwensinspecteur 

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 

vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school 

problemen voordoen op het gebied van: 

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 

• psychisch en fysiek geweld; 

• discriminatie en radicalisering. 

•  

http://www.swvfryslan-noard.nl/
mailto:HEReitsma@pj.nl
mailto:mverhaagen@Pj.nl
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De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op 

telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).  

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij 

zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk verplicht 

contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 

 

Meldingsplicht bij zedenmisdrijven 

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. 

Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een 

zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker of 

medeleerling een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier 

om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook 

bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij Piter 

Jelles.  

 

Wanneer het bevoegd gezag en/of de voorzitter van de centrale directie vermoedt dat er sprake 

is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit 

dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het 

bevoegd gezag en/of voorzitter van de centrale directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag 

en/of de voorzitter van de centrale directie stelt de ouders van de betrokken leerling en de 

betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als het 

vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling dan handelt de school zoals staat beschreven in deze Meldcode.  

De Meldcode is te vinden op de website van Piter Jelles: www.piterjelles.nl.  

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn 

ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven 

aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo 

goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden. 

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. 

Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de 

gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van 

persoonsgegevens tegen te gaan. 

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement vastgesteld. 

Het reglement is te raadplegen op http://www.piterjelles.nl/privacyverklaring/  

 

Zorgadviesteam /zorgcoördinator 

Indien de reguliere zorg voor leerlingen binnen de school niet toereikend is,  kan een beroep 

gedaan worden op het zorgadviesteam. Het zorgadviesteam bestaat uit een aantal interne en 

externe deskundigen die op de locatie werkzaam zijn.   

Zowel leerlingen, ouders als teamleden kunnen specifieke problemen kenbaar maken bij de 

mentor of teamleider, die op hun beurt het zorgadviesteam om advies kunnen vragen. 

Onze locatie heeft twee eigen zorgcoördinatoren, Mw. A. Ottenheijm en Mw. P. Steinbusch. De 

zorgcoördinator is voorzitter van het zorgadviesteam, coördineert de zorg op de eigen locatie en 

onderhoudt de contacten met bovenschoolse of externe begeleidingsinstanties.  

De zorgcoördinatoren stellen jaarlijks in overleg met de schoolleiding het zorgplan op.  

 

6.3 Samenwerking met instellingen buiten de school  

 

http://www.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/privacyverklaring/
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Wanneer de expertise van de school tekort schiet, zal er een beroep gedaan worden op 

hulpverlening van instanties waar de school mee samenwerkt. Dit gebeurt echter altijd in 

overleg met de ouders. 

 

6.3.1 RPCL (permanente commissie leerlingenzorg) en Expertisecentrum 

 

Expertisecentrum 

 

Het samenwerkingsverband heeft een eigen expertisecentrum om leerlingen, docenten en 

scholen te begeleiden. Er zijn gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen), 

consulenten passend onderwijs en leerspecialisten werkzaam die met dit doel de scholen 

ingaan. Deze medewerkers zijn deskundig op het gebied van onderwijs en helpen de school en 

de docenten om leerlingen te ondersteunen. 

 

Zo kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen in hun schoolloopbaan. De focus van de 

ondersteuning is vooral gericht op het versterken van het onderwijs en het vergroten van de 

kennis van de docenten en de zorgfunctionarissen 

   

De medewerkers van het expertisecentrum werken vanuit het principe van meervoudige 

partijdigheid. 

 

De gedragsdeskundigen en leerspecialisten gaan met regelmaat naar onze VO-scholen. Zij 

doen onderzoek en geven advies wanneer er rondom een leerling extra ondersteuningsvragen 

zijn. De gedragsdeskundigen worden betrokken bij Zorg Advies Teams, bij de toeleiding tot een 

traject binnen het OPDC en bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. 

De gedragsdeskundigen en leerspecialisten kunnen ingeschakeld worden door de 

zorgcoördinator van een van onze scholen. 

