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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Beste leerling, ouder/verzorger 

Start Schooljaar 

Inmiddels is het alweer half oktober en staat er een vakantie voor de deur. 

Wij hopen dat alle leerlingen, vooral de nieuwe leerlingen in klas 1 en 3 zich 

inmiddels thuis voelen, gewend zijn aan het schoolleven op YnSicht en een 

eigen plekje gevonden hebben in de klas. Als je van de basisschool komt en 

doorstroomt naar het VO zijn er zoveel nieuwe indrukken en zoveel zaken om 

aan te wennen, nieuwe vakken, huiswerk, andere (meerdere) docenten en 

klasgenoten die van andere scholen komen. Ook als je in klas 3 instroomt zul-

len er vast een aantal zaken anders gaan dan je gewend was. Met de start in 

klas 3 starten alle 3e jaars al voorzichtig met het examen. Ook dat is wennen 

voor de leerlingen die uit de onderbouw komen. Andere vakken, andere do-

centen, meer eigen verantwoordelijkheid…! Voor klas 4 begint dit jaar het se-

rieuzere werk wat betreft het examen, voortbouwend op de basis die in klas 3 

gelegd is. Ik wens alle leerlingen een mooie en fijne vakantie en een goede 

start na de herfstvakantie. We zijn dit jaar gestart met iets minder leerlingen 

dan verleden jaar, met 204 leerlingen in de onderbouw en 280 in de boven-

bouw waarvan er 137 examenkandidaat zijn. 

 

Rooster en SOM perikelen 

Dat de start van ons schooljaar na de zomervakantie niet optimaal was, kun-

nen we wel stellen gezien de Zermelo en SOMtoday perikelen. Daar heeft u 

het nodige van mee gekregen. Zeer onwenselijk voor onze leerlingen, ouders 

en collega’s. Het vroeg van ons allemaal veel energie om zaken voor elkaar te 

krijgen, die eigenlijk vanzelfsprekend voor elkaar horen te zijn. Gelukkig kun-

nen we mededelen dat de roosters nu in orde zijn en alles in SOM staat en 

inzichtelijk is zoals u dat van ons gewend bent. Ik bedank iedereen voor de 

flexibiliteit in deze situatie en het geduld wat door eenieder is opgebracht. 

 

CKV week 

Tijdens de CKV week (11 t/m 19 oktober) vielen voor klas 3 alle regulieren 

lessen uit en hebben zij zich gedurende 6 dagen voorbereid op de grote 

avondvoorstelling waar ouders en belangstellenden elk jaar graag naar mogen 

komen kijken. Ook dit jaar hebben de leerlingen en hun begeleiders werkelijk 

alles uit de kast gehaald er weer een waar festijn van te maken. De druk was 

hoog want tot nog toe was elk jaar deze CKV week een groot succes met als 

sluitstuk fantastische voorstellingen. Goed om te melden dat het dit jaar ook 

weer is gelukt! Ik bedank alle leerlingen, collega’s en (externe) begeleiders 

voor de geleverde inspanning om het voor elkaar te krijgen en ons te verras-

sen op velerlei gebeid. Sterker nog ik denk dat vele leerlingen boven zichzelf 

zijn uitgestegen en zichzelf ook verrast hebben. Wij waren meer dan onder de 

indruk!! 
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Enquête 

Fijn dat de ouderavonden van klas 1 t/m 3 zo goed bezocht zijn, dat  straalt 

uw betrokkenheid uit. Ook dit schooljaar vinden we betrokkenheid belangrijk 

zeker voor wat betreft u van ons onderwijs vindt. Altijd fijn om te horen dat u 

tevreden bent over hoe wij zaken aanpakken maar ook altijd goed om te ho-

ren over zaken waarvan u denkt dat wij ons daarin kunnen verbeteren. Daar-

toe nodigen wij u uit vooral de ouder tevredenheidsenquête in te vullen. Met 

de daaruit voortgekomen informatie gaan wij aan de slag om ons onderwijs 

waar gevraagd te verbeteren ten dienste van onze leerlingen. Zodra de en-

quête wordt uitgezet zullen wij u daarover berichten en wij hopen dat u deze 

enquête in grote getalen invult. 

