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Voorwoord
Kerstvakantie
De afgelopen weken waren met recht de donkere dagen voor Kerstmis! Met
de belofte van gezellige dagen in het vooruitzicht, is het mooi om ook stil te
staan bij de mensen voor wie dit geen vanzelfsprekendheid is. Die deze dagen
niet samen met familie kunnen beleven en zelfs geen vaste verblijfsplaats
hebben en onder erbarmelijke omstandigheden kou en nattigheid moeten
trotseren, zonder zicht op enige vorm van zekerheid in de toekomst.

Kerst en zeker Oudjaar is bij uitstek een periode van bezinning en dankbaarheid voor wat ons wel ten deel is gevallen. Juist daarbij past het om vooral
eens te kijken wat wij voor enkele van de minder bedeelden kunnen betekenen, in wat voor vorm dan ook!

Het is tevens de periode om vooruit te kijken. Wat brengt het nieuwe jaar
ons? Zijn we in staat om het mooie examenresultaten van verleden jaar te
evenaren en hebben we voldoende aan onze leerlingen meegegeven om de
juiste keuze in de volgende stap naar het MBO te maken? Het is natuurlijk ook
een periode van bijkomen, bijpraten, uitrusten en energie op te doen om in
het nieuwe jaar er weer voor 100% voor de leerlingen en u te zijn!

Activiteiten
Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs en hadden we diverse andere activiteiten. Ik noem er
slechts enkele.

In de periode na de herfstvakantie is de 1e klas op bliksemstage geweest en
hebben zij een kijkje in de keuken mogen nemen van menig bedrijf en daarmee ook een blik op een mogelijk toekomstig beroep mogen werpen.

In november was er een sfeervol en vooral tropisch Hawaii feest voor de onderbouw. De kantine was omgetoverd tot een tropisch verblijf en velen
(leerlingen en collega’s) hadden gehoor gegeven aan de oproep ook zo gekleed naar het feest te komen. De volgende dag konden de eerste klassers
zich uitleven in de Wiardahal, waar klas 3 voor hen een sportdag georganiseerd hadden en hen begeleiden in het neerzetten van diverse sportieve prestaties.

Voordat de donkere dagen begonnen zijn de fietsen van de eerste klassers
zoals elk jaar gecontroleerd met vooral aandacht voor het goed zichtbaar zijn
op de weg.

( Vervolg op volgende pagina )
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Activiteiten
De NS heeft in alle 1e klassen een indrukwekkende en vooral persoonlijke presentatie gehouden om met de leerlingen het gesprek aan te gaan over vandalisme en geweld in de trein met veel aandacht voor de gevolgen daarvan voor
medereizigers, personeel en daders.

Het was een gezellige drukte in de school tijdens de goed van taarten voorziene High Tea. Deze was georganiseerd door alle 2e klassen die daarvoor ouder
(s) en grootouder(s) hadden uitgenodigd.

Na de inspirerende CKV-week met sprankelende voorstellingen op de uitvoeringsavond mocht YnSicht half november het toneeldecor zijn van Jeugd Theatergroep De Meeuw waar diverse aktes van de voorstelling “Een beetje duizelig en behoorlijk in de war” werden gespeeld op verschillende plekken in de
school. Trots op de 3e jaars leerlingen van Zorg en Welzijn die deze 2 voorstellingsavonden voor de crew een heerlijk diner hadden bedacht, gekookt en
geserveerd!

Ontwikkelingen
Ondertussen zijn we ons onderwijs aan het door ontwikkelen en aan de hand
van de evaluaties en resultaten aan het bijstellen. Dat spitst zich in de onderbouw toe op het vak LOB en het Talentenlab, en het daarbij betrekken van de
avo-vakken. In de bovenbouw staan de praktijkvakken van de routes binnen
het D&P-programma meer centraal in het vorm geven van de Grote Opdrachten waarbij vele onderdelen samenkomen en leerlingen moeten laten zien
over de juiste competenties en vaardigheden te beschikken om een voldoende
te behalen.

Daarbij stellen wij telkens de vraag, wat gaat er goed, en hoe kunnen we
vasthouden en borgen waar we tevreden over zijn. Dan stellen we ons natuurlijk ook de vraag, wat kan er beter of anders om ons onderwijs nog beter af te
stemmen op de leervraag van onze doelgroep, uw kind. Mocht u daar ook
ideeën over hebben, tips of aanbevelingen, schroom dan niet ons daarover in
te lichten via ons schoolmailadres!