 

De consulenten passend onderwijs adviseren en begeleiden scholen en ouders. Zij 

begeleiden scholen bij het inrichten van de basisondersteuning en kunnen ingezet worden bij 

het toerusten en het professionaliseren van docenten en teams. Ook indien er op individueel 

niveau vragen rondom leerlingen zijn en er gezocht wordt naar een passende onderwijsplek, 

kunnen onze consulenten ingeschakeld worden. Zij begeleiden tevens leerling en ouders bij een 

overstap richting VSO. 

De consulenten passend onderwijs kunnen ingeschakeld worden door de zorgcoördinator van 

een school, door een leerplichtambtenaar en een hulpverlener van een wijk- of gebiedsteam. 

Ook ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen kunnen een beroep doen op onze 

consulenten. Zij zijn te bereiken via ons algemene nummer (058 8801270). 

 

 

6.3.3 Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslan 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Fryslân richt zich op een gezond en veilig opgroeien 

van alle kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar. We volgen de gezondheid van 

Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We stimuleren gezond leven en een positieve opvoedstijl. 

Alle zorg bieden wij aan op vrijwillige basis. Bij JGZ staan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en assistenten voor u en uw kind klaar, elk met hun specifieke 

deskundigheid. 

Tijdens een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg kijken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

doktersassistenten en assistenten, samen met u hoe het met uw kind gaat en hoe uw kind zich 

ontwikkelt 

Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken zij 

samen met u naar een oplossing. Soms kunnen zij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan 

ook zijn dat ze u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van hun partners op 

het gebied van opvoeden en opgroeien.  

 

GGD informatie- en advieslijn jeugdgezondheidszorg: (088) 22 99 444 (werkdagen van 9.00 

uur tot 17.00 uur)  
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jgz@ggdfryslan.nl  

 

Vertrouwenspersoon GGD: 

Mevrouw Adriaentsje Tadema 

Postbus 612  

8901 BK Leeuwarden  

bezoekadres:  

GGD Fryslân,  

Harlingertrekweg 58  

8913 HR Leeuwarden  

Tel: 088-2299887 

Email: vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl  

 

6.4. Medicijnverstrekking en medisch handelen 

 

In het Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op school, is het uitgangspunt dat er 

door personeel van school geen medicatie wordt verstrekt en geen medische handelingen 

worden verricht. In het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen staat te lezen hoe er 

door ouders, leerlingen en personeel gehandeld dient te worden conform dit uitgangspunt. Er 

staat ook beschreven op wat voor wijze er in uitzonderingssituaties gehandeld moet worden. 

Zie op 

www.pj.nl   of klik op onderstaande link: 

 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl

%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-

handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-

2fXOfctUBYCQMmQ  

 

6.5 Stichting Leerwens.nl  

Stichting Leerwens gelooft in het principe dat iedere jongere vaardigheden heeft waar hij of zij 

goed in is, waarin hij zich kan onderscheiden en wat zelfvertrouwen geeft. Dit zijn vaardigheden 

die andere jongeren zouden willen leren. Wanneer jongeren het elkaar uitleggen is dat voor 

leerlingen aantoonbaar veel effectiever. Stichting Leerwens biedt jongeren deze kans door het 

netwerk van Leerwens.nl. 

Stichting Leerwens maakt huiswerkbegeleiding, leerondersteuning en cultuureducatie gratis 

beschikbaar voor alle jongeren. Wij zijn van mening dat extra begeleiding en bijles bij 

schoolvakken en het leren van bijvoorbeeld het leren van gitaarspel toegankelijk moet zijn voor 

iedereen. De oplossing ligt in het delen van expertise voor en door jongeren. 

Leerlingen van !mpulse Leeuwarden kunnen gebruik maken van de site: www.leerwens.nl met 

hun eigen pj account.  

mailto:jgz@ggdfryslan.nl
mailto:vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl
http://www.pj.nl/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-2fXOfctUBYCQMmQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-2fXOfctUBYCQMmQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-2fXOfctUBYCQMmQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-2fXOfctUBYCQMmQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjezv2ZnuDTAhUDIVAKHUUCDtMQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.piterjelles.nl%2Fynsicht%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F11%2F2015%2F11%2FProtocol-medische-handelingen-op-scholen-30-november-2015.docx&usg=AFQjCNFUUe9Mt_kIs_-2fXOfctUBYCQMmQ
http://www.leerwens.nl/
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7. Resultaten kwaliteitszorg  

 

7.1 Kwaliteitswet 

De kwaliteitswet verplicht scholen te werken aan systematische kwaliteitszorg. Het helder 

communiceren van allerlei zaken de school betreffende, zoals beoogd met deze schoolgids, is 

daar een onderdeel van. 