 

Mocht u eerder behoefte hebben ons bepaalde zaken onder de aandacht te 

brengen bent u natuurlijk 

eerder welkom dit aan ons kenbaar te maken. 

 

Ik wens u allen een mooie herfstvakantie! 

 

Vriendelijke groet, 

J. Riemslag 

Directeur YnSicht 

Voorbereidingen CKV-week 
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De start is gemaakt, zowel door de eerste als de tweede klassen. 

 

Voor de eerste klassen zijn de eerste weken natuurlijk wel spannend geweest 

maar ik zie dat de meeste leerlingen hun draai al goed hebben gevonden op 

school en naar de sportlocatie.  

 

In de maand september hebben we veel ouders mogen begroeten die op Yn-

Sicht hebben kennis gemaakt met de mentor en coach. 

Deze week is een speciale week, de culturele week voor de derdejaars.  

Voor leerjaar 1 en 2 is een speciaal programma gemaakt dat vorige week al 

is toegestuurd aan de ouders. 

 

Na de herfstvakantie staat het volgende op het programma. 

 

Maandag 5 november vinden de presentatie plaats  van “het Talentenlab”. 

Leerlingen zijn al druk bezig met de voorbereiding hiervan. 

 

Op 9 november wordt een coachdag gehouden waarin de mentor en/of coach 

met de leerling in gesprek gaat. Aan de hand van de ervaringen van de afge-

lopen weken, we noemen dit portfoliogesprekken. 

Ook wordt er voor de eerste klassen een verkeersmarkt georganiseerd. Het 

doel hiervan is om veilig naar school te gaan en ook veilig weer thuis te ko-

men. De fietsen worden gecheckt en in de vrachtauto kunnen leerlingen er-

varen wat “de dode hoek” nu echt inhoud. 

 

Mw. H de man, docente drama, heeft ontslag genomen wegens privé om-

standigheden. 

We bedanken haar voor de inzet die zij heeft getoond in deze periode. 

 

Na de herfstvakantie komt mw. R Visser de lessen drama geven op woensdag   

en mw. I Bloemert neemt de lessen op donderdag voor haar rekening.  

We hopen dat beide docenten zich snel thuis voelen op YnSicht en ik wens 

hen veel succes toe op onze locatie. 

 

Truus Galema. 

 
 
 
 
 

Leerjaar 1 en 2 
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Ouderavonden klas 3 

 

Op maandag 1 en dinsdag 2 oktober hebben de ouderavonden plaatsgevonden 

van klas 3. Beide avonden werden goed bezocht en zijn plezierig verlopen. 

Van de ouders hebben we de nodige feedback mogen ontvangen waar wij als 

school iets mee kunnen en moeten doen. De gebruikte PowerPoint is per mail 

verstrekt aan alle ouders/verzorgers.  

 

Ouderavond klas 4  ( heel goed bezocht) 

 

Op dinsdag 9 oktober werden we “overweldigd “door de grote opkomst van 

ouders en leerlingen. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde avond waar met veel belangstelling 

de voorlichting over het examen is gevolgd en de presentaties van het MBO 

zijn bezocht. Mooi om te ervaren dat er veel MBO studenten aanwezig waren 

en een rol hadden in de voorlichting. De gebruikte Power Point is per mail ver-

sterkt aan alle ouders/verzorgers. 

 

Samenwerking VSO de Monoliet  

 

Piter Jelles YnSicht is een samenwerkingstraject gestart met het voortgezet 

speciaal onderwijs (VSO) de Monoliet. Op de Monoliet zitten leerlingen met 

een kaderniveau die tot voor kort geen kader diploma konden behalen. Dit 

vanwege het feit dat de Monoliet niet in staat was om deze vorm van onder-

wijs zelfstandig aan te kunnen bieden. Deze leerlingen stroomden dan ook 

vaak uit op een lager niveau dan die ze in wezen aan zouden kunnen. Na een 

jaar voorbereidingsfase is in september de eerste groep VSO leerlingen begon-

nen aan een tweejarig programma op kader niveau. De leerlingen volgen het 

reguliere onderwijsprogramma ( programma van toetsing en afsluiting klas 3 

en klas 4 van YnSicht) op de eigen locatie  ( Monoliet)en krijgen les van een 

drietal docenten van YnSicht. 