( Vervolg op volgende pagina )
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Vooruitblik
In januari ontvangen we de oud 4e jaars, onze alumni, onze ambassadeurs.
Het moment om bij te praten en te horen hoe het met hen gaat, of ze de juiste keuze hebben gemaakt voor een opleiding in het vervolgonderwijs en of wij
daar nog meer in hadden kunnen betekenen. En wellicht hebben zij nog tips
voor ons n.a.v. de ervaringen op het MBO waar wij ons nog in kunnen verbeteren als voorbereiding op de vervolgopleiding!
Klas 2 gaat in de periode na de kerstvakantie nadenken over de keuzes en
mogelijkheden in klas 3. Houdt u vooral de uitnodiging voor de voorlichtingsavond in de gaten voorafgaand aan de definitieve keuzes.
Klas 3 werkt hard aan onderdelen van het examen en voor klas 4 resten er
nog slechts 4 maanden om de laatste puntjes op de i te zetten om met mooie
resultaten het School Examen af te sluiten en daarmee goed voorbereid het
Centraal Examen in te gaan! Wij zullen hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen en gaan ervan uit dat u dat thuis ook doet!

Enquêtes
Graag vragen wij uw medewerking bij het invullen van onze tevredenheidsenquête. Uw mening is belangrijk voor ons en hoe meer ouders deze enquête
invullen des te beter kunnen wij uw ervaring gebruiken om onze kwaliteit te
verbeteren en te verbinden met onze eigen wensen op dit gebied. Alvast bedankt voor uw medewerking hieraan.
Tijdens de komende ouderavonden zal er ook gelegenheid zijn om deze digitale enquête in te vullen.

Ik wens u allen een mooie en sfeervolle vakantie toe! Tot het in nieuwe jaar
waarin mijn collega’s en ik, u en uw kind graag weer tot dienst zijn!

J. Riemslag
jriemslag@pj.nl
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Raad Ynsicht
Verkiezingen oudergeleding.

Beste ouders,

Een twee weken terug heeft u via uw email een oproep tot stemmen ontvangen. Met uw stem kiest u voor een ouder van YnSicht die uw stem vertegenwoordigd in de deelraad.
Ik nodig u van harte uit om uw stem uit te brengen.

In de eerste week van januari maken we de gekozen kandidaat bekend.

Mocht u uw email met stemcode kwijt zijn neem dan contact op via:

raadynsicht@pj.nl

De verwerking van de aanvraag kan een paar dagen duren.

Met hartelijke groet,

Thiadmer de Witte Hoogeveen
Voorzitter deelraad YnSicht
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Fougoulance
Zoals u hebt kunnen lezen in eerdere Nieuwsbrieven, hebben een aantal
docenten van de scholengemeenschap Piter Jelles er voor gezorgd dat de
bewoners van een gebied in Guinee een ambulance tot hun beschikking
hebben. Inmiddels rijdt de ambulance bijna een jaar in dit gebied en wordt
het hoog tijd om u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen daar.
Even de feiten op een rijtje:



163 mensen zijn vervoerd van Fougou naar Mali, waar zij in het ziekenhuis zijn geholpen



8 mensen zijn van Fougou naar Conakry vervoerd voor specialistische
hulp



2 keer is de ambulance vervoerd van Fougou naar Labé om gerepareerd te worden

Dit laatste gaat zoals dat gaat in Westelijk Afrika, met veel mensen, in de
buitenlucht en weinig veelal provisorisch gereedschap. Kinderen helpen ook
mee, dit is een vorm van praktijk onderwijs. Vaak gaan deze vaardigheden
van vader op zoon.
De brandstof, reparaties en het
ambulancepersoneel wordt betaald vanuit de stichting Fougoulance. U kunt ook donateur worden van deze stichting door naar
de website te gaan en uw gegevens achter te laten. Alle donaties
worden besteed aan het primaire
doel doordat wij alles vrijwillig
doen. U bent er dus van verzekerd dat het geld op de juiste
plek terecht komt.

Kijk ook dit filmpje gemaakt door
een leerling!!
https://youtu.be/hHh6g7AZ-84
www.fougoulance.nl
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DE EXAMENS NADEREN !
De kerstvakantie ligt in het verschiet en het nieuwe jaar nadert!
Dit is vaak het moment waarop menig leerling en docent zich realiseert dat
de examens snel dichterbij komen!
Daarom in vogelvlucht nog even de belangrijkste data op een rij:

Ouderavonden
5 maart 2019 Examenvoorlichting leerjaar 4
9 april 2019 Examenvoorlichting leerjaar 3

Rekentoets
-Tussen 7 en 20 januari 2019 (Leerjaar 3 en 4)
-Tussen 4 en 17 maart 2019 (leerjaar 3 en 4)
-Tussen 27 mei en 9 juni 2019 (leerjaar 3 en 4)