Het uitzetten van beleidslijnen naar de toekomst toe is een derde item in de kwaliteitswet. 

Tenslotte moet elke school een goede klachtenregeling kennen. 

De definitie van kwaliteit: het bereiken van de doelen die de school zich stelt. Dat gaat dus niet 

alleen om resultaten, maar om alle zaken die in hoofdstuk 2 genoemd zijn. 

Zie bijlage onderwijsresultaten, onderwijsopbrengst.   

 

7.2 De locatie  

!mpulse Leeuwarden besteedt de nodige aandacht aan kwaliteitszorg. 

Enkele voorbeelden: 

• Er is een actieve en goed functionerende ouderraad die een signalerende rol heeft en 

door de schoolleiding bevraagd kan worden.  

• In het kader van de Wet op de Beroepen in het onderwijs (Wet BIO) is er een 

kwaliteitsstandaard die aangeeft wat er verwacht mag worden van een goed 

functionerende docent. Deze standaard speelt een rol bij de werving van docenten, in 

portfoliogesprekken, waarbij ook leerlingenenquêtes gebruikt worden en bij het beleid 

m.b.t. na- en bijscholing van docenten. 

• Er is voortdurend aandacht voor de behaalde resultaten en er wordt voor gewaakt dat 

deze goed zijn en blijven. De resultaten worden teruggekoppeld naar de vaksecties. 

Bevorderingsnormen worden indien nodig bijgesteld en problemen bij individuele 

docenten of vakken worden aangepakt. 

• Er wordt gewerkt met een schoolplan, waarin het schoolbeleid voor de komende vier 

jaren is beschreven.  

• Er is een schooljaarplan, waarin het schoolbeleid voor één jaar is beschreven. 

• In het schooljaarverslag wordt het beleid van het afgelopen jaar geëvalueerd. 

          

7.3 Inspectie, kwaliteitskaart 

De Inspectie ziet toe op de kwaliteit van ons onderwijs. Dat kan door middel van een 

kwaliteitsonderzoek minimaal één keer in de 4 jaar. Of incidenteel op grond van klachten of 

informatie die voor de inspectie vragen oproept www.onderwijsinspectie.nl 

 

Een instrument dat we zelf hanteren om publiekelijk verantwoording af te leggen over onze 

kwaliteit, is Scholen op de kaart: www.scholenopdekaart.nl  

 

7.4 Eindexamenresultaten 2015-2016 

Zie bijlage.  

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/site/
http://www.scholenopdekaart/
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8. Inspraak en overleg 

   

8.1 Ouderprofiel, ouderbetrokkenheid en themabijeenkomsten 

 

Voor !Mpulse is het van groot belang dat ouder(s) en verzorgers actief zijn in en voor de school. 

Samen op zoek naar de juiste route voor de leerlingen, teamleden en ouders levert zichtbaar 

betere resultaten en is prettiger voor alle partijen. Alle ouders zijn in kaart gebracht via 

ouderprofielen waar zichtbaar in is gemaakt waar en hoe ze betrokken kunnen zijn in de vorm 

van workshops, gastlessen, stages etc. 

 

Alle ouder(s) en verzorger(s) hebben 1 contactpersoon waar ze met vragen en/of opmerkingen 

naar toe kunnen, dat is de coach. Voor alles wat vak-gerelateerd is kan een ouder(s) en/of 

verzorger rechtstreeks contact zoeken met de vakdocenten.  Hiervoor is een overzichtelijke 

smoelenboek ingericht op http://www.pj.nl/impulse . 10-minutengesprekken zijn er niet, we 

nemen echt de tijd en hebben aandacht voor elkaar.  

