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1. Voorwoord 
 

Beste leerling, beste ouders en verzorgers, 

 

Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! 

 

Het Leeuwarder Lyceum, onderdeel van OSG Piter Jelles, is een school voor havo en 

atheneum (vwo). Je kunt hier dus je havodiploma of je atheneumdiploma halen. We hebben 

ook nog iets bijzonders en dat is het Technasium. 

 

Het Leeuwarder Lyceum heeft ongeveer 1000 leerlingen. “De school is kleiner dan ie lijkt”, zei 

één van onze brugklasleerlingen. Deze uitspraak geeft de kern weer van onze school: klein 

genoeg om rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen en groot genoeg  om veel 

te kunnen bieden: 

 onderwijs op verschillende niveaus; 

 ruime keus in profielen en vakken; 

 eigentijdse studiemiddelen (o.a. met iPad) 

 goed ingerichte vaklokalen; 

 eigen sportveld; 

 stimulerende studieruimten; 

 een laboratorium; 

 een technasium; 

 een ruim kunstatelier; 

 een excellent klas; 

 als pilot een ConnectIT klas. 

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich gezien en gekend voelen, twee 

basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.  

 

Onze docenten zijn steeds weer bezig om het onderwijs kwalitatief beter te maken.  Ze 

ontwikkelen nieuwe vakgebieden, werken aan doorlopende leerlijnen van de eerste tot en 

met de examenklas, passen toetsen aan op nieuwe landelijke eisen. En zo is er nog veel 

meer. In een goede school zijn leerlingen en alle medewerkers voortdurend bezig met leren. 

Dat doen we op het Leeuwarder Lyceum ook! 

 

Onderwijs en leren staan bij ons centraal, maar je gezien en gekend voelen gaat om meer 

dan leren. Daarom zorgen we ook voor goede leerlingbegeleiding. Elke leerling heeft een 

eigen mentor, we hebben zorgfunctionarissen en pedagogische conciërges.  

 

Het Leeuwarder Lyceum samengevat in drie woorden: PLEZIER IN PRESTEREN! 

 

Alle medewerkers van het Leeuwarder Lyceum wensen jullie een fijne schooltijd met heel veel 

succes. 
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2. Kenmerken van het Leeuwarder Lyceum 

 

Zo denken wij erover! 

 

Op het Leeuwarder Lyceum word je gezien en gekend: elke leerling is in beeld, zowel als het 

gaat om de leerprestaties als om de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Wij bereiden onze leerlingen voor op een goede toekomst: we leren ze zelfstandig keuzes te 

maken, zichzelf te sturen en samen te werken. 

We streven er naar om in leerlingen en personeel het beste naar boven te halen. We hebben 

hoge verwachtingen van iedereen.  

We stimuleren een nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve geest en we dagen elkaar uit 

om te presteren. 

We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit, de opbrengsten en de sfeer van ons 

onderwijs; daarvoor leggen we  verantwoording af aan elkaar: leerlingen, medewerkers en 

ouders. 

 

Leeuwarder Lyceum: Plezier in Presteren! 

 

Onze kernwaarden  

 Kennen en gekend worden 

 Uitdagen en presteren 

 Nieuwsgierig, creatief en onderzoeken 

 Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen 

 

Hoe gaan we hiermee nu in de praktijk aan de slag? 

De school is ingedeeld in jaarlagen met eigen coördinatoren en mentorenteams die leerlingen 

goed kennen en begeleiden.  

 

Door die kleinschaligheid kunnen we rekening houden met wat de leerlingen en de 

medewerkers willen en kunnen.  

 

Lestijden 

Een lesuur duurt 60 minuten: 

1  08.25-09.25 uur 

2  09.25-10.25 uur  pauze 10.25-10.45 uur 

3  10.45-11.45 uur 

4 11.45-12.45 uur  pauze 12.45-13.15 uur 

5  13.15-14.15 uur 

6  14.15-15.15 uur 

7  15.15-16.15 uur 
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3. Het onderwijs 

 

3.1 Onderbouw 

Na groep acht van de basisschool kom je terecht in de onderbouw, de eerste fase van het 

voortgezet onderwijs. Die duurt twee jaar. In de onderbouw gaat het om een combinatie van 

theorie en praktijk: wat je leert, moet je ook kunnen toepassen. Je schooltype staat vaak nog 

niet helemaal vast. Je bent geplaatst in een havo/atheneumklas of een atheneumklas. Na elk 

schooljaar krijg je een advies voor een volgende jaar. Op pagina 22 en verder staat een 

compleet overzicht van vakken en klassen. 

 

HAVO en ATHENEUM  1 en 2 

In de havo-atheneumopleiding zijn er twee soorten groepen. Heb je op de basisschool een 

havo– of atheneumadvies gekregen dan kom je op het Leeuwarder Lyceum in een havo- of 

een havo-atheneumklas. Ben je hier gekomen met een vwo- of atheneumadvies en durf je de 

uitdaging aan om er een schepje bovenop te doen, dan is de speciale vwo-Excellentklas 

geschikt voor jou.  

 

VWO-Excellent 

Op het Leeuwarder Lyceum zijn we van mening dat het lesprogramma voor leerlingen die 

bovengemiddeld scoren op de basisschool meer moet inhouden dan het basisprogramma. 

Daarom is  het excellentprogramma ontwikkeld. Leerlingen die dit programma volgen krijgen, 

naast de reguliere lessen, modules aangeboden die heel divers van inhoud zijn. 

Sterrenkunde, filosofie, English Theatre, Chinese taal en cultuur, forensisch onderzoek (CSI), 

klassieke culturele vorming en Media & Maatschappij zijn onderdelen die aan bod kunnen 

komen.  

Tijdens  de excellentlessen maken de leerlingen opdrachten die de praktische intelligentie 

(o.a. hoe werk ik samen, begrijp ik de opdracht, ben ik in staat de opdracht uit te voeren), 

creatieve intelligentie (o.a. buiten de kaders denken, durven zeggen wat ik denk, andere 

kinderen enthousiast maken voor mijn ideeën)  en analytische intelligentie (o.a. kan ik 

aanwezige kennis gebruiken, zijn dit opdrachten die ik herken van de basisschool) 

aanspreken. We maken leerlingen enthousiast om opdrachten daadwerkelijk uit te voeren.  

Ze ervaren dat ze succesvol bezig kunnen zijn.  

 

Begeleiding 

Op school draait het natuurlijk vooral om leren en dus ook om leren leren. Daarvoor heb je in 

de eerste plaats je vakdocenten. Eén van hen is je klassenmentor. Daar kun je terecht met al 

je vragen. Naast het eigen vak geeft de mentor ook een begeleidingsles. Daarin wordt van 

alles gedaan om van je klas een eenheid  te maken.  

Maar je leert daar ook hoé je moet leren. Een mentor kan in het mentoruur klassikale en 

individuele onderwerpen bespreken. 

Alle leerlingen moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben, vinden we op het Leeuwarder 

Lyceum. Want als je je op school lekker voelt, dan gaat alles beter. Daarom is er een goede 

begeleiding. 

Met extra aandacht voor: 

- het leren leren; 

- het leren kiezen (je leerweg en je verdere opleiding); 

- de sociaal-emotionele ontwikkeling (de omgang met anderen vooral).  

Voor deze onderwerpen gebruiken we in de mentorlessen de methode Tumult. 
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Behalve je mentor is er bij de begeleiding nog een hoofdrolspeler: de decaan, dat is een 

specialist voor studie- en beroepskeuze voor alle leerlingen. En onze pedagogisch 

medewerkster, die je helpt als het even niet gaat. Zij kan je in school helpen en ze kent ook 

de weg naar hulpverleners. Dan is er nog de leerlingenzorg met haar deskundigen voor 

remedial teaching, zeg maar het ondersteunen bij leerproblemen zoals bij dyslexie. 

De school heeft een dyslexieprotocol. De bedoeling hiervan is om duidelijkheid te verstrekken  

aan leerlingen met een dyslexiepas, hun ouders en docenten. Het protocol staat vermeld op 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/.  

