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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

 
voorwoord nieuwsbrief juli 

 

 

Vakantie 

Nog heel even en dan gaan we massaal op vakantie, even iets anders aan het hoofd dan school, rooster, 

huiswerk en te halen deadlines (hoewel…. het halen van het vliegtuig is er ook wel degelijk een!!). 

Geen wekker, geen klasgenoten en geen collega’s die mede vormgeven aan de dag. Heerlijk je 

eigen gang gaan en zelf invulling mogen geven aan de dag. Ik hoop dat eenieder uitkijkt naar de 

vakantie en er met volle teugen van kan genieten! 

Diplomering en toekomst 

Vele blije en opgeluchte gezichten kwamen op woensdagmiddag 13 juni de rode trap opstormen. Een 

uur ervoor was de uitslag doorgebeld en graag kwamen de jongelui naar school om de cijferlijsten 

op te halen. De volgende dag bleek dat vele leerlingen gebruik gingen maken van de mogelijkheid 

tot herkansingen om toch nog dat hogere cijfer te halen en zo kans te maken op Cum Laude, of 

zelfs een hoger niveau te scoren. 

Uiteindelijk is het bijna iedereen gelukt het diploma in de wacht te slepen. Een knappe prestatie van 

leerlingen en docenten, want het gaat om de eerste lichting die examen heeft gedaan in het nieuwe 

D&P-programma. 

Wij kunnen trots zijn op onze leerlingen die met elkaar het volgende slagingspercentage gerealiseerd 

hebben: 

 

kader  slagingspercentage van 94%  (94 lln.) waarvan: 

6 leerlingen met 1 of meerdere vakken op hoger niveau 

18 leerlingen met een extra vak  

  1 leerling  Cum Laude 

   

basis  slagingspercentage van 100%  (49 lln.) waarvan: 

  1 leerling met 1 of meerdere vak op hoger niveau 

  7 leerlingen met een extra vak  

   

 gemengde leerweg 

   slagingspercentage van 100% ( 1 lln.) 

 

 entree-opleiding 

slagingspercentage van 100% (4 lln.) 

 

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Ik wens jullie een 

mooie vakantie toe en alvast voor na de vakantie: veel succes met de start op je vervolgopleiding.  

We horen graag in januari, tijdens de terugkommiddag, hoe het met je gaat en hoe je 

terugkijkt op je schooltijd op YnSicht! 

Dat is meteen de gelegenheid om je examenwerk op te komen halen. 

Alle collega’s, hartelijk dank voor al jullie inspanningen die dit resultaat mogelijk hebben 

gemaakt. 
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Activiteiten   

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op de vele activiteiten waar onze leerlingen met veel plezier 

en zelfs met gepaste trots aan hebben deelgenomen. 

Wat cultuur betreft hadden we een genomineerde bijdrage aan de Arts eXpression op het gebied van 

de beeldende kunst en een succesvolle bijdrage in het drama/dans deel. We deden mee aan het 

project “de 8ste Dag” in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 met een door leer-

lingen van klas 1 gemaakte knikkerbaan die op het moment suprême perfect liep! 

Wat meerdaagse reisjes betreft zijn de eerstejaars op waterkamp geweest en is klas 3 in maart op 

pad geweest naar het culturele Parijs of hebben ze al skiënd Oostenrijk verkend. 

Wat activiteiten op school betreft heeft klas 4 ons verrast op hun laatste lesdag met een ware zeep-

baan over onze rode (trap)loper. De eerste uren leek onze aula wel een bad vol met bubbelschuim. 

Een echt spektakel!  Dat gold ook voor de avond dat op YnSicht de leerlingen van leerjaar 3 hun 

afsluitende GO presenteerden in de vorm van de door hen gemaakte videoclips van het nummer 

‘Simmerwrâld’ van Piter Wilkens. 

 

 Leeuwarden, 26 juni 2018 PB nr. 1718/22 

Leerlingen klas 3 YnSicht, OSG Piter Jelles, 

maken videoclip voor Piter Wilkens 

Op donderdag 28 juni a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur komt zan-

ger/troubadour Piter Wilkens op YnSicht, school voor vmbo-b,-k 

en gl van OSG Piter Jelles, om presentaties bij te wonen van de 

videoclips die leerlingen van de school voor zijn nummer 

‘Simmerwrâld’ hebben gemaakt. De presentatie op 28 juni is het 

slotstuk van een project waarvoor leerlingen producten ontwik-

kelden die een artiest of band kan inzetten ter promotie van een 

single of album. 

  

Vorig jaar werkten leerlingen aan materiaal voor de Friese band Hûnekop. 

Dit jaar is Piter Wilkens de artiest waar het project om draait. In de afgelo-

pen 12 weken hebben 40 derdejaarsleerlingen gewerkt aan videoclips ter 

promotie van het nummer ‘Simmerwrâld’ en aan promotieartikelen 

(zogenaamde ‘give aways’) passend bij het nummer. Piter Wilkens maakt op 

28 juni bekend wat voor hem de beste videoclip is. Ook is er een publieks-

prijs te winnen voor de beste videoclip. Piter Wilkens verzorgt op de 

avond een optreden en speelt samen met een aantal leerlingen het nummer 

‘Simmerwrâld’. 

  
 

https://youtu.be/J3dzGxO68to 

 

 

( Vervolg op volgende pagina ) 
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Qua sportieve activiteit hebben we het schooljaar afgesloten met een gezamenlijke sportdag klas 1, en 

3 in de Groene Ster. En heeft klas 2 Walibi bezocht. 