 

Er zijn in de huizen op basis van de verschillende wensen en behoeften ook 

themabijeenkomsten, vakkenvoorlichtingen en andere informatiebijeenkomsten. Ouder(s) en/of 

verzorger(s) krijgen wekelijks een weeknieuws met praktische en algemene informatie, hierin 

staan schoolbrede en huisspecifieke informatie.  

 

Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen ook zelf de betrokkenheid vragen van andere ouder(s), 

leerlingen en of het team van !Mpulse om te ondersteunen in eigen activiteiten, we zijn een 

netwerk voor elkaar.  

 

De themabijeenkomsten over pedagogisch klimaat en didactische werkwijze keren periodiek 

terug om iedereen mee te nemen in de werkwijze en organisatie van !mpulse. 

 

8.2 Medezeggenschapsraad 

 

Ten behoeve van de medezeggenschap en het overleg tussen diverse geledingen en in het 

belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen bestaat sinds 2005 de 

medezeggenschapsraad (MR). 

Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeel, ouders/ verzorgers en  leerlingen 

van !mpulse. De MR is het formele inspraak- en adviesorgaan voor alle geledingen binnen de 

school. 

De raad heeft instemmingsrecht, dan wel adviesrecht bij alle belangrijke beleidszaken. De 

school hecht grote waarde aan het goed functioneren van de Medezeggenschapsraad. 

 

Voor het medezeggenschapsreglement verwijzen we naar de website. 

 

8.3 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar:  

http://startpagina.pj.nl/verkiezingen/verkiezingen/Reglement%20MR%20St.%20OSG%20Piter

%20Jelles%20januari%202017.pdf  

 

 

http://www.pj.nl/impulse
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen/verkiezingen/Reglement%20MR%20St.%20OSG%20Piter%20Jelles%20januari%202017.pdf
http://startpagina.pj.nl/verkiezingen/verkiezingen/Reglement%20MR%20St.%20OSG%20Piter%20Jelles%20januari%202017.pdf
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8.4 Communicatie naar ouders en leerlingen:  

 

!mpulse Leeuwarden vindt het belangrijk om goed te communiceren naar ouders en leerlingen: 

• Op de website http://www.pj.nl/impulse  staat alle informatie over de school.  

Deze site geeft uitgebreide informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. 

• Ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad waarin zij een belangrijk klankbord voor de 

school zijn. 

• Wekelijks ontvangen ouder(s), verzorger(s) en leerlingen het weeknieuws !mpulse met 

actuele informatie en een terugblik op de week.  

• Ons Facebookaccount: Piter Jelles !mpulse is goed onderhouden en krijgt regelmatig 

updates met leuke foto’s hier kunt u ook aan deelnemen. 

 

Voor snelle en persoonlijke contacten kunnen ouders en leerlingen zich op de eerste plaats met 

de coach en de teamleden van het huis.  

 

8.5 Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding  

 

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft de andere 

ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang door te geven 

wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.   

 

Indien beide ouders met het gezag zijn belast: 

Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de 

school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken.  

Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een 

schriftelijk verzoek aan de locatiedirecteur waarin een tweede (het adres van de ouder die niet 

is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. De school informeert 

vervolgens de andere ouder over een dergelijk verzoek.  

 

Indien één ouder met het gezag is belast: 

Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om 

informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan 

de niet met het gezag belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de 

school ook vragen hem/haar omtrent belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de 

ouder met gezag. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de locatie-

directeur. De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat 

de andere ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de 

belangen van het kind schaadt niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de 

school. 

Bij twijfel of raadpleging door de school van het gezagsregister: 

Indien de school redenen heeft om te twijfelen over de vraag of er inderdaad een wijziging 

heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging 

in het gezag is namelijk daarin opgenomen. 