Examentraining
Rondom de meivakantie (data volgen nog)

CSPE (Praktijkexamens)
Vanaf 2 april 2019 Start afname profielvak-CSPE’s .
Vanaf 13 juni Herkansingen CSPE

CE (Centrale Examens) B/K, digitale examens
07 t/m 22 mei 2019: 1e tijdvak CE
17 t/m 19 juni 2019: 2e tijdvak CE (herexamens)
( Vervolg op volgende pagina )
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Centraal Schriftelijke Examens (Papieren examens Gl/TL):
Donderdag 9 mei 2019 Biologie GL/TL
Vrijdag 10 mei 2019 Nederlands GL/TL
Maandag 13 mei 2019 Economie GL/TL
Dinsdag 14 mei 2019 Nask 1 GL/TL
Donderdag 16 mei 2019 Wiskunde GL/TL
Vrijdag 17 mei 2019 Engels GL/TL
Maandag 20 mei 2019 Maatschappijkunde GL/TL

Uitslag:
Woensdag 12 juni: Uitslag 1e tijdvak
Vrijdag 28 juni: Uitslag 2e tijdvak (uitslag herexamens)

Diploma-uitreiking:
Woensdag 3 juli

Vragen die te maken hebben met het examen kunt u stellen aan de examensecretaris: Anneke Soldaat, Mail: ASoldaat@pj.nl; Tel: 058-8801519
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Nieuws uit leerjaar 1 en 2
Dag ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en 2.

In de periode van herfstvakantie tot kerstvakantie hebben we naast de reguliere lessen weer tal van activiteiten gehad.

Te denken valt aan de verkeersmarkt, de bliksemstage en het grote disco
feest.
Ook de sportdag van de eerste klassen die is georganiseerd door de bovenbouwleerlingen en hun coaches was een mooi voorbeeld van het leren in de
praktijk. Natuurlijk zijn er zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Ook deze
signalen nemen we weer mee bij het organiseren van een volgende activiteit.

Ik wens alle leerlingen en ouders fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling.

Truus Galema
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Bliksemstage klas 1
Op 14 en 15 november zijn leerlingen van klas 1 op Bliksemstage geweest.
De Bliksemstage is een bedrijvenbezoek van één dagdeel waar de leerlingen
een kijkje achter de schermen van een bedrijf nemen en zelf ook mee mogen
meewerken. De leerlingen krijgen op deze manier een beeld van de verschillende beroepen binnen het bedrijf, de werkzaamheden binnen het bedrijf en
welke vaardigheden er nodig zijn om daar te kunnen werken.

Een paar voorbeelden van bedrijven zijn:
* Arriva; de leerlingen mochten de trein besturen en dat was best spannend.
* Douna; leerlingen hebben ervaren hoe het was om te lassen.
* Bij Grandafé; leerlingen hebben geholpen in de keuken en zijn de kneepjes
van het vak barista bijgebracht .
* Jan Terpstra, de fietsmaker: hier leerden de leerlingen de verkooptrucks en
gingen aan de slag met fietsen.

Voor de leerlingen was het een geslaagde ochtend, ze hebben kunnen ervaren wat ze wel en niet leuk vonden en wie weet zelfs een verborgen talenten
ontdekt.

Liesbeth Woudstra
Roelie van Lottum
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Buitenschoolse activiteiten
Schoolfeest leerjaar 1 en 2
Op 29 november hebben we een groot feest gehad op school met als thema
HAWAII.
De school was echt omgetoverd in een subtropische omgeving met palmbomen en een echte kiki bar.
Er werden kleurrijke drankjes geserveerd en vele leerlingen waren in ‘stijl”
gekleed.
Natuurlijk was de muziek de grote smaakmaker tijdens dit feest.
Dank allemaal voor de prachtige avond.

Sportdag leerjaar 1
Op vrijdag 30 november hebben de eerste klassen van een Sinterklaas
sportdag mogen genieten.
Onder leiding van Willen den Hartogh zijn de derde klas leerlingen erg actief
geweest om dit te organiseren en tijdens de sportdag in goede banen te leiden.
Je ziet dan echt al de leiders in de dop, prachtig.
Dank allemaal namens de leerlingen van de eerste klassen !!

