
In ons moderne schoolgebouw is het motto: leren door doen. Leerlingen krijgen dan ook alle kans om 
kennis te maken met de praktijkvakken, zodat ze later goed weten wat ze na de opleiding op YnSicht 
willen doen.

LEREN OP YNSICHT…
Betekent les krijgen in leergebieden. 
Bij een leergebied zijn verschillende 
vakken samengevoegd; daar is dan 
ook één docent voor. Dus niet een 
aparte docent voor bijvoorbeeld 
geschiedenis en één voor aardrijks-
kunde, maar één docent die beide 
geeft. Naast de leervakken is er 
veel aandacht voor drama en sport. 
Omdat rekenen en taal altijd belang-
rijk blijven, geven wij daarin extra 
lessen. 

Echt bijzonder is op YnSicht dat we 
al in de onderbouw met praktijk-
vakken beginnen. Naast de reguliere 
vakken wordt er gewerkt aan allerlei 
praktische opdrachten binnen Talen-
tenlab Zo kunnen de leerlingen alvast 
met veel verschillende richtingen 
kennismaken. Dat is handig omdat 
ze na twee jaar instromen in het 
profiel Dienstverlening & Producten. 
Binnen deze brede  oriënterende 
opleiding maken leerlingen kennis 
met verschillende werkvelden en zo 
kunnen ze hun definitieve opleidings-
keuze uitstellen. Door het kiezen van 
keuzevakken specialiseren ze zich in 
een richting die ze voorbereidt op een 
vervolgopleiding in het mbo.

In de bovenbouw werken leer-
lingen in groepsverband aan grote 
geïntegreerde en betekenisvolle 
opdrachten. Iedere opdracht maak 
je voor echte opdrachtgevers 
(leerlingen, ouders, instanties of 
bedrijven). YnSicht bereidt jou op 

deze manier voor op een goede 
toekomst in een snel veranderende 
maatschappij.

De leerlingen krijgen alle kans om 
de verschillende richtingen uit te 
proberen!

BEGELEIDING
Een vast team docenten geeft les op 
YnSicht. Daardoor leren leerlingen en 
docenten elkaar snel goed kennen. 
Iedereen op YnSicht heeft een 
coach/mentor die voor voldoende 
persoonlijke begeleiding zorgt bij 
het leerproces. Bij deze coach/mentor 
kunnen leerlingen terecht voor alle 
vragen, ook als er bijvoorbeeld 
problemen zijn. Maar hij/zij kijkt ook 
samen met de leerling of die een vak 
op een hoger niveau kan doen. Mede 
daardoor voelt iedere leerling zich 
snel thuis op YnSicht. In de boven-
bouw kan er eventueel ook nog een 
extra vak worden gevolgd.
 
NA YNSICHT
Na YnSicht stromen leerlingen door 
naar een beroepsopleiding binnen 
het mbo.       Leerlingen met een basis-
beroepsgericht diploma stromen 
door naar een opleiding op niveau 2. 
Leerlingen met een diploma van de 
kaderberoepsgerichte leerweg of de 
gemengde leerweg worden toege-
laten tot opleidingen op niveau 3 of 
4. Dit is afhankelijk van de gekozen 
opleiding binnen het mbo.

YNSICHT, LEREN DOOR 
DOEN! EEN LEUKE, 
ACTIEVE SCHOOL!
Naast alle lessen, projecten en 
stages organiseren we het hele 
jaar door leuke activiteiten op 
YnSicht, zoals de disco-avonden, 
sportdagen, excursiedagen en 
talentenavonden.

GESLAAGD!
In leerjaar 2016-2017 haalde 100% 
van de examenleerlingen van de 
basisberoepsgerichte leerweg 
(vmbo-b) en 98% van de examenleer-
lingen van de kaderberoepsgerichte 
leerweg (vmbo-k) het diploma!
 
OPEN DAG EN DOEMIDDAG
Kom naar onze Open Dag op zaterdag 
3 februari 2018 van 10.00 uur - 14.00 
uur of geef je op voor een van onze 
Doemiddagen op 14 en 22 februari 
2018 van 14.30 uur - 17.00 uur, met 
vanaf 16.00 uur oudercafé.

YNSICHT, LEREN DOOR DOEN!
Voor leerlingen die de basisschool verlaten met een vmbo-advies voor de basisberoepsgerichte, de 
kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg, is YnSicht de perfecte school. Het is niet alleen het 
mooiste schoolgebouw van de wijde omgeving; het is ook de school met de meeste mogelijkheden! 
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MEER INFORMATIE
Prinsessenweg 4
8931 EG  LEEUWARDEN
Tel. (058) 880 15 00

E-mail: ynsicht@pj.nl 
www.ynsicht.piterjelles.nl

Open Dag
zaterdag 3 februari,
10.00 uur - 14.00 uur

Doemiddag
woensdag 14 en donderdag 
22 februari, 14.30 uur - 17.00 uur  
(vanaf 16.00 uur oudercafé)
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aanpassen in:woensdag 14 februari endonderdag 22 februari14.30 uur - 17.00 uur