 
Rapportage 

Via SOMtoday, ons digitale leerlingvolgsysteem, kunnen jij en je ouders je behaalde cijfers 

bekijken. We doen dat zodat je snel weet hoe je er voor staat. Dan kun je samen met je 

ouders bespreken wat er eventueel nodig is om je resultaten te verbeteren. Er zijn drie 

rapporten. Die laatste ontvang je aan het einde van het schooljaar. 

In het begin van het schooljaar maken we bekend wanneer de mentorspreekuren zijn. In het 

eerste jaar geven we je rapportcijfers ook door aan je basisschool. Die zijn natuurlijk ook heel 

benieuwd naar hoe het met je gaat. 

 

Bevordering 

In september krijg je de bevorderingsnormen: het aantal punten dat je nodig hebt om over te 

gaan naar de volgende klas.  

 

Leerstoflijnen 

In de 1ste en 2de klassen volg je voor elk vak de leerweg die je aankunt. Er worden toetsen 

gegeven op havo en/of vwo-niveau.  

In het Programma van Toetsing voor de Onderbouw (PTO) vind je per vak en per periode de 

onderwerpen van de toetsen. Ook staat in het PTO op welke manier de stof getoetst wordt: 

bijvoorbeeld met een proefwerk, een presentatie of een werkstuk. Het PTO zorgt ervoor dat 

je goed weet wat je te wachten staat en het kan je ook helpen om beter te plannen. 

 

ConnectIT 

De digitale omgeving speelt een steeds belangrijker rol in en buiten de school. Bij alle vakken 

wordt gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. Met ConnectIT wil het Leeuwarder Lyceum 

een ICT-stroom ontwikkelen, die verder gaat. Het onderwijs richt zich naast de reguliere 

vakken op het vergroten van mediawijsheid, het programmeren en robotica.   

 

Rekenen en taal; de basisvaardigheden  

In de eerste en tweede klas is er extra aandacht voor rekenen en taal, voor alle vakken 

belangrijk.  

 

Keuzevakken 

In de eerste klas zijn Fries en muziek verplichte vakken. In de tweede kun je Fries of muziek 

als keuzevak kiezen. 

Het Leeuwarder Lyceum biedt beide vakken aan als examenvak. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
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Frysk  

Op it Ljouwerter Lyseum stiet Frysk as ferplicht fak ien oere wyks op it roaster yn klas 1. Yn 

de lessen brûkt de dosinte de digitale metoade ‘Searje36’ en it magazine ‘Linkk’. Yn dat 

learstofoanbod wurdt rekken holden mei de taaleftergûn fan de learlingen: binne dy fan thús 

út al of net Frysktalich? Wat binne de basisfeardichheden (prate, lêze, ferstean, skriuwe) fan 

de bern? Dêrby wurdt ek gebrûk makke fan mjitynstruminten lykas de Frisiatoets. Yn it 

Taalplan Frysk fan de Provinsje Fryslân hat it Lyseum it taalprofyl A. Dat wol sizze dat yn it 

lesprogramma alle kearndoelen neistribbe wurde.  

 

Njonken it neamde learstofoanbod wurdt gebrûk makke fan Frysktalige telefyzjesearjes lykas 

‘De Koers’ en ‘Bosk’. Itselde jildt foar ûnderdielen fan ‘11en30.nu’, de kanon fan de Fryske 

Skiednis. Yn de earste wurdt ek oanheakke by provinsiale lêsbefoarderingsprojekten. 

 

Nei learjier 1 wurdt Frysk in keuzefak. Learlingen dy’t dêr foar kieze, krije ien oere Frysk yn 

de twadde. Yn klas 3 wurdt as dat om it roaster kin in module Frysk organisearre. Omdat de 

keuzegroepen net grut binne, wurde dy meastentiids kombinearre. 

 

Yn de twadde faze is Frysk in keuzefak foar it fakkepakket. Yn 2017 dienen 6 learlingen havo- 

en 5 vwo-eksamen. Yn de boppebou (groep 4) rint op dit stuit in pilotprojekt ûnder de 

namme Fryslândossier. Dêryn fiere learlingen opdrachten út yn gearwurking mei ynstânsjes 

lykas it musea, mar ek mei Tryater.  

 

Frysk wurdt net as fiertaal brûkt by oare fakken. It is yn in hiel soad gefallen wol in 

gebrûkstaal by bygelyks mentor- en âldergesprekken. 

 
Fries  

Op het Leeuwarder Lyceum staat Fries als verplicht vak één uur per week op het lesrooster 

in klas 1. In de lessen gebruikt de docent de digitale methode ‘Searje36’ en het tijdschrift 

‘Linkk’. In het leerstofaanbod wordt rekening gehouden met de taalachtergrond van de 

leerlingen: zijn ze van huis uit wel of niet Friestalig? Wat zijn de basisvaardigheden (praten, 

lezen, verstaan en schrijven) van de kinderen? Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

meetinstrumenten zoals de Frisiatoets. In het Taalplan Frysk van de Provicie Fryslân heeft 

het Lyceum taalprofiel A. Dat wil zeggen dat in het lesprogramma alle kerndoelen 

nagestreefd worden. 

 

Naast het eerder genoemde leerstofaanbod wordt gebruik gemaakt van Friestalige 

televisieseries zoals ‘De Koers’ en ‘Bosk’. Datzelfde geldt voor onderdelen van ‘11en30.nu’, 

de kanon van de Friese geschiedenis. In de eerste klas doet het Lyceum ook mee aan 

provinciale leesbevorderingsprojecten. 
 
Na leerjaar 1 wordt Fries een keuzevak. Leerlingen die daarvoor kiezen, krijgen één uur per 
week Fries in de tweede. In klas 3 wordt als dat roostertechnisch mogelijk is een module 
Fries georganiseerd. Omdat de groepen niet groot zijn, worden de klassen meestal 
gecombineerd.  
 
In de Tweede Fase (vanaf de vierde klas) is Fries een keuzevak voor het 
vakkenpakket. In 2017 deden 6 havo- en 5 vwo-leerlingen examen in het vak Fries. 

In de bovenbouw (vanaf klas 4) loopt momenteel een pilotproject onder de naam 

Fryslândossier. Daarin voeren leerlingen opdrachten uit in samenwerking met instanties 

zoals musea, maar ook Tryater. 

 

Fries wordt niet als voertaal gebruikt bij andere vakken. Het is in heel veel gevallen wel de 

gebruikstaal voor bijvoorbeeld mentor- en oudergesprekken. 
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Onderzoeken en ontwerpen/technasium 

Onderzoeken en ontwerpen (O&O) is een vak waarbij je met een aantal klasgenoten aan een 

echte opdracht werkt. Je krijgt een opdracht uit de wereld om je heen, bijvoorbeeld een 

opdracht van een bedrijf of van een gemeente. Zo hebben leerlingen meegedacht over een 

brugontwerp als verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad van Leeuwarden. Bij 

O&O - de naam zegt het al – doe je onderzoek en/of maak je een ontwerp voor een product. 

Het resultaat presenteer je tenslotte aan de opdrachtgever. Je werkt vier lesuren per week 

aan de opdracht onder begeleiding van getrainde coaches. Hierbij wordt ook aandacht 

besteed aan het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen algemene vaardigheden zijn 

(bijvoorbeeld samenwerken, computervaardigheden) maar ook vaardigheden die met de 

opdracht te maken hebben (bijvoorbeeld een maquette maken). Het vak O&O is een opstap 

naar het zogenaamde technasiumonderwijs, waar je vanaf klas 3 voor kunt kiezen. (Voor 

meer informatie kun je kijken op onze website en voor algemene informatie op 

www.technasium.nl) 

 

Olympiadeschool 

Het Leeuwarder Lyceum is erkend als Olympiadeschool. In het kader van talentontwikkeling, 

verdieping en het streven naar betere prestaties kunnen leerlingen aan diverse olympiade-

wedstrijden meedoen. Erg leuk om te doen, inspirerend en uitdagend voor de 

leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen een vakinhoudelijke ‘boost’, hetgeen een gunstig 

effect heeft op zowel hun zelfbeeld als de examenresultaten. 