11

Nieuws uit leerjaar 3 en 4
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Voor de leerlingen van de bovenbouw was er de afgelopen periode genoeg te
beleven. Op school, naast het volgen van het normale lesrooster, vonden er
een flink aantal leuke en gezellige activiteiten buiten en in school plaats.
Denk hierbij aan het bijwonen van Parsifall, voorstelling de Meeuw, Paarse
Vrijdag, sportdagen, de vertraagde week, de Grote Opdrachten (hierna genoemd GO) en de coach- en portfoliogesprekken. Uiteraard werd er ook het
nodige geleerd uit de boeken en werd kennis getoetst. In deze nieuwsbrief
vindt u een overzicht (verhaal/korte impressies) van alle activiteiten die vanaf de herfstvakantie hebben plaatsgevonden.
Voor de leerlingen van klas 3 was het van belang om voor 18 december het
Programma van Toetsing en Afsluiting op orde te hebben. Dit in verband met
de mogelijke verandering van het onderwijsniveau. Voor de leerlingen van
klas 4 ging het vooral om het op niveau houden en/of krijgen van de gewenste leerresultaten (cijfers). Inmiddels is de rapportbespreking achter de
rug en zijn de leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd over de laatste
stand van zaken. Na de vakantie is er in ieder geval de mogelijkheid om met
elkaar in gesprek te gaan tijdens de oudercontactavond op 15 januari 2019.
Voor de 4e klassers is het van belang om goed de exameninformatie te lezen
en bij te houden. Immers, het 4e jaar is een kort jaar waarin het nodige gedaan moet worden om kansrijk deel te kunnen nemen aan het examen. Vandaar dat de belangrijke data i.v.m. het examen nogmaals vermeld zijn.
Ik wens alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een fijne kerst toe en een
goed uit einde! Voor 2019 hoop ik wederom om samen met u en het team te
kunnen genieten van de verdere persoonlijke groei en ontwikkeling van uw
kind bij ons op school. In samenwerking met u, uw kind en het team geven
we vorm en inhoud aan de school. Met andere woorden: samen maken wij
de school!
Fijne feestdagen en een gelukkig 2019!

Namens het bovenbouw team van PJ YnSicht,
dhr. P. Gerrits,
Afdelingsdirecteur
PJ YnSicht.

( Vervolg op volgende pagina )
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De vertraagde week
De tweede week na de herfstvakantie werd uitgeroepen tot de zogenaamde
vertraagde week. Een week die in het leven is geroepen om onder andere
meer rust te creëren voor de leerlingen. In deze week kunnen de leerlingen
aan de slag met het afronden van de GO tevens is er tijd voor evaluatie en
reflectie, tijd om toetsen in te halen of zelfs iets te herkansen zodat de cijferlijst er weer keurig bij staat. Ook leek het ons (docententeam bovenbouw)
handig voor de praktische kant om de uitvoering van de GO in goede banen te
leiden. De uitvoering van de GO's vaart vaak dwars door de kalmte van de
reguliere lessen van de andere klassen heen. Om deze lessenverstoring te
verminderen is de vertraagde week een manier van werken welke het onderzoeken en uitproberen waard is. Na de eerste vertraagde week kunnen we
terugkijken op een week vol ontwikkelpunten. Er kan veel beter, de bezetting
in de lokalen moet bijvoorbeeld beter verspreid worden. Ook zijn er best veel
bovenbouw leerlingen die de open setting van zo'n week niet goed aan bleken
te kunnen. De uitvoering van de GO’s zorgde alsnog voor veel rumoer in de
onderbouwklassen…
Wat ging er goed? Even een voorbeeld: het presenteren van een duurzame
woonwijk. Onze vierde klassen staan hun mannetje, als verkopers in de dop
proberen ze hun zelf samengestelde woonwijk aan de man te brengen. Het
leuke is dat er ook echt een makelaar aanwezig is die bij alle huizen langs
loopt. Bij mijn bezoek aan de huizenbeurs heb ik verhalen gehoord over Engels gras op de daken, zonneboilers en straatverlichting op zonne-energie.
Soms wordt er informatie verzonnen waar je bij staat maar er zijn ook leerlingen die serieus onderzocht hebben wat de voor- en nadelen zijn van begroeiing op het dak.
In de keuken hebben we crisismanagement van het hoogste niveau gezien
(boodschappen die niet op school bleken te zijn, een vegetarische pizza maken op het allerlaatste moment etc.). In de computerlokalen is ondervonden
dat je écht niet eerder naar huis mocht dan wanneer het portfolio af is. Klas
drie heeft een tweegangenlunch bereid voor een eerste of tweede klas waarbij
vooral de tijd het grootste probleem was. Het bereiden van de hapjes ging
prima, maar om de hapjes op de juiste tijd en plaats nog steeds warm en
smakelijk te hebben… dat is een stuk lastiger! Toch hebben alle acht derde
klassen een tweegangenlunch bereid voor de onderbouwklassen, een topprestatie van klas drie en de keukendocenten! Vooral voor de docenten in de keuken voelde deze vertraagde week niet heel ‘vertraagd’ aan zoals je kunt begrijpen!