Na 2 jaar kunnen  ook deze leerlingen in aanmerking komen voor het felbe-

geerde VMBO kader diploma. Inmiddels hebben de leerlingen de eerste Grote 

Opdracht “2 gangen lunch” bijna klaar en hebben ze voor het onderdeel pro-

duct maken en verbinden de lotusbloem gemaakt. ( zie foto’s) 

 

Samenwerking Fier Fryslan 

 

Piter Jelles YnSicht  en Fier Fryslan werken op het gebied van onderwijs samen 

om er voor te zorgen dat de meisjes die ondergebracht zijn bij Fier in Leeu-

warden hun onderwijs in met nadruk de praktische vakken kunnen blijven vol-

gen. Ook voor deze kwetsbare doelgroep is het van belang dat ze hun school-

loopbaan tijdens en na hun verblijf bij Fier kunnen voortzetten. In juli 2017 

hebben wij aan een groep van 9 meisjes diverse keuzevak certificaten mogen 

uitreiken. 

 

 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Nieuws vanuit leerjaar drie en vier. 
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( Vervolg op volgende pagina ) 

Samenwerking Techniek scholen ( subsidie project versterking tech-

niekonderwijs) 

 

Piter Jelles Ynsicht gaat de samenwerking aan met andere vmbo scholen in de 

regio om het techniek onderwijs in Friesland te versterken. Door regionaal sa-

men te werken hopen de scholen het techniek onderwijs een boost te geven 

en te komen tot een duurzaam,  dekkend en kwalitatief hoogstaand techniek 

onderwijs in het vmbo.  

 

Samenwerking  YnSicht en Tryater. 

 

Met de Groep Podium zijn we inmiddels beland in een prachtige samenwer-

king met Tryater! 

 

De leerlingen zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van 

de jongerenvoorstelling Parcifal. Deze voorstelling gaat over de thema's : wie 

ben ik , wie wil ik zijn en hoe wil ik dat anderen mij zien... Een Thema dat de-

ze leeftijdsgroep enorm aanspreekt.  

De podiumleerlingen (18 leerlingen van klas 3 en 4) zorgen voor het randpro-

gramma bij de Première van deze voorstelling op 9 november in Tryater. Ze 

maken allemaal op verrassende wijze hun eigen "voorstelling" op film van 

zichzelf, wie ze willen zijn en hoe ze denken dat anderen naar hen kijken.  

 

Deze première is ook het startschot van de Samenwerking van Tryater en Yn-

sicht en Keunstwurk aan het project;  

 

"Je hoeft niet in de spotlights te staan om een 

ster te zijn”  
 

Voor de vakantie ontving de school het bericht dat onze aanvraag aan het 

Cultuurparticipatiefonds is gehonoreerd. Dat betekent dat YnSicht 3 jaar kan 

werken aan een mooie doorlopende leerlijn op het gebied van Podiumkunst.  

 

Het bijzondere aan dit project is dat onze school heel erg intensief samen 

werkt met het theatergezelschap Tryater..en de Stichting Keunstwurk. Tryater 

voor de leerling-activiteiten en Keunstwurk voor ondersteuning en inspiratie 

met betrekking tot o.a. het vakoverstijgend werken.   

 

Nieuw lesmateriaal voor MOTT 

 

De route Techniek en Technologie en met nadruk het keuzevak MOTT ( gemo-

toriseerde tweewielers) wordt voorzien van nieuw lesmateriaal. Voor het keu-

zevak MOTT zijn binnenkort vijf echte motoren, scooters en elektrische fietsen 

beschikbaar als lesmateriaal voor de leerlingen. Met dit materiaal kunnen de 

leerlingen goed uit de voeten met deze vorm van techniek. 
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Stage klas 4 

De leerlingen van klas 4 zijn afgelopen week begonnen met hun beroeps ori-

ënterende stage periode van 2 weken ( 8 oktober – 19 oktober).  De 4e klas-

sers hebben zelf een stageadres moeten uitzoeken waar ze gedurende deze 

periode de nodige werkervaring kunnen opdoen. De eerste stage bezoeken 

hebben reeds plaatsgevonden en de eerste geluiden zijn positief. Voor de 

meeste leerlingen  is het een omschakeling om te moeten gaan samenwerken 

met volwassenen in een “9 to 5 “ werkomgeving.  