 

Jet-Netschool 

Het Leeuwarder Lyceum is vanaf de start in 2002 een Jet-Net school. 

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen 

bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van 

bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. 

Aan Jet-Net zijn ruim 100 bedrijven en 180 scholen verbonden. Binnen Jet-Net zetten 

bedrijven samen met havo/vwo-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de 

bètavakken. Hiermee wil Jet-Net de keuze van scholieren voor bèta en techniek in positieve 

zin beïnvloeden. De activiteiten zijn enerzijds gericht op het verrijken van de lesstof met 

concrete praktijkvoorbeelden en anderzijds op het zichtbaar maken van de 

toekomstperspectieven. Voor meer informatie kijk op www.jet-net.nl 

 

Daarnaast worden leerlingen vanuit de exacte vakken gestimuleerd om mee te doen aan 

diverse activiteiten zoals: 

 Een  honneursprogramma voor scholieren bij Wetsus  

 Deelname aan de  JRTu van Delft 

 Diverse masterclasses van de Hanze  

 Activiteiten van de scholieren academie van de RUG 

 

Overige activiteiten 

In de leerjaren 1 t/m 6 worden andere activiteiten en excursies georganiseerd. Voor het 

overzicht en de kosten zie hoofdstuk 6.  

 

HAVO en ATHENEUM 3 

In de derde klas bereiden we je voor op de Tweede Fase. Je werkt zelfstandiger met behulp 

van studiewijzers voor grotere hoeveelheden leerstof. Je sluit het jaar af met een toetsweek 

(geen lessen, wel elke dag toetsen).  

 

 

 

http://www.technasium.nl/
http://www.jet-net.nl/?pid=19
http://www.jet-net.nl/
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De begeleidingsles gebruiken we in de derde klas om je wegwijs te maken in alle school-, 

studie- en beroepsmogelijkheden om er zo samen met de decaan en de mentor voor te 

zorgen dat je in het profiel terechtkomt dat bij jou past. Het maken van een profielkeuze 

wordt onder andere ondersteund met een speciale ouderavond en een vakkenmarkt. In het 

derde leerjaar kunnen er combinatieklassen gevormd worden.   

 

3.2 Tweede fase of bovenbouw 

In de vierde klas havo of atheneum begin je aan de tweede fase. De belangrijkste kenmerken 

daarvan zijn de profielen (de indeling van de vakken in vier groepen) en het verder 

ontwikkelen van je vaardigheden om zelfstandig te werken aan je studie. 

 

Profielen 

De profielen zijn er om je beter voor te bereiden op je toekomstige studierichting. Je hebt de 

keuze uit vier:  

 Cultuur en Maatschappij; 

 Economie en Maatschappij; 

 Natuur en Gezondheid; 

 Natuur en Techniek.  

Naast de profielvakken volg je een aantal verplichte gemeenschappelijke vakken zoals 

Nederlands, Engels en Culturele en Kunstzinnige Vorming. De vrije keuze is beperkt tot één 

of twee vakken.  

 

Studiehuis 

Bij ‘studiehuis’ gaat het zowel om de ruimte in het gebouw als om het onderwijs dat er 

gegeven wordt. Onze school heeft ruimtes waar je zelfstandig of in kleine groepjes kunt 

werken. Ook is er een mediatheek met veel boeken, tijdschriften en computers. Docenten 

doceren niet alleen, maar begeleiden ook. Je draagt als leerling steeds meer 

verantwoordelijkheid voor je eigen leren en je maakt je de vaardigheden eigen die daarvoor 

nodig zijn. Een deel van de tijd werk je zelfstandig aan opdrachten en/of projecten. 

 

Zelfstandig leren 

Om een goede aansluiting te hebben met het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) en het WO 

(Wetenschappelijk Onderwijs) leren we je steeds meer zelfstandig te werken. Dat betekent 

dat je stap voor stap leert om zelf te plannen en zelf keuzes te maken. Dat zijn twee 

belangrijke vaardigheden die je nodig hebt in het vervolgonderwijs. 

 

Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een informatieboekje waarin het 

Programma voor Toetsing en Afsluiting is opgenomen. Daarin staat precies welke stof en 

welke toetsen er in de loop van een schooljaar gegeven worden. In studiewijzers geeft de 

docent per les nadere informatie. 

In de lessen geven de docenten veel uitleg, maar stimuleren je ook zelf aan de slag te gaan 

met de stof. Omdat de docent er dan ook bij is, kun je op dat moment veel begeleiding 

krijgen. Daarnaast vinden we dat leerlingen in de bovenbouw langzamerhand moeten leren 

zelfstandig hun studie aan te pakken. Daarmee beginnen we uiteraard voorzichtig, maar in de 

loop van de jaren krijg je meer ruimte voor zelfstandig werken. Je kunt dat heel goed doen in 

het studiehuis en de mediatheek. Tenslotte zijn er begeleidingsuren waarin je mentor of 

decaan je helpt en heel veel vertelt over de gang van zaken op school. Ook zijn er 

begeleidingsuren per profiel, daar krijg je specifieke begeleiding voor je praktische 

opdrachten en je profielwerkstuk. 
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Eindexamen 

Het examen begint in de vierde klas. Veel toetsen, werkstukken en presentaties tellen dan al 

mee voor het eindexamen. Dat heeft zijn voor- en nadelen: je kunt een solide basis 

opbouwen, maar je neemt je zwakkere resultaten ook mee. Gelukkig zijn er meestal wel 

mogelijkheden om een onvoldoende prestatie te herkansen. Het staat allemaal in het PTA, 

het Programma van Toetsing en Afsluiting, dat je voor 1 oktober krijgt. Dan weet je meteen 

waar je de rest van je schooltijd aan toe bent. En anders is er altijd nog het jaarrooster om 

meer informatie te vinden. 

 

Begeleiding en rapportage 

Elke leerling heeft een mentor. Het wekelijkse mentor/begeleidingsuur wordt gebruikt voor 

individuele gesprekken tussen mentor en leerling. Maar ook daarbuiten kun je natuurlijk bij je 

mentor terecht. Vier keer per jaar krijg je een rapport met alle behaalde resultaten. Daarin 

staan je cijfers en je vorderingen voor het handelingsdeel. Dat zijn taken waarvoor je geen 

cijfer krijgt maar wel een andere beoordeling. In het begin van het schooljaar wordt 

schriftelijk en/of via de webportal bekend gemaakt wanneer de rapporten worden 

meegegeven en wanneer de docenten-spreekuren zijn. 

Leerlingen (en ouders) hebben via de web-portal inzicht in hun cijfers. Ook de af- en 

aanwezigheid van leerlingen wordt zo zichtbaar gemaakt. 

 

Procedure toelating VMBO-leerlingen tot HAVO-4 het Leeuwarder Lyceum Piter 

Jelles 

Voor de regels rond toelating in havo 4 verwijzen we naar de website van de school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/toelating-na-vmbo/
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4. Communicatie 

 

4.1 Ouders en school 

Voor alle klassen zijn er ouderavonden, vaak opgesplitst naar klas. Op speciale 

contactmiddagen en -avonden kunt u als ouder overleggen met de mentor. Samen met uw 

kind, want praten mét heeft vaak meer zin dan praten over. Daarnaast is telefonisch of 

digitaal contact natuurlijk altijd mogelijk. 

Als er vragen of problemen zijn, kunt u bellen of e-mailen met de vakdocent of de mentor.  

Elke maand krijgen de leerlingen en de ouders een nieuwsbulletin, Wazzup, met informatie 

over actuele ontwikkelingen, activiteiten en plannen voor de toekomst.  

Ouders zijn voor de school een goed klankbord. Daarom heeft onze school resonansouders. 