U kunt alle activiteiten terugvinden op onze site! 

AVG 

Het kan u niet ontgaan zijn de AVG en ja ook bij ons op school een dagelijks onderwerp van gesprek. 

Natuurlijk doen we ons uiterste best om zorgvuldig aan alle voorwaarden te voldoen die de wet 

stelt.  

Wat we merken is dat alle spontaniteit in berichtgeving met beeldmateriaal tot 0 gereduceerd is. Geen 

Facebook-nieuwtjes met fotomateriaal van uitjes, kampen en activiteiten etc., etc. Iets snel op de 

website zetten is er ook niet meer bij. Het zal even duren eer we er aan gewend zijn, mocht u be-

paalde berichtgeving gemist hebben. Intussen werken we binnen PJ er hard aan om de berichtgeving 

in het kader van het bewaken van de privacy zorgvuldig te laten plaatsvinden. 

Terugblik 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar! Een jaar van hard werken, goede resultaten, mooie onderwijs-

ontwikkelingen en samenwerkingen.  

Niet alleen de samenwerking met de leerlingen maar ook die tussen collega’s onderling, tussen onder- 

en bovenbouw en het OOP.  

Ik noem ook de samenwerking met externe partijen, zoals het Friesland College, de Friese Poort, Jinc 

voor de stages in de onderbouw en de diverse bedrijven en instellingen waar onze leerlingen stage 

mogen lopen. Allen tezamen dragen bij aan de verdere doorontwikkeling van ons onderwijs en de 

persoonlijke groei van de leerlingen. 

Vooruitblik 

Daar gaan we na de zomervakantie uiteraard mee door! In ieder geval met iets minder leerlingen dan 

vorig jaar, vanwege de grote groep schoolverlaters. Fijn dat er zoveel leerlingen bij ons onderwijs 

willen volgen in vertrouwen dat ze bij ons op school op de juiste plek zitten. Mochten er zaken zijn, 

waarvan u denkt dat wij daar meer aandacht aan zouden kunnen schenken, dan horen we dat graag. 

Ook als u tevreden bent horen we dat uiteraard even graag! 

Komend schooljaar gaan de onderbouw en bovenbouw nog intensiever samenwerken en realiseren zo 

de doorlopende leerlijn vanaf de eerste dag in leerjaar 1 t/m de diploma-uitreiking! Een mooie uitda-

ging dit programma met elkaar vorm en inhoud te geven.  

We starten in september met alle leerlingen en medewerkers weer fris en uitgerust aan een nieuw 

schooljaar vol met beloftes en kansen in het verschiet. Ik zie iedereen na de vakantie graag vol ener-

gie tegemoet om er samen een mooi, leerzaam, maar vooral succesvol jaar van te maken. 

 

J. Riemslag 

directeur  

jriemslag@pj.nl 
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Nieuws 

Veel leerlingen op het voortgezet onderwijs maken (een deel van het jaar) gebruik van een busabonne-

ment. Omdat de kosten de afgelopen jaren gestegen zijn, komt de provincie Fryslân ouders en kinderen 

tegemoet in de buskosten die zij maken. Vanaf 1 augustus kunnen leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, 

korting krijgen op het ‘Altijd Vrij Fryslân’ abonnement, bovenop de leeftijdskorting die zij krijgen. Het 

gaat om 25 euro korting per maand of 250 euro per jaar. Met het ‘Altijd Vrij Fryslân’ abonnement kun 

je door heel Fryslân reizen. Vanaf 1 augustus kan het abonnement met korting aangeschaft worden in de 

webshop van Arriva. Meer informatie is te vinden op www.arriva.nl/scholierenkorting. 

  

Om de korting onder de aandacht van leerlingen en ouders te brengen, hebben we een filmpje gemaakt. 

We willen u vragen het filmpje onder de aandacht te brengen bij uw leerlingen en hun ouders. 

Dit kanbijvoorbeeld door het delen van ons bericht op facebook of door het filmpje op uw website of 

in een nieuwsbrief te plaatsen. 

Scholierenkorting Arriva Altijd Vrij Fryslân 
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Nieuws 

 

Schoolfotograaf 

schoolfotograaf 10 en 11 september in de mediatheek 

 maandag 10 september  dinsdag 11 september  
klas 1A 08.30   klas 3E 08.30    

 1B 08.55    3F 08.55    

 1C 09.20    3G 09.20    

 1D 09.45    4FCA 09.45    

PAUZE     PAUZE      

 1E 10.25    4FCB 10.25    

 2A 10.50    4SDV1 10.50    

 2B 11.15    4SDV2 11.15    

 2C 11.40    4TKA 11.40    

 2D 12.05    4TKB 12.05    

PAUZE     PAUZE      

 2E 12.35    4TTA 12.35    

 3A 13.00         

 3B 13.25         

 3C 13.50         

 3D 14.15         
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Belangrijke data  

3 september Start schooljaar (leerlingen vrij) 

4 september Introductie programma 

5 september Start Lessen volgens rooster 

Informatie 

Contactgegeven

Piter Jelles YnSicht  

Prinsessenweg 4 

8931 EG Leeuwarden  

058 - 8801 500 

ynsicht@pj.nl 

Dhr. P. Gerrits 

Dhr. L. Brandsma 

Mevr. A. Kloetstra 

Mevr. E. Winia 

Colofon 