CKV week klas 3 (donderdag 11 t/m donderdag 19 oktober) 

We kijken terug op een zeer geslaagde CKV week! Alle derde klassers hebben 

heel hard gewerkt aan het maken van een theatervoorstelling van een gege-

ven sprookje.Heel de school was afgelopen week een creatieve leeromgeving! 

Iedereen leert in deze week, docenten maar ook oud leerlingen en de podium-

leerlingen die stage liepen. Het licht en geluid werd verzorgd door eerste jaars 

van het MBO DDrive licht en theatertechniek. Niet te vergeten alle derde klas-

sers die op een heel andere manier aan het werk werden gezet. Onderzoeken, 

ontdekken, verbeteren, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en een 

teamprestatie neerzetten...door middel van cultuur. Nieuw was dit jaar dat er 

een Kunstenaar gekoppeld was aan het sprookje zodat de leerlingen ook uit-

gedaagd werden om in het decor en de vormgeving abstract te leren denken. 

Leerlingen hebben enorm veel geleerd en hebben samen een prachtig resul-

taat neergezet! Het eerste onderdeel van het examen is afgerond. De leer-

lingen hebben een Top week achter de rug. Prachtig om te zien dat ook zoveel 

ouders zijn komen kijken naar de sprookjes! 

 

Jeugdtheater de Meeuw speelt “Een beetje duizelig en behoorlijk in de 

war” op 20 en 21 november op Ynsicht.  

Indien u nog geen genoeg heeft van het theater op Ynsicht bent u van harte 

welkom op 20 of 21 november. De meeuw speelt een voorstelling op verschil-

lende plekken in school over het leven van jongeren op school. De frustra-

ties..de vlinders en de ontdekkingen...Veel herkenbaarheid dus voor onze 

leerlingen. De Meeuw heeft aan de leerlingen van Voeding de opdracht gege-

ven om een maaltijd te berei-

den voor de hele Crew. Deze 

leerlingen zullen ook deze 

voorstelling bezoeken samen 

met de podiumleerlingen. Ze 

volgen ook de voorbereidende 

workshop. Indien u ook wilt 

komen kunt u kaartjes bestel-

len bij de Stadsschouwburg de 

Harmonie. www.harmonie.nl 
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Route SPORT bikkelt!! 

De leerlingen van de route SPORT zijn een aantal keren aan het bikkelen ge-

weest. Met bikkelen bedoelen we trainen voor een survivalrun. Bij een survi-

valrun moet je een route zo snel mogelijk afleggen. Ondertussen word je op-

gehouden door obstakels. Het ene obstakel is nog zwaarder en lastiger dan de 

andere. Niet vies worden is onmogelijk. Een apenhang over een vies slootje 

eindigde nog weleens met kletspoten en de indianenbrug zorgde voor geheel 

natte pakken. Heerlijk. Hoe viezer hoe leuker. 

Nu vraagt u zich wellicht af waarom ze dit moeten doen. Ik zal het uitleggen. 

Alle leerlingen van klas 3 van de route SPORT volgen het vak Evenementen. 

Om te leren wat een evenement inhoudt is het van belang om in de organisa-

tie van een evenement mee te draaien. Dit hebben ze dan ook gedaan. Bij de 

Bikkelrun in Leeuwarden. Een enorm groot evenement waarbij zelfs het NK 

survival plaatsvond. Onze leerlingen hebben daar een belangrijke rol gespeeld 

als juryleden, verkeersleiders of met andere hand en spandiensten. Ze waren 

dus een onderdeel van het geslaagde geheel. 

Bij deze willen wij alle leerlingen nog hartelijk danken voor hun inzet. Ieder-

een was op zaterdagochtend om 8.15 uur keurig op tijd verzameld bij de Ol-

dehove. Met een hesje en een goed gevulde tas met eten en drinken werden 

ze verdeeld over het parcours. De meesten waren in functie tot wel 16.00 

uur. Een zware intensieve dag. Echt super gedaan!! 