Die bespreken met een vertegenwoordiger van de school regelmatig de gang van zaken. Van 

hun wensen en suggesties wordt dankbaar gebruik gemaakt.  

Ook zijn de ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad van het Leeuwarder 

Lyceum. Meer informatie over medezeggenschap in de school vindt u in hoofdstuk 7, 

paragraaf 5. 

 
4.2 Namen en mailadressen 
 

Directeur:    Conrectoren: 

Raymond in het Veld   Rob van der Haar   Lieuwe Miedema 

Tel: 058-8801400   Tel: 058-8801400   Tel: 058-8801400 

     rhaar@pj.nl    lmiedema@pj.nl  

 

Coördinatoren onderbouw:      

Renata Balkema   Lydie Jongbloed                   

Coördinator klas 1 en 2  Coördinator klas 2 en 3 

Tel:  058-8801441   Tel:  058-8801441 

rbalkema@pj.nl    ljongbloed@pj.nl   

 

Coördinatoren bovenbouw: 

Astrid van Dijk   Monica Broer 

Coördinator klas 4   Coördinator klas 5 en 6 

Tel: 058-8801441   Tel: 058-8801441 

adijk@pj.nl    mbroer@pj.nl  

 

Decaan  

Goos Dijk    Betty de Jong 

Tel:  058-8801435   Tel: 058-8801435    

gdijk@pj.nl     bjong@pj.nl  

 

Examensecretaris:   Plaatsvervangend examensecretaris: 

Margriet van der Werf  Michel van Vierzen 

mwerf@pj.nl     mvierzen@pj.nl  

 
 

mailto:rhaar@pj.nl
mailto:lmiedema@pj.nl
mailto:rbalkema@pj.nl
mailto:ljongbloed@pj.nl
mailto:adijk@pj.nl
mailto:mbroer@pj.nl
mailto:gdijk@pj.nl
mailto:bjong@pj.nl
mailto:mwerf@pj.nl
mailto:mvierzen@pj.nl
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5. De dagelijkse praktijk 

 

5.1 Dagelijkse dingen 

 

Introductiedagen 

In de eerste schoolweken organiseren we introductieactiviteiten voor de eersteklassers. 

Omdat ook in de vierde klassen veel nieuwe leerlingen instromen, volgen die eveneens een 

introductieprogramma. 

 

Boeken 

Je hebt meerdere vakken op één dag en dat betekent dat je soms veel boeken bij je hebt. Je 

hoeft die boeken niet de hele dag mee te dragen. Je kunt de boeken voor de middaglessen in 

je garderobekastje  opbergen en die er in de pauze uit halen.  

We werken met het boekenfonds van Van Dijk. Op school wordt dat allemaal voor je 

geregeld. 

 

Leerlingen klas 1, 2 en 3 maken gebruik van ICT   
ICT neemt een steeds grotere plaats in het schoolleven in. Daarom gaat het Leeuwarder 

Lyceum ervan uit dat iedere leerling een eigen device heeft. Het Leeuwarder Lyceum 

ondersteunt de aanschaf. Via een brief worden ouders geïnformeerd over de mogelijkheden 

die de school daarin biedt.   

Let wel, het is geen verplichting een computer via de school aan te schaffen.  

 

Garderobekastjes 

Garderobekastjes zijn handig (en veilig) voor het opbergen van je jas (die mag niet mee naar 

de lessen), schooltas, (sport)kleren, bromfietshelm, boeken, eten en drinken. Leerlingen 

betalen voor de sleutel een borgsom.  

 

Overblijven 

In de pauzes kun je in de aula je meegebrachte lunch eten. Op school kun je dit aanvullen 

met: drinkyoghurt, thee, koffie, frisdranken, koeken, belegde broodjes, warme snacks. Het 

buffet  is elke dag open tot 13.15 uur. Je kunt nog langer gebruik maken van de automaten 

in de kantine. Natuurlijk willen wij graag dat de school er verzorgd uit blijft zien en staan er 

overal afvalemmers om je rommel in te gooien. 

 

Openingstijden 

’s Morgens kun je vanaf kwart voor acht terecht in de aula en de hal beneden. Voor de 

lesvleugels en de bovenverdieping moet  je wachten op de eerste bel (van 8.20 uur). In de 

ochtendpauze ga je naar de hal, de kantine of naar buiten. De gangen en de trappen mogen 

dan niet gebruikt worden. 

 

Formulieren die door de school moeten worden ingevuld kun je bij de conciërge inleveren en 

meestal de volgende dag weer ophalen. Natuurlijk willen we graag up-to-date zijn. Geef 

daarom bij verhuizing het nieuwe adres en telefoonnummer dadelijk even door! En als je 

emailadres verandert, willen we dat ook graag snel weten. Dit komt de communicatie ten 

goede. 
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Bereikbaarheid 

Per fiets is de school langs een veilige route te bereiken: oversteken is alleen mogelijk bij 

verkeerslichten. Met het openbaar vervoer is de school prima te bereiken. Er is een directe 

verbinding tussen het NS-station en de school. 
 

Aanwezigheid 

Als school werken we aan goede resultaten met al onze leerlingen, we willen onze leerlingen 

zo veel mogelijk leren en hen zo snel mogelijk hun diploma laten halen. Uit onderzoek blijkt 

dat het, om die resultaten te behalen, van groot belang is dat leerlingen aanwezig zijn in de 

lessen. We hechten dus sterk aan die aanwezigheid en registreren daarom de afwezigheid. 

De school gaat ervan uit dat elke leerling elke werkdag beschikbaar is voor onderwijs of voor 

aan onderwijs gerelateerde activiteiten zoals herkansingen, excursies, tentamens, 

inhaaltoetsen of inhaaluren.  

Dat betekent dat alle leerlingen van 8.00u tot 17.00u beschikbaar zijn voor school, ook als ze 

volgens het lesrooster geen les hebben. Afwezigheid als gevolg van activiteiten buiten school 

zoals rijles, sport of muziekles kan alleen door vooraf toestemming te hebben van de 

betrokken coördinator. 

 

Buspas, ziek worden en te laat komen 

Leerlingen die buiten Leeuwarden wonen en die vanwege de bus of de trein iets later kunnen 

komen of iets eerder moeten vertrekken, kunnen bij de coördinator een buspasje aanvragen.  

Word je tijdens een lesdag ziek of moet je naar de dokter of iets dergelijks, dan meld je je af 

bij de conciërge of bij de medewerker van het studiehuis. Als je terugkomt, lever je een 

briefje van je ouders in met de reden van je afwezigheid.  

Leerlingen in de onderbouw die te laat komen worden ‘s ochtends genoteerd door de 

conciërge. In de bovenbouw zet de vakdocent de leerling op te laat. Bij twee keer te laat 

komen in één periode moet je je de volgende dag om 8 uur melden. Bij vijf keer te laat in 

een periode wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht en wordt de leerling 

uitgenodigd voor een gesprek. Te laat komen wordt dus opgemerkt als een vorm van 

verzuim.  

Het verzuimprotocol is te vinden op http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/. 

 

Schoolpasje 

Aan het begin van elk schooljaar krijg je een schoolpasje, met een pasfoto gemaakt door de 

schoolfotograaf. Dit pasje heb je nodig voor de mediatheek, het studiehuis, het gebruik van 

computers en voor schoolfeesten. Je moet wel een geldig pasje (dus van het huidige 

schooljaar) laten zien. Ook elders kan het pasje handig zijn, bijvoorbeeld om korting te 

krijgen op entreeprijzen. Meenemen dus! 

 

Gezonde school 

We doen ons best om er voor te zorgen dat we een ‘gezonde’ school zijn. Dat betekent dat je 

van alle producten die je in de kantine kunt kopen, kunt zien of het gezond voor je is of niet. 