( Vervolg op volgende pagina )
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Parsifall
Woensdagmiddag 28 november mochten alle derde klassen genieten van een
voorstelling in de Harmonie. De leerlingen hadden het er vanaf een uur of 10
in de ochtend al druk mee. Zullen we eerst nog langs de Mac Donalds was de
hoofdvraag, subvragen waren er ook. Hoe kom ik daar? Weet jij de weg? Mag
ik bij jou achterop? Mogen we eerder weg mevrouw, want wij fietsen niet zo
snel? Eenmaal in de Harmonie waren er ook weer vragen. Moeten we bij onze
klas blijven zitten? Mag ik naar de wc? Is er een pauze? Waarom mag ik niet
eten? Waarom zit u zo dicht bij ons groepje?
Allemaal zinvolle vragen die naadloos aansluiten bij de voorstelling welke ging
over: ‘wie ben ik?’ of ‘hoe weet je wie je bent?’ Waarschijnlijk hadden de leerlingen dit zelf niet door. Maar met wie fiets je naar de Harmonie en hoe gedraag je je daar heeft natuurlijk alles te maken met je imago op school. Kortom een spannende middag waarin van alles kan gebeuren met je plaats in de
pikorde van de groep.
Hoofdpersoon in het verhaal van de voorstelling is de jongen Parsifall die door
de bliksem is getroffen waardoor hij niets meer weet. Een tot de verbeelding
sprekend verhaal waar al menig filmscenario over is geschreven. Deze jongen
worstelt nu met de vraag wie hij is en wat hij wil laten zien van zichzelf (op
social media). De voorstelling telt slechts 3 acteurs die zonder microfoon prima
te verstaan zijn. In de voorstelling is een soort social media format te zien,
maar ook de virtuele kat Beyoncé en een rookgordijntje deden het goed bij de
leerlingen. Voor sommige was de zit net even iets te lang maar al met al hebben we ons kranig geweerd en hebben we de Harmonie om 15:00 uur netjes
achtergelaten zonder rariteiten.
De reacties van de leerlingen waren heel wisselend. Sommige leerlingen waren
een beetje de draad van het verhaal kwijt doordat de 3 personen ieder hun
eigen ideeën en meningen steeds weergaven en dat ging op een flink tempo.
Als docent krijg ik (te) vaak te horen: ‘wat praat u snel!’ Nou, dit verhaal ging
sneller dan ik praten kan en dat zegt nogal wat. Door die snelheid in verhalen
en interactie was de voorstelling wel heel boeiend om naar te kijken en zijn de
minuten omgevlogen.
GO 3.2 en 4.2
Klas 3 is op dit moment druk in de weer met het maken van een kerstmagazine, dit magazine moet natuurlijk voldoen aan allerlei eisen… Zo moeten er
(veel) kerstafbeeldingen in te zien zijn, informatie over kerstmarkten maar ook
reisinformatie voor jongeren. Daarnaast maken de leerlingen bij techniek een
hangend kerstboompje, de procesfoto’s van hoe je zo’n boompje kan maken
komen in het magazine te staan. Bij het koken zijn leerlingen bezig met het
maken van kerstkoekjes. Ook de stap voor stap foto’s en het recept komen in
het magazine. De week na de kerstvakantie mogen de leerlingen er hun laatste hand aan leggen en dan kan de Glossy ook echt daadwerkelijk naar de
drukker worden gestuurd. Ouders van klas drie hebben dan een heus kerstmagazine, gemaakt door hun eigen kroost, in huis.
( Vervolg op volgende pagina )
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Klas 4 is op dit moment bezig met het organiseren van dé kerstochtend voor
de hele school. De uitvoering hiervan is op vrijdag 21 december, klas 1 tot en
met 3 wordt om 9 uur op school verwacht. Klas 4 al (veel?) eerder om zich
voor te bereide op deze belangrijke taak. De vierde klassen moeten aan de
slag voor een echte opdrachtgever. De opdrachtgevers zijn bij deze GO de
mentoren uit klas 1, 2 en 3. De vierde klas leerlingen hebben een klas onder
hun hoede voor wie zij een ontbijt en activiteiten organiseren. De mentor en
de klas hebben hierover natuurlijk ook het een en ander te vertellen. Het
mooie van deze opdracht is dat ieder groepje van ongeveer 6 leerlingen actief
iets bedenkt, ontwerpt en uitvoert. Voor de derde klassen is dit direct ook een
mooi voorbeeld, want als het goed is gaan zij het volgende schooljaar deze
opdracht uitvoeren.
Er zijn een paar leerlingengroepjes uit jaar 4 die niet een klas maar een andere activiteit onder hun verantwoordelijkheid hebben. Zo is er een groepje meiden al dagen bezig om de kantine helemaal in kerstsfeer onder te dompelen
en zijn er gastvrouwen aan de slag om een mooi welkomstcomité te vormen
voor de laatste schooldag van 2018!