   

Indien de ouders niet gehuwd zijn: 

Ouders die niet gehuwd zijn , maar wel samen het gezag hebben , kunnen op dezelfde wijze als 

hiervoor omschreven informatie opvragen. 

http://www.pj.nl/impulse
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9. Eed van !Mpulse 

 

 
 

Alle leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en teamleden tekenen de ‘eed van !Mpulse’ wanneer ze 

onderdeel worden van onze leer- en leefgemeenschap. 
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10. Buitenlesactiviteiten 

 

10.1 Projectdagen 

!mpulse  kiest voor de ontplooiing van alle talenten van de leerling. Leerlingen, teamleden, 

ouder(s) en verzorger(s) kunnen op grote en op kleine schaal activiteiten opzetten voor 

anderen om aan deel te nemen. Het kan gaan om activiteiten rond sport, cultuur, gezond 

gedrag, natuur- en milieueducatie en maatschappelijke vorming, al dan niet in een 

internationale context.  

 

Jaarlijks zijn er rond de kerstdagen verschillende projectdagen onder de noemer: !mpulsen in 

de samenleving. Tijdens deze dagen zijn er beroepenvoorlichtingen, workshops, gastlessen e.a. 

werkvormen georganiseerd. Via de ouderprofielen ontstaat er een netwerk om via deze 

activiteiten leerlingen en teamleden een week lang extra te informeren, richting te geven, te 

steunen en te inspireren.  

10.2 Internationalisering  

In leerjaar 3 van !mpulse is het schooljaar 2017-2018 een ‘setting in het buitenland’ naar 

Berlijn. Leerlingen gaan via een eigen gekozen onderwerp op onderzoek in Berlijn.  

 

Op basis van wensen van leerlingen en/of vakdocenten kunnen er spontaan buitenlandse 

activiteiten ontstaan 

 

!mpulse is betrokken in een Erasmus+ project: Homo’poly. Samen met zes universiteiten en 

middelbare scholen in Europa onderzoeken we en ontwikkelen we materiaal om tolerantie 

richting o.a. homosexualiteit te bevorderen.  
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11. Financiën 

11.1 Schoolkosten 

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder 

meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te 

downloaden op www.vo-raad.nl > Thema’s > Onderwijs > Leermiddelen > Gedragscode 

Schoolkosten. 

 

11.2 Vrijwillige ouderbijdrage  

 

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor zaken waarvoor de school geen bekostiging van de 

overheid ontvangt. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de financiering van extra 

activiteiten, zoals: een excursie, sportdag, diploma-uitreiking, introductiedagen, buitenlandse 

reis, Sinterklaas en/of kerstviering. Dit zijn de overige schoolkosten.  

Als de extra activiteiten buiten het voorgeschreven onderwijsprogramma vallen, kunnen 

ouder(s)/verzorger(s) kiezen of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. Als er wordt beslist om 

niet te betalen voor een extra activiteit en een leerling niet deel te laten nemen, zorgt de school 

altijd voor een alternatief programma voor deze leerlingen.  

In plaats van de vrijwillige ouderbijdrage noemen scholen de overige kosten ook wel ‘leerling 

bijdrage’, ‘schoolfondsbijdrage’ of ‘ouderbijdrage’. Het betreft nadrukkelijk een  vrijwillige 

bijdrage en het is dus een vrijwillige keuze om voor deze activiteiten te betalen en eraan deel te 

nemen.  

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november bij 

ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. De bijdragen voor schoolreizen en excursies 

worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de ouder(s)/verzorger(s). 

De omvang van de vrijwillige ouderbijdrage is opgenomen in de schoolgids en heeft het 

instemmingsrecht van de oudergeleding van de (medezeggenschap)raad.  

In de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen afsluit. Voor alle scholen van 

Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling.  

Jaarlijks wordt bestedingsverantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage afgelegd aan de Raad 

van de school.  

 

 

Voor het schooljaar 2017-2018 is de vrijwillige ouderbijdrage op !mpulse Leeuwarden als volgt 

samengesteld: 

 

!mpulse Leeuwarden - overzicht vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018 

Activiteiten/materi

alen 

Leerja

ar 1 

Leerja

ar 2 

Leerja

ar 3 

Leerja

ar 4 T 

Leerja

ar 4H 

Leerja

ar 5H 

Leerja

ar 4A 

Leerja

ar 5A 

Leerja

ar 6A 

          

Leerlingenactiviteiten € 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

€ 

20,00 

Ongevallen-, reis- en 

aansprakelijkheids 

verzekering 

€ 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 € 2,25 

Sportdagen € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Kringactiviteiten € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Projectdagen € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Sportoriëntatie    € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