Op onze school wordt geen alcohol geschonken. Roken en drugsgebruik is niet toegestaan in 

en op de pleinen rondom school. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
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Regels 

Waar veel mensen met elkaar samenwerken zijn regels nodig. Dit zijn onze regels: 

 fietsen in de stalling en deugdelijk op slot, het liefst met ketting en veiligheidsslot; 

 afwezigheid wordt vóór 8.25 uur telefonisch gemeld op 058 88 01 400 (conciërge). De 

reden van verzuim bij terugkomst op school ook even schriftelijk meedelen: per mail of 

een briefje (met voor- en achternaam, klas, naam van je mentor en handtekening van 

een ouder) bij de conciërge of bij het studieplein inleveren; 

 boeken behoren gekaft te zijn en voorzien van je naam en klas. Een goede, stevige 

schooltas wordt aangeraden; 

 eten  en drinken mag alleen in de kantine, kauwgom mag in de hele school niet; 

 in de pauzes mag je alleen in de kantine, de centrale hal en op de schoolpleinen zijn en 

niet in de gangen; 

 breng je schade toe aan het gebouw of de inventaris dan worden de kosten op je ouders/ 

verzorgers verhaald; 

 wangedrag of ongeoorloofd verzuim kan tot schorsing of verwijdering leiden; 

 mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet aan staan, tenzij de docent toestemming 

geeft om deze te gebruiken in de les. Gebeurt dat toch, dan kan de docent de telefoon 

innemen en kun je hem ’s middags om 16.30 uur weer bij de conciërge ophalen. 

 

Voor de zekerheid krijg je de huisregels in één van de eerste lessen compleet op papier. Ze 

staan ook op onze site. Daarnaast stelt elke klas in de onderbouw zijn eigen klassenregels 

op: omgangsregels en afspraken waar leerlingen en docenten zich aan gaan houden. 

 

Bij overtreding van deze regels treedt de regeling ‘schorsing, verplaatsing en verwijdering’ in 

werking. Deze regeling is te vinden op http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/. 

 

Er is een Leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen. Met de eerste 

klassen wordt het statuut in het begin van het schooljaar doorgenomen. Het 

Leerlingenstatuut staat op de site: http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/rechten-en-

plichten/leerlingenstatuut/  
 

5.2 Voorzieningen mediatheek 
In de ruim opgezette mediatheek kun je boeken en tijdschriften lezen en lenen en gebruik 

maken van de computer. Naslagwerken en cd-roms vind je in deze studiezaal natuurlijk ook. 

Aan het begin van het schooljaar krijg je gratis een schoolpasje. Dat heb je nodig om te 

kunnen lenen en om op de computers te kunnen werken. De ‘spelregels’ worden ook gratis 

verstrekt. In de mediatheek staat ook een kopieerapparaat voor leerlingen waar je tegen 

betaling kopieën kunt maken. 

 

5.3 ICT 

De computer neemt op het Leeuwarder Lyceum een belangrijke  plaats in. Naast de eigen 

tablet is er ook apparatuur in een computerlokaal, de mediatheek en elders in het gebouw. In 

ons hele schoolgebouw is een wifi-netwerk. 

 

5.4 Schooldecanaat 

De schooldecaan geeft advies bij het kiezen van de studierichting, het profiel, het 

vakkenpakket, de vervolgschool en het beroep. Dat begint al in de eerste klas met oriëntatie 

op studie en beroep. De begeleiding is in de derde klas havo en atheneum intensief: dan kies 

je als leerling het profiel waar je examen in doet. Vanaf de vierde klas beginnen we met de 

voorbereiding voor de keuze van een vervolgopleiding op een HBO of universiteit. Hier 

organiseren we speciale activiteiten voor. 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/rechten-en-plichten/leerlingenstatuut/
http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/rechten-en-plichten/leerlingenstatuut/
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5.5  Lichamelijke opvoeding 

Uiteraard is er voor iedereen lichamelijke opvoeding, kortweg gymnastiek genoemd. Als er 

een gegronde (medische) reden is, kun je worden vrijgesteld van de lessen lichamelijke 

opvoeding (LO). Graag even schriftelijk (met opgave van reden) aanvragen vóór het begin 

van de lessen. Bij langdurig verzuim is overleg met de coördinator noodzakelijk en kan er een 

vervangende opdracht volgen. 

 

5.6 Medische  en sociale zorg 

Elke leerling kan rechtstreeks of via de school een afspraak maken met de 

schoolverpleegkundige van de GGD. Deze houdt onder de leerlingen van klas 2 en 4 een 

enquête over gezondheid en welbevinden en voert zo nodig gesprekken over de uitslag 

ervan.  

 

Contactgegevens 

GGD Fryslân  

Harlingertrekweg 58  

postbus 612  

8901 BK Leeuwarden 

Tel. 088 22 99 222 

www.ggdfryslan.nl    

 

Schoolverpleegkundige: mw. Anneke Veenstra 

  

Bij vragen op het gebied van schoolmaatschappelijk werk, kan men zich wenden tot de 

sociale wijkteams. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.leeuwarden.nl/nl/zorg-en-

ondersteuning/sociale-wijkteams 

http://www.ggdfryslan.nl/
https://www.leeuwarden.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/sociale-wijkteams
https://www.leeuwarden.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/sociale-wijkteams


  

  

16 
 

 

6. Vrijwillige ouderbijdrage en schoolkosten 

 

 

6.1 Vrijwillige ouderbijdrage voor het Leeuwarder Lyceum 

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

de overheid ontvangt. We gebruiken deze bijdrage voor bijvoorbeeld materialen en 

gereedschappen en voor de financiering van extra activiteiten zoals sportdagen en studie- en 

beroepskeuzeprojecten. 

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.  

Onze school vraagt voor 2017-2018 per leerling per leerjaar een vrijwillige ouderbijdrage van 

€ 41,-. Dit is inclusief de hierboven genoemde €2,25 voor ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering. 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in de maand oktober/november digitaal per email  

bij ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.  

De omvang van de vrijwillige ouderbijdrage heeft het instemmingsrecht van de oudergeleding 

van de (medezeggenschap)raad. Jaarlijks wordt bestedingsverantwoording van de vrijwillige 

ouderbijdrage afgelegd aan de Raad van de school. Voor meer informatie verwijzen we u naar 

de website van Piter Jelles: http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ 

 

6.2 Overige schoolkosten 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen we per leerjaar ook een bedrag voor overige 

schoolkosten. Dat bedrag verschilt per leerjaar en betreft bijvoorbeeld vakexcursies, 

schoolreizen, een rekenmachine, aansluiting bij netwerken of een introductieprogramma. 

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.  

De bijdragen voor schoolreizen en excursies worden tijdens het schooljaar in rekening 

gebracht. De leerlingen die dat betreft ontvangen hierover vroegtijdig een brief met 

informatie over de kosten. 

 

6.3 De opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage 

In de bijdrage zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

- ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering     

- lief en leed leerlingen en ouders 

- culturele en sportactiviteiten 

- studie- en beroepskeuze 

- Leeuwarder Lyceumactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
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6.4 Overzicht schoolkosten voor ouders in het schooljaar 2017-2018 

De bedragen zijn gebaseerd op de kosten in het schooljaar 2016-2017. 

De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens os op geen enkele 

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

 

Vrijwillige bedragen  
  

Leerjaar 1 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

Introductiekamp € 85 

Vak excursie biologie € 35 

Tekendoos € 21 

iPad, laptop: zie ouderbrief  

Leerjaar 2 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

Leerjaar 3 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

Meerdaagse excursie € 295 

Leerjaar 4 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

* Grafische rekenmachine € 90 

Lijsters Frans/Duits/Engels € 20 

Vakexcursie p.m. 

Meerdaagse excursie (facultatief) p.m. 

iPad, laptop: zie ouderbrief  p.m. 

Leerjaar 5 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

* Grafische rekenmachine € 90 

Lijsters Frans/Duits/Engels € 20 

Vakexcursie p.m. 

Meerdaagse excursie (facultatief) p.m. 

Leerjaar 6 

Vrijwillige ouderbijdrage  € 41 

Meerdaagse excursie naar Limburg € 290 

* Grafische rekenmachine € 90 

Lijsters Frans/Duits/Engels € 20 

Vakexcursie p.m. 