De volgende stap voor de leerlingen is het organiseren van een eigen evene-

ment.  Eén klas is begonnen met de organisatie van de Sinterklaas sportdag 

voor klas 1 en de andere groep is gestart met het sporttoernooi voor klas 4 in 

combinatie met docenten. Later meer hierover. 
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Bij Xpert zijn weer hard aan de slag om een mbo 1 diploma te bemachtigen...   

De examens voor Nederlands en Rekenen staan op de planning van de ko-

mende weken. Dit zijn centrale instellingsexamens en daar wordt voor ge-

leerd door te doen. Sollicitatiebrieven schrijven, e-mails opstellen, artikelen 

bestuderen voor begrijpend lezen, rekentoetsen maken over bijvoorbeeld 

breuken of decimalen, uit een rekenboek opdrachten maken, presentatie ge-

ven voor de klas over stage of gesprekken voeren in de coachgroep.  

Dit zijn enkele voorbeelden van de manier waarop een leerling wordt voorbe-

reidt op de examens met als resultaat het diploma! Alle leerlingen zijn gemo-

tiveerd om door te stromen naar niveau 2. De keuze daar is een BBL of BOL-

opleiding. Dat houdt in werken/leren (een contract met 20 uur is dan ver-

plicht) of school/stage. Waar de keuze uiteindelijk op valt is voor iedereen 

verschillend. Daarin hebben de leerlingen zijn/haar eigen beweegredenen. De 

motivatie om door te gaan staat bovenaan.  

Vanaf september 2018 zijn Arie Knol en Sientje Braaksma-Louwsma gestopt 

bij de Entree opleiding. De heer Knol is met welverdiend pensioen en me-

vrouw Braaksma-Louwsma is haar talenten ergens anders aan het inzetten. 

De heer Roelof Pot is nu de naaste collega van mij, Astrid Planting Kammin-

ga. Samen verzorgen wij het onderwijs voor de Entree opleiding, Xpert, van 

Piter Jelles.  

Ter ere van onze introductie (begin september) zijn we wezen praamvaren 

door het mooie Leeuwarden. Een Culturele hoofdstad uitstap waarbij we 

nieuwe kennis hebben opgedaan over de verschillende prachtige panden van 

Leeuwarden. Her en der wilde er wel eens een leerling uit de boot, de kade 

omspringen om een terrasje mee te pakken, maar gelukkig hebben we ze 

allemaal weer veilig aan de kade kunnen zetten.  

 

Groeten Roelof en Astrid  

Xpert, Entree 
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Nieuws 

Laptop kapot? 

Wanneer een laptop kapot is, dan wel schade heeft, graag onderstaande 

stappen adviseren. 

 De garantie kan worden aangemeld via de Leverancier Central Point door de 

ouder/leerling zelf. 

De Hardware is particulier aangeschaft, de Laptop is eigendom van de leer-

ling/ouder.  

Piter Jelles heeft alleen de aanschaf mogelijk gemaakt via deze leverancier 

maar zijn geen eigenaar. Wij zijn geen partij in dit proces. 

Dit ligt tussen de leverancier en de afnemer.  

Contact kan via  

support@sa.nl  of 024 –3579833 

  

Met vriendelijke groet, 

Jasper Braam  Servicedesk ICT OSG Piter Jelles 

mailto:support@sa.nl
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Nieuws 

Nieuwe jongerenwerkers op YnSicht 

Vanaf dit nieuwe schooljaar zijn er ook weer nieuwe jongerenwerkers werk-

zaam op Piter Jelles YnSicht. Jongerenwerker Marina Nasri rondt nu haar laat-

ste casussen af en ondertussen is Arnold Jorna begonnen als nieuwe jongeren-

werker van WELLZO.  

 

WELLZO Jongerenwerk is er voor iedere jongere van 10-18 jaar in de gemeente 

Leeuwarden. Het sleutelwoord van het jongerenwerk is laagdrempelig. Leer-

lingen kunnen een praatje met ons maken over de dagelijkse bezigheden, maar 

ook voor vragen en/of problemen kunnen zij bij ons terecht. Dit kan van alles 

zijn. Vanuit een positief oogpunt en enthousiasme willen wij een bijdrage leve-

ren aan een positief schoolklimaat.  

Jongerenwerkers staan naast de jongere en willen deze positief ondersteunen. 