LOB   € 7,50 € 7,50 € 7,50  € 7,50   

Totaal € 

37,25 

€ 

37,25 

€ 

44,75 

€ 

49,75 

€ 

49,75 

€ 

42,25 

€ 

49,75 

€ 

42,25 

€ 

42,25 

http://www.vo-raad.nl/
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Omschrijving activiteiten en materialen vrijwillige ouderbijdrage 2017 -2018 

  

Leerlingenactiviteiten De diverse commissies organiseren in opdracht van de school 

twee maal per jaar feesten en evenementen waaronder het 

Kerstgala en een Eindejaarsfeest (examen), de barbecue aan 

het begin van het schooljaar en diverse culturele activiteiten. 

ongevallen-, reis- en 

aansprakelijkheidsverzekering 

zie algemene informatie www.piterjelles.nl (schoolkosten) 

Sportdagen De Sport commissie organiseert in opdracht van de school 

meerdere malen per jaar sportieve activiteiten. 

Sportoriëntatie Geeft de mogelijkheid om met een breed scala aan sporten 

kennis te maken. 

Kringactiviteiten De kring is de vaste thuisbasis van de leerling. Leerlingen 

organiseren diverse activiteiten, waaronder 1 x per jaar een 

gezamenlijke kringactiviteit buiten de school. Dit kan 

bijvoorbeeld bowlen, naar de bioscoop, een eiland of een 

etentje zijn. Daarnaast vindt er een Sinterklaasviering in de 

kring plaats. 

Dag van het leergebied per jaar wordt er door de diverse leergebieden een leerjaar 

overstijgende dag m.b.t. het leergebied gehouden.  

College carrousel Een voorlichtingsdag op de Rijks Universiteit Groningen met 

een keuze uit vele voorlichtingen. 

LOB Loopbaan Oriëntatie Begeleiding: testen, toetsen en materiaal 

ten behoeve van een goede studiekeuze 

 

Afzonderlijke bijdragen 

Voor sommige zaken vragen we een afzonderlijke bijdrage. U kunt per keer beslissen of u wilt 

betalen; de ‘levering’ hangt dan af van de betaling. Hieronder volgt de opsomming van wat nu 

al bekend is met de richtbedragen.  

 

De toelating tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele manier afhankelijk 

van de betaling van de ouderbijdrage(n). 

 

Activiteiten/m

aterialen 

Leerja

ar 1 

Leerja

ar 2 

Leerja

ar 3 

Leerja

ar 4 T 

Leerjaa

r 4H 

Leerja

ar 5H 

Leerjaa

r 4A 

Leerj

aar 

5A 

Leerj

aar 

6A 

Schoolreis € 

100,0

0 

  ± € 

200 

± € 200 ± € 

200 

± € 200 ± € 

200 

 

Buitenlandreis   € 

325,- 

      

Laptop. Eigen 

bijdrage 

€ 

200,0

0 

        

Leergebied 

excursies 

€ 

35,00 

€ 

35,00 

       

Blackbirds 

talen. 

Genoemde 

bedragen zijn 

per vreemde 

taal 

  € 

15,00 

€ 

15,00 

€ 15,00 € 

15,00 

€ 15,00 € 

15,00 

€ 

15,00 

Grafische     ± €  ± €   

http://www.piterjelles.nl/
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rekenmachine 110,00 110,00 

Borg Kluisje* € 

10,00 

€ 

10,00 

€ 

10,00 

€ 

10,00 

€ 10,00 € 

10,00 

€ 10,00 € 

10,00 

€ 

10,00 

 

*Borg kluisje is alleen indien nodig. 
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Leergebied excursies Vanuit de leergebieden wordt voor leerjaar 1 en 2 een 

educatieve excursie georganiseerd. Te denken valt aan 

een bezoek aan de Tweede Kamer, de Rechtbank, het 

Rijksmuseum of de dierentuin in Emmen 

Schoolreis/buitenlandse 

reis 

Aan het begin van het 1e schooljaar vindt er een 

kennismakingskamp plaats die meerdaags (met een 

overnachting) is. 

