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NIEUW: de gemengde leerweg (gl)
Vanaf augustus 2016 op YnSicht, OSG Piter Jelles
Wilt u reageren op deze pagina? Mail dan naar ynsicht@pj.nl

FOTOSTRIP
Op deze foto ziet u hoe
Amber van 1a bezig is
met een project voor
de kerstmarkt. Dit is
bij de les kunst en cultuur.
We hebben deze les
3 uur in de week.

Column
Jacob Leemburg

Het is mooi geweest. Echt mooi! Na 42 jaar
neem ik nu afscheid van het onderwijs. Ik had
de mooiste baan van de wereld en mocht
werken met kinderen die zeggen wat ze
denken. Al zeggen ze wel steeds meer, want
in die 42 jaar heb ik kinderen mondiger zien
worden.

Deze foto is genomen bij gym.
Gym hebben we altijd in twee
gebouwen: het Wiarda
Complex en het Friesland
College. We hebben gym van
Mevrouw Zuiderhof.
Gym hebben we 4 uur
in de week.

Ik begon mijn loopbaan als muziekleraar. Een
vak dat op de meeste scholen maar een paar
uren werd gegeven. Ik gaf daarom les op vijf
verschillende scholen, aan honderden leerlingen. In de pauze reed ik van Harlingen naar
Leeuwarden of van Dokkum naar Franeker. ’s
Avonds en in de weekeinden speelde ik in een
band, een zeer welkome en noodzakelijke uitlaadklep. Razend druk dus, wat na jaren ook
invloed had op mijn gezondheid. Ik besloot
terug te vallen op mijn tweede bevoegdheid:
Nederlands.
In al die jaren, op al die scholen heb ik 11 fusies meegemaakt. Er is veel veranderd, maar
ook veel hetzelfde gebleven. De collega’s
bijvoorbeeld, het type mens dat er voor kiest
docent te worden is in die jaren niet veranderd. Het werk verandert wel. De werkdruk
wordt hoger. Ondanks dat Rutte wil dat er
minder bureaucratie in het onderwijs komt,
wordt het toch steeds meer een kantoorbaan.

Deze foto is genomen bij
Engels. Op deze foto hadden
we net een Engels toets af.
Na de toetsen mogen we
altijd iets voor onszelf doen.
We hebben 3 uur in de week
Engels.

Ook de binding die ik heb of had met kinderen is nog dezelfde. Ik geef leerlingen enorme
vrijheid en zelfstandigheid. En leer de kinderen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun
eigen leren. De momenten waarop ik waardering van leerlingen krijg, zijn voor mij de
mooiste momenten. Ze schreeuwen moord
en brand dat ik weg ga. ‘Meneer Leemburg
moet nog even 2 jaar blijven’, hoor ik op de
gang. Maar het is mooi geweest. Echt mooi!

Ben je blij dat je voor YnSicht hebt gekozen?

Zou je iemand anders aanraden
om voor YnSicht te kiezen?

- Ja (87%)
- Nee (13%)

- Ja (60%)
- Nee (12%)
- Misschien (24%)
- Weet ik niet (4%)

Wat vind je het leukst aan YnSicht?

Was de overgang van de
basisschool naar het
voortgezet onderwijs groot?
- Ja, enorm (18%)
- Nee, dat viel erg mee! (82%)

Als je weer mocht
kiezen, koos je dan
weer voor YnSicht?
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Wat is de gemengde leerweg?
De gemengde leerweg is een
nieuwe vierjarige opleiding op
YnSicht. De opleiding lijkt erg op
de andere kaderopleidingen, maar
is op een hoger niveau. Je krijgt
theorievakken, zoals Nederlands,
Engels en wiskunde/rekenen en
er is natuurlijk veel aandacht voor
praktijkvakken en stages.
Waarom start YnSicht met deze
leerweg?
We merken dat onze leerlingen een combinatie van theorie en praktijk op
een hoger niveau erg aantrekkelijk vinden. Dat willen we ze natuurlijk graag
aanbieden.

t?

- Ja (70%)
- Nee (14%)
- Misschien (16%)
-

Deze foto is genomen
bij koken. We werken
bij koken in het boek.
Zoals te zien op deze foto.
En we werken in de keuken.

Vier vragen aan
waarnemend directeur
Hans van Linschoten

Polls over schoolkeuze

- De leerlingen (27%)
- Het schoolgebouw (23%)
- De docenten (22%)
- De verschillende schoolvakken (23%)

Bij dit lesuur hebben we koken. We maken hier
verschillende producten. We hebben altijd
een recept. Vanuit dat recept maken we het
gerecht. Onze klas kookt altijd met
8 personen tegelijk.Koken hebben we 2 uur in de week.

Voor wie is gemengd theoretische leerweg bedoeld?
Deze opleiding is erg geschikt voor leerlingen van groep 8 met het niveau van
de theoretische leerweg (mavo) die graag willen werken in de richting van sport,
recreatie, techniek of gezondheid. Tijdens de opleiding ga je een paar keer op
stage. Zo word je goed voorbereid op het mbo en op je toekomstige beroep.
Wat kun je er mee?
Het diploma van de gemengde leerweg geeft toegang tot mbo-opleidingen op
niveau 3 en 4 die gericht zijn op leidinggeven of het starten van een eigen bedrijf.
Meer weten? Kom naar de open dag op 6 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur. Of
naar de doemiddag op 18 of 24 februari van 14.30 uur tot 17.00 uur. Meer info en
aanmelden op www.ynsicht.piterjelles.nl.