Kerst volleybaltoernooi
Vrijdag 14 december stond de eerste editie van het kerstvolleybaltoernooi
voor de 4e klas leerlingen op het programma.
Het eerste positieve dat gezegd kan worden dat leerlingen in grote getallen
aanwezig waren. De leerlingen hebben
de mogelijkheid gehad om zich in te schrijven als team en anders werden zij
ingedeeld door. Het kerstvolleybal toernooi is opgezet door meneer Damstra
en klas 3, evenementen 2.
Het toernooi begon met sommige nieuwe teams en poules van 3 of 4 tegenstanders, vervolgens zijn er aparte poules uitgekomen voor de winnaars per
groep tot aan de nummer 4 van de groep. Vervolgens werd er gespeeld om de
bekers en medailles. Na een fantastisch toernooi is het ( incomplete ) docententeam 2e geworden en hebben zij de medailles en de grootste beker moeten
nalaten aan het team van Leon, Yannick, Jarst, Keanu, Johan, Fernando, Dylan en Thomas. Bij deze nogmaals gefeliciteerd toppers!
Het doel is om dit evenement per jaar mooier en grootser aan te pakken.

15

Rekentoets voor 3e en 4e jaars leerlingen
In januari 2019 vindt er weer een afname van de Rekentoets plaats.
In totaal heeft een leerling 4 kansen om de Rekentoets met goed gevolg te
maken. Het hoogste cijfer komt op het diploma (K/GL) of op de bijlage van
het diploma (B) te staan.
De Rekentoets telt NIET mee in de zak-slaagregeling. Voorwaarde om te kunnen slagen is wel, dat de toets eenmaal op 2F-niveau is gemaakt.
Voor de derdejaars leerlingen is dit hun eerste mogelijkheid om de Rekentoets te maken. De vierdejaars leerlingen zijn al aan hun tweede of derde
poging toe.

Oefenen voor de Rekentoets kan in de online leeromgeving van Facet :

https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1

De planning voor de Rekentoets van januari 2019 wordt na de kerstvakantie
naar alle 3e en 4e jaars ouders en leerlingen gemaild.

Voor vragen over de Rekentoets kunt u contact opnemen met de examensecretaris: Anneke Soldaat, Mail: ASoldaat@pj.nl; Tel: 058-8801519
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Leerlingen GL maken kennis met Techniek
Onze 3e jaars GL leerlingen zijn donderdag 13 december naar Zwolle geweest
om kennis te maken met techniek. Deze Career Day was georganiseerd door
het Deltion College (MBO) en Windesheim (HBO). Onze leerlingen kregen hier
een vijftal workshops.

De eerste workshop was een bedrijf gespecialiseerd in automatisering en Robotica. Na wat uitleg werd er een robotarm geprogrammeerd. (no. 1)

De tweede workshop was bij Defensie. Hier werd kort verteld welke studie
mogelijkheden er zijn voor leerlingen binnen defensie. Als afsluiting mocht er
een bouwpakket van een pantservoertuig in elkaar gezet worden. (no. 2)

Tijdens de derde workshop bij “Bouwend Nederland’ moest een klein prefab
huis in elkaar gezet worden. Hier was samenwerken en overleggen een belangrijk onderdeel van de opdracht. (no. 3 en 4)

Tijdens de vierde workshop bij “Kumoweld” kon er via augmented reality virtueel gelast worden. Bij augmented reality wordt het virtuele product geprojecteerd in de werkelijke omgeving. Dit geeft nog meer het idee dat er echt
gelast wordt. (no. 5 en 6)

Tijdens onze vijfde en laatste workshop bij de firma “Revamo” kregen de leerlingen informatie over verschillende vormen van slijtage. Vervolgens werd
verteld hoe je via engineering en/of oppervlakte behandelingen de levensduur
van verschillende producten kan verlengen.