Vanuit de setting wordt elk schooljaar een buitenlandreis 

in leerjaar 3 georganiseerd in opdracht van de school. De 

bestemming wordt door de leerlingen gezamenlijk 

bepaald.  

In de bovenbouw worden diverse vak excursies en reizen 

georganiseerd en kunt u per excursie/reis aangeven of u 

wel/niet deelneemt. U wordt tijdig hierover geïnformeerd. 

 

Schoolfonds  

Uit het schoolfonds worden de jaarlijkse leerlingenactiviteiten betaald. Dit zijn bijvoorbeeld: 

kleinschalige excursies, activiteiten en evenementen bij de start en aan het einde van het 

schooljaar, sportdagen, diploma-uitreikingen en activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst. De 

schoolfondsen worden door de directeuren van de scholen van Piter Jelles beheerd. Jaarlijks 

leggen de directeuren bestedingsverantwoording af aan de eigen (medezeggenschap)Raad. 

 

11.3 Schoolboeken 

 

Voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen zijn gratis voor leerlingen. 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 krijgen een 

instructie over het bestelproces.  

 

De rekening van de schoolboeken gaat rechtstreeks naar de school. De ouder(s)/ verzorger(s) 

hoeven dus niet te betalen voor de schoolboeken. Er wordt ook geen borg gevraagd voor de 

gratis beschikbaar gestelde schoolboeken. 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 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om goed om te gaan met de schoolboeken en te zorgen dat 

de huurboeken in goede staat en op het afgesproken moment worden ingeleverd. Om schade 

zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren we met klem om de schoolboeken te kaften en te 

vervoeren in een stevige, afsluitbare en waterdichte boekentas. 

Enkele scholen van Piter Jelles maken gebruik van tablets. We hebben als scholengemeenschap 

gekozen voor de iPad. De scholen die werken met de iPad gebruiken - naast fysieke 

schoolboeken – ook digitaal lesmateriaal. Het voorgeschreven digitale lesmateriaal is gratis voor 

leerlingen. 
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!mpulse werkt in alle leerjaren met boekenpakketten.  In de onderbouw is er aanvullend digitaal 

materiaal en is er een noodzaak van een laptop 

 

 

11.4 Tegemoetkoming studiekosten 

Ouders kunnen om een tegemoetkoming in de studiekosten vragen bij de gemeente, om 

bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage te betalen 

 

Gemeentelijke regelingen voor minima 

 

De gemeente vergoedt op aanvraag aan ouders met een laag inkomen een deel van de 

schoolnota. 

Voor meer informatie hierover zie de website van de gemeente waarin u woonachtig bent. 

Kies de menubalk wetten en regels – doorklikken naar wet werk en bijstand, 

inkomensvoorzieningen voor minima, gemeentelijke regelingen voor minima, kan ik een 

vergoeding krijgen voor schoolkosten van mijn schoolgaande kinderen. 

 

11.5  Verzekeringen 

Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. 

ouders die participeren bij evenementen etc. 

 

Zo is er een collectieve aansprakelijkheid en ongevallenverzekering afgesloten. Deze 

verzekering geldt gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en 

tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover die onder 

verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische kosten 

en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum en onder 

nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt. 

 

In de vrijwillige ouderbijdrage is de bijdrage opgenomen voor de ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering die de school voor de leerlingen afsluit. Voor alle scholen van 

Piter Jelles geldt dat dit een bedrag is van 2,25 euro per leerling 

 

11.6 Sponsoring 

!Mpulse Leeuwarden maakt momenteel geen gebruik van sponsoring. 

 

Organisaties van ouders of leerlingen die formeel los staan van het bevoegd gezag, moeten ook 

voldoen aan de afspraken in het convenant ouderbijdrage als zij sponsorovereenkomsten 

aangaan waarmee leerlingen en ouders binnen het verband van de schoolorganisatie worden 

geconfronteerd. Gaat het daarbij om substantiële bedragen (> € 1000), dan is instemming van 

de medezeggenschapsraad en van de schooldirectie vooraf vereist. 
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