Meerdaagse excursie (facultatief) p.m. 

  

* Afhankelijk van de profiel- en vakkeuze van leerlingen kan er een grafische 

rekenmachine nodig zijn of wordt er een vakexcursie georganiseerd.  

Voor een aantal meerdaagse excursies is nog geen bedrag opgenomen (p.m.). Het 

bedrag is afhankelijk van definitieve opzet van de excursie. Hiervoor geldt dat de 

betreffende leerlingen vroegtijdig geïnformeerd worden over de kosten. 
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6.5 Tegemoetkoming Scholieren  

 

Tot 18 jaar: 

Het kindpakket geeft kinderen binnen o.a. de gemeentes Leeuwarden, Tietsjerksteradiel, 

Harlingen/Franeker de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Bij het aanvragen van een bijdrage moet rekening gehouden worden met een 

aantal punten; 

• Het kind kan onvoldoende meedoen op school of aan sport en culturele activiteiten 

 omdat het geld hier voor ontbreekt. 

• De ouder of verzorger en kind bepalen zelf voor welke kosten er een aanvraag 

 wordt gedaan. 

•  De te vergoeden kosten zijn bestemd voor activiteiten van het kind. 

• Waaraan het geld wordt uitgegeven en de hoogte van het bedrag moeten vooraf 

 worden aangegeven. 

•  De vereniging of leverancier wordt altijd rechtstreeks betaald. 

• Vergoedingen gebeuren nooit achteraf. 

Voor meer info zie www.leergeld.nl  

 

Voor 18 jaar en ouder: 

Scholieren van 18 jaar of ouder kunnen zelf een tegemoetkoming in de studiekosten 

aanvragen: een basistoelage en eventueel een tegemoetkoming in de directe studiekosten. 

De basistoelage is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders; de tegemoetkoming in de 

directe kosten (lesgeld en overige studiekosten) is wél afhankelijk van het inkomen.  

 

Aanvraagformulieren Tegemoetkoming Scholieren zijn o.a. verkrijgbaar op het Stadskantoor 

van de Gemeente Leeuwarden: 

Oldehoofsterkerkhof 2 

8911 DH  LEEUWARDEN 

Of via deze link.  

 

6.6  Leerplicht: rechten en plichten 

 

Geheel of gedeeltelijk 

Je bent leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin je zestien wordt, behalve als 

je al twaalf schooljaren hebt gehad. Daarna ben je gedeeltelijk (‘partieel’) leerplichtig tot aan 

het einde van het schooljaar waarin je 17 jaar wordt (tenzij je dertien schooljaren hebt 

gehad).  

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren zonder 

startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een 

diploma  op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht ga je elke dag naar 

school of kies je voor de combinatie van leren en werken. 

 

Meerderjarigheidsregel 

Ouders die hun minderjarige kind inschrijven, sluiten met de school een 

‘onderwijsovereenkomst’ die elk jaar stilzwijgend wordt verlengd. Formeel eindigt deze 

overeenkomst wanneer je 18 wordt en dus meerderjarig bent. Onze school gaat ervan uit dat 

de bestaande overeenkomst op dezelfde voet wordt voortgezet wanneer je meerderjarig 

wordt. De school blijft de ouders zoveel mogelijk informeren over het functioneren van hun 

kind. Wil je dit als meerderjarige leerling anders regelen, vraag dat dan schriftelijk aan bij je 

coördinator. 

http://www.leergeld.nl/
http://www.duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
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Extra verlof 

In de Leerplichtwet staat dat je de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Je 

mag dus nooit zomaar wegblijven. Maar er zijn uitzonderingen. Die staan duidelijk in een 

officiële folder. Een selectie: 

 

Religieuze verplichtingen 

Wanneer je plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging 

bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt 

gegeven. Indien je gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dienen je ouders/ 

verzorgers dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te melden. 

 

Vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden 

als je tijdens  de schoolvakanties niet op vakantie kunt gaan door de specifieke aard van het 

beroep van (één van) je ouders. In dat geval mag de rector je eenmaal per schooljaar vrij 

geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan zijn. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat 

schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de 

specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder 

dienen je ouders/verzorgers met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

 in verband  met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag ten 

minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven 

waarom dat niet mogelijk was; 

 de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 

 de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

‘Andere gewichtige omstandigheden’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ waarvoor verlof kan worden gegeven, vallen 

situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. 

Voor dit soort omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 

verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 

(het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de rector en/of de 

leerplichtambtenaar), overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-

jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of 

aanverwanten. 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

 familiebezoek in het buitenland; 

 vakantie in een goedkope periode of in verband  met een speciale aanbieding; 

 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie 

te gaan; 

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

Afwezigheid door één van deze zaken geldt als ongeoorloofd verzuim. 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 

‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de rector te 

worden  ingediend. 
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Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de rector of de leerplichtambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De rector is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt 

opgemaakt. 

 

Verzuim als signaal 

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat regelmatig schoolverzuim vaak een eerste stap is naar 

voortijdig schoolverlaten. Om onnodige schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen is samen 

met de afdeling Leerplicht van de gemeente en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD 

een nieuwe aanpak bedacht. Dit alles vindt plaats met de bedoeling om leerlingen die meer 

dan gemiddeld ziek thuisblijven zo snel mogelijk in contact te brengen met de 

schoolverpleegkundige, in de hoop dat schoolverzuim dan niet zo snel uitloopt op definitief 

afhaken. 

 
6.7  Lessentabellen  
 

Lessentabel klas 1, 2 en 3 

 

Vak 1A+ 1Con 1H,A,HA  2A+ 2HA  3 3Te 

Nederlands 2,5 2,5 2,5  2 2,5  3 3 

Engels 2 2 2  2 2  2 2 

Duits     2 2  2 2 

Frans 2 2 2  2 2  2 2 

Fries (keuzevak in klas 2 en 3) 1 1 1  1,0* 1,0*  1,0* 1,0* 

geschiedenis 1,5 1,5 2  1,5 1,5  1,5 1,5 

aardrijkskunde 1,5 1,5 2  1,5 1,5  1,5 1,5 

wiskunde 3 3 3  2,5 2,5  3 3 

natuurkunde/nask     2 2  2 2 

scheikunde        2 2 

biologie 2 2 2  2 2    

economie        1 1 

lichamelijke opvoeding 2 2 2  2 2  2 2 

filosofie        1  

beeldende vormgeving 2 2 2  2 2  3 2 

muziek (keuzevak klas 2) 1 1 1  1,0* 1,0*    

onderzoeken en ontwerpen 4 4 4  4 4   4 

Spaans (keuzevak klas 2)     1,0* 1,0*    

Excellent-uren 2    2     

ConnectIT-uren  2        

mentoraat 2 2 2  1 1  1 1 

Totaal 28,5 28,5 27,5  28,5 27  27 29 
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Lessentabel ATHENEUM 2e fase 

 

Vak Atheneum 4 Atheneum 5 Atheneum 6 

Nederlands 2,5 2,5 2 

Engels 2 2,5 2 

Duits 2 2 2 

Frans 2 2 2 

Fries 2 2 2 

Spaans   2 2 

maatschappijleer 1 0 0 

lichamelijke opvoeding 2 2 1 

CKV  0 1 0 

ANW 1,5 0 0 

wiskunde A 2 3 3 

Wiskunde B 2,5 3 3 

Wiskunde C 2 3 3 

Wiskunde D 0 3 2 

geschiedenis 2 2 2 

aardrijkskunde 2 2 2 

economie 2 2 2 

M&O 0 3 2,5 

tekenen/handvaardigheid 2 3 3 

muziek 2 2 2 

filosofie 1 3 3 

biologie 2,5 2 2 

scheikunde 2 2,5 2 

natuurkunde 2,5 2 2 

O&O 3/1 3/1 3/1 

Engels Cambridge 1 1 1 

NGT/ECM 1 1 1 

studiehuis/atelier/LAB?O&O 3 tot 4 3 tot 4 4 tot 5 

leerlingbegeleiding 1 1 1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

22 
 

Lessentabel HAVO 4,5 2e fase 

 