Een zeer leuke en leerzame dag. Interessant om te zien hoe breed en divers
techniek is!
1

3

2

4
5

6
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Podiumgroep, toneel en Drama
De leerlingen van de Route Voeding serveren maaltijd aan de acteurs
van de Meeuw
Jeugdtheater de Meeuw hebben bij ons op school hun voorstelling "een beetje
duizelig en behoorlijk in de war" gespeeld. Een voorstelling over een schoolfeest en wat er allemaal "mis" kan gaan.
De leerlingen van de Route voeding hebben van de Meeuw de opdracht gekregen om een complete maaltijd te bereiden en te serveren. Dit paste prachtig
in het onderwijsprogramma van de leerlingen! Deze groep heeft samen
met de Podiumgroep de voorstelling bezocht. Het ene moment zijn het je
klanten die je bedient en het andere moment zijn het acteurs die een personage spelen. Prachtig om dat zo van dichtbij mee te maken. De voorstelling
was een feest der herkenning! Liefdesverdriet, vriendschappen die onder druk
komen te staan als er liefde in het spel is, ben je wel of geen goede vriendin..? de leerlingen konden zich goed identificeren met de personages.
Ook de Podiumgroep heeft de voorstelling bezocht en heeft genoten..
Wat fijn dat we op Ynsicht door deze samenwerking prachtig zinvol onderwijs
kunnen maken!

Impuls voor cultuureducatie door
nauwe samenwerking Tryater en YnSicht
YnSicht heeft een subsidie toegekend gekregen binnen de regeling
’Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’. Het fonds
voor cultuurparticipatie heeft deze subsidie toegekend voor het plan “Je hoeft
niet in de spotlights te staan om een ster te zijn.” Dit plan is samen met
Keunstwurk en theatergezelschap Tryater geschreven. YnSicht wil hiermee de komende drie jaar een impuls geven aan cultuureducatie
op de school. Keunstwurk gaat aan de slag met de deskundigheidsbevordering
van de docenten en er wordt toegewerkt naar vakoverstijgend werken vanuit de kunstvakken. Samen met Tryater wordt een doorlopende leerlijn
‘podium’ ontwikkelt. In dat kader zijn leerlingen van YnSicht nauw betrokken
geweest bij de jeugdvoorstelling Parsifall die donderdag 8 november in première is gegaan.
De leerlingen van de Podiumgroep hebben aan een eigen korte film gewerkt
met hetzelfde thema als de voorstelling Parsifall; wie ben ik en wie wil ik
zijn? Deze korte films zijn vertoont bij de première van deze voorstelling. De leerlingen hebben genoten van deze bijzondere avond waar ook zij in
het Zonnetje stonden.

( Vervolg op volgende pagina )
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Paarse vrijdag
Op 14 december heeft de Podiumgroep het jaarlijks terugkerend evenement
georganiseerd ‘ Paarse Vrijdag’ . De dag dat veel middelbare scholen aandacht
schenken aan de diverse seksuele voorkeuren die er zijn bij leerlingen. Iedereen is welkom op YnSicht ongeacht het geslacht waar je verliefd op wordt!
Want liefde is een feestje! De leerlingen van Podium hebben er ook een feest
van gemaakt.. eerst een performance met dans en theater daarna een traktatie van de beruchte smaakvolle cupcakes en de kantine was helemaal
paars. De leerlingen konden geschminkt worden en er was een paarse photobooth. Onze school is trots op deze Podiumleerlingen!

Dancebattle 2018
De deel van de leerlingen van de Podiumgroep hebben deelgenomen aan de
Dancebattle 2018 tijdens de Friese dansdagen in het kader van culturele
hoofdstad. De hele groep heeft via kunstkade van de dansschool 058 een
workshop aangeboden gekregen. Een geselecteerd groepje is verder gaan
trainen en in de foyer van de Harmonie heeft de battle tussen verschillende
scholen plaatsgevonden!
Hoop volgend jaar weer!!!
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Xpert
Het jaar 2018 is bijna ten einde! Alle leerlingen zijn op weg richting een mbo 1
diploma! De leerlingen kiezen hierin hun eigen richting waarin de keuzes liggen van Horeca en voeding tot installatie-en constructie techniek. Het is de
eigen keuze van de leerling in welke richting de leerling zich wil verdiepen om
uiteindelijk het Entree bewijs te halen en door te stromen naar welke niveau 2
opleiding hij/zij wil. In deze keuze zijn de leerlingen vrij. Op dit moment zijn
er vier leerlingen die op weg zijn het diploma te halen! In januari 2019 weten
wij of zij geslaagd zijn! Dan krijgen wij ook weer ruimte om nieuwe leerlingen
te begeleiden richting een diploma. Met een max. van 12 leerlingen hebben
wij een veilige setting, een gemoedelijke sfeer en bieden wij de begeleiding
die de leerling persoonlijk nodig heeft. Wat belangrijk is binnen onze opleiding
is dat een leerling zich bewust is van zijn/haar eigen kracht, kan handelen
vanuit zijn/haar eigen keuzes en weet wat er speelt in haar/zijn omgeving.
Middels leren, loopbaan en burgerschap opdrachten, coachgesprekken en stage komt een leerling daar op eigen tempo achter.
Eens een kijkje willen nemen? De deur staat altijd open!