Het jongerenwerk wil graag uitstralen dat er altijd ruimte is voor een praatje; 

als het over een probleem gaat of ‘gewoon’ voor de gezelligheid, aandacht voor 

de jongere is daarin een belangrijke pijler.  

 

Dit schooljaar doet Arnold dit samen met jongerenwerker in opleiding Siem 

Tijssen. Arnold is bijna 6 jaar werkzaam bij WELLZO Jongerenwerk en is mo-

menteel als jongerenwerker ook nog werkzaam op Leeuwarder Lyceum en OSG 

Sevenwolden in Grou, verder is hij in veel gebieden van de stad werkzaam 

(geweest) en heeft vanuit het ambulante straatwerk veel signalen van de 

straat. Siem Tijssen is vierdejaars SPH student die bij Arnold de kans krijgt om 

zich verder te ontwikkelen.  

 

We zullen op dinsdags aanwezig zijn op de school om met leerlingen in gesprek 

te gaan en aan te sluiten bij het Dynamisch Actie Team(DAT) en het Zorg Ad-

vies Team(ZAT). We hebben korte lijntjes met Margreet en Yfke van de zorg en 

met Lotte van de GGD. Docenten kunnen ons natuurlijk altijd benaderen om 

mee te denken met een situatie.  

Met elkaar hopen we de ‘problemen’ zo 

preventief en laagdrempelig mogelijk op 

te pakken en te voorkomen.  

We begrijpen dat het niet ideaal is dat er 

weer andere jongerenwerkers zijn maar 

we gaan wel ons best doen om zo snel 

mogelijk een bekend gezicht te worden op 

de school. Wij hebben er zin in! 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn 

dan horen wij het graag. 

 

Tot snel op YnSicht. 

Vriendelijke groeten Arnold en Siem 
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Nieuws 

Verzuimspreekuur YnSicht 

 
Vanaf woensdag 10 oktober 2018 gaat het verzuimspreekuur op YnSicht 

weer van start. Alle leerlingen, die beginnend verzuim (tussen 5 en 15 les-

uren) laten zien, worden gemeld voor het verzuimspreekuur voor een ge-

sprek met de leerplichtambtenaar. 

De leerlingen, die hiervoor in aanmerking komen, worden door de mentor/

coach aangemeld bij het zorgteam. De leerplichtambtenaar van de Gemeen-

te Leeuwarden zal de gesprekken voeren op onze school. 

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor het verzuimspreekuur, ontvan-

gen de ouders van desbetreffende leerling een brief met een uitnodiging 

voor een gesprek en tevens een verzuimstaat van de leerling. 

De leerplichtambtenaar maakt afspraken met de leerling met betrekking tot 

het verzuim en legt dit schriftelijk vast. Na afloop van het gesprek krijgt de 

leerling een brief mee met de gemaakte afspraken. Dit is ter kennisgeving 

voor de ouders. 

Tevens worden de afspraken gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem SOM. 

  

De data voor het verzuimspreekuur zijn vastgelegd en vinden plaats op 

woensdag: 

-              10 oktober 2018 

-              21 november 2018 

-              16 januari 2019 

-              6 maart 2019 

-              17 april 2019 

-              12 juni 2019 

  

Namens het zorgteam, 

Yfke Opmeer-van der Velde, Lyanne Zondervan en Margreet van der Linde 
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Belangrijke data  

20 oktober Herfstvakantie t/m 28 oktober 

5 november Start vertraagde week en uitvoering GO! (bovenbouw) 

5 november Presentaties Talentenlab 1e klassen 

8 november Coachgesprekken (bovenbouw) 

8 november Presentaties Talentenlab 2e klassen 

9 november Verkeersmarkt 1e klassen 

15 november Bliksemstage 1e klassen 

20 en 21 november Voorstellingen Jeugdtheater “de meeuw” 

10 december Start Duitse week klas 2 

21 december Kerstactiviteit op school 

22 december Start Kerstvakantie t/m 7 jan 2019 

Informatie 

Contactgegevens 

Piter Jelles YnSicht  

Prinsessenweg 4 

8931 EG Leeuwarden  

058 - 8801 500 

ynsicht@pj.nl 

Dhr. P. Gerrits 

Dhr. L. Brandsma 

Dhr. A. Kloetstra 

Mevr. E. Winia 

Colofon 