Vak Havo 4 Havo 5 

Nederlands 3 2,5 

Engels 2,5 2,5 

mvt (Duits of Frans) 2,5 3 

Fries 2,5 3 

maatschappijleer 1 0 

lichamelijke opvoeding 2 1 

CKV 1 0 

wiskunde A 2 2,5 

Wiskunde B 3 3 

Wiskunde D 2 2 

geschiedenis 2,5 2 

aardrijkskunde 2 2 

economie 2,5 3 

beeldende vorming 3 3 

muziek 2 2 

filosofie 2 2,5 

M&O 2 2,5 

biologie 3 2,5 

scheikunde 2,5 2 

natuurkunde 2,5 3 

O&O 3/3 3/3 

NGNT/ECM  1 1 

Spaans elementair 2 2 

BSM 2 2 

Engels Cambridge 1 1 

      

studiehuis/atelier/LAB 1 tot 4 3 tot 4,5 

begeleidingsuur 1 1 

 

 
6.8 Onderwijsresultaten 2016 

 

Scholen op de kaart  

Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van onze school te vinden en te 

vergelijken met andere vo-scholen. Bijvoorbeeld het slaagpercentage, doorstroom binnen de 

school, de examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De gegevens komen 

van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf. Hieronder staan de opbrengstkaart, 

doorstroomgegevens onder- en bovenbouw en het slagingspercentage. 
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Opbrengstenkaart 2015 
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Hinkelpad 2015-2016 
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Instroom, doorstroom, uitstroom 
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Oordeel onderwijsinspectie  

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Op 

basis van een onderzoek in november 2016 heeft zij de afdeling vwo een ‘aangepast 

arrangement zwak’  toegekend. Dit vanwege onvoldoende onderwijsresultaten en een 

daarmee samenhangend aantal tekortkomingen in het onderwijs. De afdeling valt daarom 

onder verscherpt toezicht. Voor de havoafdeling geldt dit verscherpte toezicht niet. Hiervoor 

geldt het  ‘basistoezicht’. Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op 

www.onderwijsinspectie.nl of via tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid). 

Het verscherpte toezicht heeft in de school geleid tot een in een verbeterplan opgenomen 

aantal acties om de kwaliteit van de lessen en daarmee de resultaten te verbeteren. Voor 

2017-2018 worden acties meegenomen in een schoolontwikkelingsjaarplan 2017-2018.  
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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7. Algemene informatie Piter Jelles 

 

7.1 Vakantieregeling leerlingen Piter Jelles schooljaar 2017 – 2018  

 

 

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

 

Kerstvakantie   maandag 25 december 2017 t/m maandag 5 januari 2018 

 

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

 

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

 

Meivakantie vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018     

(incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart) 
 

Tweede Pinksterdag  maandag 21 mei 2018 

 

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

 

Onderwijsvrije dagen*  

 Maandag 8 januari 2018 

 Vrijdag 13 juli 2018 * 

 Maandag 16 juli** t/m vrijdag 20 juli 2018 (vóór de zomervakantie) 

 

* Vrijdag 13 juli 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. 

 

** In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen 

aanwezig te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen. 

 

 

7.2 Leerlingbegeleiding  

Iedere school van Piter Jelles begeleidt zijn eigen leerlingen. De mentoren hebben hierin, 

naast de collega-docenten en het onderwijsondersteunend personeel, een belangrijke rol. Alle 

medewerkers hebben uiteindelijk maar één doel: de ontwikkeling van alle leerlingen op zowel 

cognitief als sociaal-emotioneel gebied zo goed mogelijk laten verlopen.  

Algemene informatie over leerlingbegeleiding binnen Piter Jelles kunt u vinden op de website: 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ 

 

7.3 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.  

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/


  

  

29 
 

Rebound 

Aan het Samenwerkingsverband is een reboundvoorziening verbonden. De Rebound is 

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

handhaven zijn in 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.  Voor meer info zie: http://swvfryslan-noard.nl/ 
 

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 (www.swvfryslan-noard.nl)  

vindt u de ondersteuningsprofielen van onze scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden 

van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen.  
 

Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de regeling voor Leerlinggebonden Financiering 

(LGF ook wel ‘het rugzakje’ genoemd).  

 

Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de 

pedagogisch medewerker op de school. 

 

Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs 

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

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

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

dan moet hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring 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 

toelaatbaarheidsverklaring 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. 

 

7.4 Privacy 

Net als op andere scholen zijn ook bij Piter Jelles allerlei gegevens van leerlingen 

geregistreerd. Dit gaat in eerste instantie om administratieve gegevens (naam, adres, 

geboortedatum, etc.). Daarnaast gaat het om gegevens die nodig zijn voor een goed verloop 

van het onderwijs en die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van 

leerlingen. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor mensen van Piter Jelles die zich 

bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs, de begeleiding van leerlingen of 

het geven van studieadviezen (schoolleiding, leerlingbegeleiders, mentoren en de 

administratie).  

 

 

 

http://swvfryslan-noard.nl/
http://www.swvfryslan-noard.nl/
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Tijdens besprekingen in een zorgadviesteam worden slechts die gegevens uitgewisseld die 

noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de betrokken leerling. De gegevens van de 

leerlingen worden in een afgesloten dossierkast bewaard en uiterlijk vijf jaar na het verlaten 

van Piter Jelles vernietigd. Slechts na nadrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers en 

de leerling worden gegevens aan externe instanties verstrekt.  
 
Regelmatig worden er tijdens (niet) lesgebonden situaties foto’s (soms ook videomateriaal) 

gemaakt door de school, bijvoorbeeld op schoolfeesten, tijdens excursies en sportdagen of bij 

projecten. Deze foto’s worden soms gebruikt in online en/of offline publicaties over Piter 

Jelles. Als u hier als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar tegen hebt, kunt u dat kenbaar maken bij 

de schoolleiding. Dit wordt geregistreerd op de betreffende school. Piter Jelles houdt zich 

uiteraard aan de geldende regels voor privacy.  

Meer informatie hierover is te vinden op de site www.mijnprivacy.nl en op de site: 

www.piterjelles.nl  

 

7.5 Medezeggenschap binnen Piter Jelles 

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Daarom 

zijn al deze partijen betrokken zijn bij het onderwijs van Piter Jelles en kunnen daar ook 

invloed op uitoefenen via medezeggenschap. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 

zorgt ervoor dat medezeggenschap een zaak van iedereen wordt.  

Voor een scholengemeenschap als Piter Jelles, waar elke school een eigen karakter en 

identiteit heeft, is het juist ook belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld wordt en 

niet alleen bovenschools. 

Er zijn twee soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap van Piter Jelles. Dit zijn 

de raad op schoolniveau en de bovenschoolse medezeggenschapsraad. 

 

De raad – medezeggenschap op schoolniveau 

Elke school heeft een eigen raad. De raad bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. De 

raad houdt zich bezig met alle zaken die de eigen school betreffen (zoals onder andere de 

lessentabel, de schoolgids en het onderhoud van het schoolgebouw). De raad heeft dezelfde 

wettelijke bevoegdheden als de bovenschoolse mr, maar dan op schoolniveau. Het aantal 

leden van de raad is afhankelijk van de grootte van de school.  

Interesse in deelname of andere vragen over de raad? De voorzitter van de raad beantwoordt 

graag uw vragen: raad-lyceum@pj.nl.  

 

De mr – bovenschoolse medezeggenschap  

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit acht leden, te weten: twee ouders, vier 

medewerkers en twee leerlingen. De mr houdt zich bezig met alle bovenschoolse thema’s, 

zoals het personeelsbeleid en de begroting. 

De mr heeft dezelfde bevoegdheden als een raad, maar dan op overkoepelend niveau. De 

medezeggenschapsraad ziet er bovendien op toe dat een raad geen besluit neemt dat een 

andere school raakt. 