Roelof Pot en Astrid Planting

20

Pilot versneld naar niveau 3 in het mbo
Op donderdag 29 november hield mevrouw Alida Post van de Friese Poort op
YnSicht een voorlichting over het nieuwe samenwerkingsprogramma tussen
Piter Jelles YnSicht en de Friese Poort, waarbij de opleiding Dienstverlener
vanuit het mbo verkort worden aangeboden.

Alle basisberoepsgerichte leerlingen uit klas 4 die de route welzijn volgen,
waren samen met hun ouders uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Deze
leerlingen krijgen de kans om binnen 1 jaar op de Friese Poort het niveau 2
diploma te behalen, zodat ze versneld naar niveau 3 door mogen gaan.

Deze mogelijkheid bestaat, doordat Piter Jelles YnSicht en de Friese Poort
hebben uitgezocht welke raakvlakken er zijn in de aangeboden programma’s
op beide scholen. Hierbij is gekeken naar de verschillende keuzevakken die
onze leerlingen al volgen of hebben afgerond binnen welzijn, maar er is ook
gekeken naar de inhoud van het examenprogramma Dienstverlening & Producten van YnSicht.

Doordat een aantal programmaonderdelen die zowel op onze school als in het
mbo worden aangeboden hetzelfde zijn, kunnen deze met de opleiding van
het mbo worden samengevoegd. Na de voorjaarsvakantie zullen de leerlingen
die deelnemen aan deze verkorte route, tot aan de zomervakantie alvast een
aantal keren op de Friese Poort een start maken met dit programma. Voor
onze leerlingen betekent dit uiteindelijk een tijdwinst van 1 jaar. En met het
diploma mbo niveau 2, kunnen ze weer doorstromen naar een niveau 3 opleiding naar keuze.

A. Kloetstra
docent, onderwijsontwikkelaar
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Bericht van het decanaat.
De komende periode staan er verschillende activiteiten op het programma
t.a.v. loopbaanleren.

Beroepen en opleidingen manifestatie voor leerlingen van de bovenbouw, klas 3 én 4.
Op zaterdag 12 januari 2019 van 09.30 tot 13.000 uur in het Leeuwarder Lyceum, Dr. J. Botkeweg 3 te Leeuwarden. Leerlingen krijgen de mogelijkheid
om voorlichting te volgen over 3 verschillende opleidingen. Informatie over
de tijden van de verschillende voorlichtingsrondes wordt per mail verstuurd in
de week vóór de kerstvakantie

De Open dagen van het Fries mbo zijn op:
Vrijdag 25 januari van 14.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 26 januari van
9.30 tot 13.00 uur.

Belangrijke data Friesland College.
Open middag 6 maart van 16.00 tot 18.00 uur
Open middag 29 mei van 16.00 tot 18.00 uur
Voor het aanmelden voor een meeloop-dag bij het Friesland
College:
www.frieslandcollege.nl
Belangrijke data Friese Poort.
Informatieavond 12 maart van 19.00 tot 21.00 uur
Informatieavond 18 juni van 19.00 tot 21.00 uur
Voor het aanmelden voor een meeloop-dag bij de Friese Poort:
www.rocfriesepoort.nl

Woensdag 23 januari staat de terugkommiddag voor oud-leerlingen van YnSicht gepland. De huidige 4e klas leerlingen worden uitgenodigd om met de
oud studenten te praten over hun ervaringen op de verschillende opleidingen
van het mbo.
Liesbeth Woudstra
decaan PJ YnSicht
lwoudstra@pj.nl
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Informatie

Belangrijke data
22 december

Kerstvakantie t/m 7 januari

7 januari

Studiedag, leerlingen vrij.

2e periode

Bliksemstage 2e klas

07/01—20/01

Eerste periode afname rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER,
3F en 3ER

15 januari

Oudercontact klas 3 en 4

24 januari

Voorlichtingsavond 2e klas

7 februari

Last minute beleefmiddag

11 februari

Schoolfotograaf examenklassen

16 februari

Start voorjaarsvakantie t/m 24 feb 2019

Contactgegevens

Colofon

Piter Jelles YnSicht

Dhr. P. Gerrits

Prinsessenweg 4
8931 EG Leeuwarden

Dhr. L. Brandsma
Dhr. A. Kloetstra

058 - 8801 500
ynsicht@pj.nl
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