 

Het is als ouder interessant maar vooral belangrijk om betrokken te zijn bij de school van uw 

kind(eren). Door medezeggenschap heeft u invloed op hoe het onderwijs op school wordt 

vormgegeven; u praat mee en geeft advies, maar hebt ook de mogelijkheid om wel of niet 

met bepaalde zaken in te stemmen. Om samen een goede school te maken is het belangrijk 

dat zowel de stem van de ouders, leerlingen als medewerkers gehoord wordt.  

 

Bent u geïnteresseerd in medezeggenschap in het algemeen? Neem dan contact op met de 

ambtelijk secretaris van de Mr, Grieteke Althuis. Ook als u (andere) vragen hebt, 

beantwoordt zij deze graag: mr-secretariaat@pj.nl.  

http://www.mijnprivacy.nl/
http://www.piterjelles.nl/
mailto:raad-lyceum@pj.nl
mailto:mr-secretariaat@pj.nl
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7.6 Schoolveiligheid & Klachtenregeling  

Op een veilige school komen leerlingen en personeelsleden graag en voelen ze zich serieus 

genomen. Pesten, meenemen van wapens, discriminatie en seksuele intimidatie tolereren we 

niet. We werken op veel verschillende manieren aan schoolveiligheid. Zo is er een 

klachtenregeling, zijn er contactpersonen machtsmisbruik en heeft Piter Jelles een 

vertrouwenspersoon. Ook is er een anti-pestprotocol. Deze is te vinden op de website 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/ (bij organisatie – protocollen) en ligt ter 

inzage op de scholen.  

De contactpersoon machtsmisbruik is mevrouw B. de Jong (bjong@pj.nl). Zij is tevens één 

van onze vertrouwenspersonen op onze school. 

De pestcoördinator van het Leeuwarder Lyceum is mevrouw C. Terpstra (cterpstra@pj.nl).  

 

Daarnaast besteden we aandacht aan een ander soort veiligheid, bijvoorbeeld brandveiligheid 

(op de scholen zijn ontruimingsinstructies en plattegronden) en zijn er op elke school 

bedrijfshulpverleners aanwezig. Elke vijf jaar laat Piter Jelles een volledige Risico 

Inventarisatie en Evaluatie uitvoeren. Jaarlijks vindt er een update plaats.  

 

Piter Jelles kent een schoolveiligheidsplan waarin alle aspecten van schoolveiligheid 

beschreven staan. Op de scholen van Piter Jelles is een schoolspecifieke versie van dit plan 

ter inzage beschikbaar. 

 

Digitale veiligheid 

Piter Jelles heeft een protocol over het gebruik van e-mail en internet door de leerlingen. 

Hierin staan gedragsregels voor leerlingen ten aanzien van verantwoord e-mail- en 

internetgebruik en regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de 

voorzieningen, in strijd met de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Het 

protocol ligt ter inzage op de school. 

 

Incidentenregistratie 

Een incident is ‘opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of 

wetgeving verboden is’. De scholen van Piter Jelles registreren deze incidenten. 

 

Procedure beroep tegen besluit m.b.t. bevordering 

Mocht u bezwaar aan willen tekenen tegen het besluit met betrekking tot bevordering, dan 

kunt u terecht op onze website voor meer informatie. 
 

De procedure is te vinden op:  

http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/downloads/ 
 

Klachtenregeling Piter Jelles 

In het voortgezet onderwijs geldt de Wet op de kwaliteitszorg. Eén van de onderdelen van 

deze wet is het Klachtrecht. Het Klachtrecht geeft ouders/verzorgers en leerlingen het recht 

om te klagen over schoolse zaken zoals: begeleiding van de leerlingen, toepassing van 

strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie en 

vormen van machtsmisbruik, zoals: seksuele intimidatie (aangeraakt worden op een manier 

die je niet prettig vindt, opdringerig gedrag), discriminerend gedrag, pesten, geweld en 

agressie. 

Indien men overweegt een klacht in te dienen doet men er goed aan zich eerst te beraden 

over de vraag of niet via bijvoorbeeld de mentor, de schoolleiding of vertrouwenspersoon een 

oplossing kan worden bereikt.  

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
mailto:bjong@pj.nl
mailto:cterpstra@pj.nl
http://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/downloads/
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Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 

overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze 

worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of 

indien afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden kan men een beroep doen op 

de klachtenregeling. Ouders/verzorgers en leerlingen volgen dan verschillende trajecten. 

 

Leerlingen 

Contactpersoon 

Leerlingen met een klacht kunnen naar een speciaal aangestelde contactpersoon op de 

school. Elke school heeft één of meerdere contactpersonen. Een contactpersoon vangt 

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

naar de vertrouwenspersoon.  

 

Voor het Leeuwarder Lyceum zijn de vertrouwenspersonen (intern) : 

Mevr. B. de Jong (bjong@pj.nl) (zij is tevens onze contactpersoon machtsmisbruik) 

Dhr. H. Bakker (hbakker@pj.nl)  

 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon voor onze school is een externe functionaris van de GGD Fryslân.  

De vertrouwenspersoon kan de klacht van de leerling afhandelen door middel van 

bemiddeling of kan de leerling helpen de klacht in te dienen bij de landelijke 

klachtencommissie. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste 

procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig 

aan de school. Hierdoor kunnen leerlingen vrijuit spreken en een klacht voorleggen.  

Op de website van GGD Fryslân, www.ggdfryslan.nl  is meer informatie over de 

vertrouwenspersoon te vinden. Op de website is bijvoorbeeld de folder 

‘Vertrouwenspersoon voor jongeren’ te downloaden. 

 

Gegevens vertrouwenspersoon: 

Mevrouw Adriaentsje Tadema 

Postbus 612 

8901 BK  Leeuwarden 

tel.nr: 088 - 22 99 887  

e-mail: vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl   
 

Bezoekadres: 

GGD Fryslân 

Harlingertrekweg 58 

8913 HR Leeuwarden 

 

Ouders/verzorgers 

Ombudsman 

Ouders kunnen met een klacht terecht bij de Ombudsman van de school. De Ombudsman 

is onafhankelijk, maar wel goed ingevoerd in het onderwijs. Daardoor kan zij klachten 

goed beoordelen. 

 

Ombudsman Piter Jelles:  

Meneer S. Siemonsma 

Tel:  058-2138270/06-54383458 

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

  

mailto:bjong@pj.nl
mailto:hbakker@pj.nl
http://www.ggdfryslan.nl/
mailto:vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl
mailto:s.f.siemonsma@planet.nl
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Landelijke Klachtencommissie 

In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn dat een klacht of geschil niet op de hiervoor 

beschreven wijzen kan worden opgelost. In een dergelijk geval kan een klacht ook 

rechtstreeks worden voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Piter Jelles is 

aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. De 

Landelijke Klachtencommissie (LKC) is te bereiken via de Stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Stichting Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Tel: 030-2809590 

Fax: 030-2809591 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

www.onderwijsgeschillen.nl 
 

Commissie van beroep 

Piter Jelles heeft een wettelijk voorgeschreven ‘commissie van beroep’ betreffende de 

sancties die een schooldirecteur oplegt aan leerlingen die zich schuldig hebben gemaakt 

aan onregelmatigheden, zoals beschreven in artikel 5 van het Examenbesluit VO. 

In voorkomend geval treedt deze commissie ook op bij beroepen tegen beslissingen van 

de schooldirecteur aangaande een meningsverschil tussen leerlingen en docenten met 

betrekking tot het schoolexamen. 

De examenkandidaten ontvangen de informatie over de commissie van beroep elk jaar 

voor 1 oktober. 
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7.7 Algemene informatie openbare scholengemeenschap 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. Meer informatie over de organisatie is te vinden op: 

www.piterjelles.nl  

 

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). 

 

De scholen  

 

Informatie 

Alle scholen van Piter Jelles hebben hun eigen schoolgids met uitgebreide informatie over de 

school en het onderwijs.  

Voor meer informatie over de overige scholen van Piter Jelles kunt u terecht op: 

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