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Voorwoord
voorjaarsvakantie
Na deze vakantie begint het voor de 4e jaars erom te spannen. Alle vakken
worden zo langzamerhand afgerond. Het eindcijfer dat hierop wordt behaald
voor het zgn. schoolexamen is belangrijk, omdat dit al de helft van het eindcijfer gaat vormen. Deze leerlingen gaan begin april de examenperiode in.

Voor klas 2 geldt dat in deze periode een keuze gemaakt moet worden welke
2 avo-vakken en welke praktijkroute na de zomervakantie gevolgd gaan worden in klas 3! Mochten hierbij nog zaken onduidelijk zijn, wij helpen u graag
verder!

activiteiten
In maart staan de buitenlandreizen voor klas drie op de agenda. De reis naar
Parijs met een meer cultureel karakter en de reis naar Oostenrijk met een
meer sportief programma. Het is altijd weer spannend of iedereen het naar
zijn zin heeft en enthousiast thuiskomt. Er gaat een grote groep leerlingen op
pad met een grote groep begeleiders. Dat leidt onontkoombaar tot een flink
aantal roosterwijzingen voor de week van 11 t/m 15 maart. Wij vragen aan
zowel leerlingen als ouders begrip voor deze situatie.

aanpassingen gebouw
Ons door architect Rau ontworpen gebouw staat er al weer inmiddels 10 jaar
en is aan een opfrisbeurt toe. In de afgelopen periode zijn de trapportalen
aangepakt en zijn de computerlokalen voorzien van nieuw meubilair, waarbij
de werkplekken anders gerangschikt zijn.

Om de beurt zullen meer lokalen aangepast worden aan de huidige eisen van
het onderwijs en aan ons D& P programma in het bijzonder.

Dat brengt mij ook op het gebouw aan de overkant van onze school, de oude
LTS. De sloop is inmiddels in een vergevorderd stadium en de verwachting is
dat binnen 4 weken er niets meer van het gebouw over zal zijn. Na het afvoeren van het puin zal er geheid gaan worden. Met de aannemer en projectontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over de afvoer van puin i.v.m. de veiligheid
van onze leerlingen bij het komen naar en verlaten van de school. Maar ook
over het voorkomen van geluidsoverlast, zeker straks in de examenperiode.
Als u benieuwd bent naar wat ervoor in de plaats komt, bezoekt u dan de volgende site: www.mipatio.nl

( Vervolg op volgende pagina )
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samenwerking Friesland College
Met het Friesland College werkt YnSicht samen om bij de ontwikkeling van onze praktijkvakken binnen Diensten & Producten meer gebruik te kunnen maken van elkaars expertise. Met o.a. als doel onze leerlingen eerder kennis te
laten maken met het MBO en ze nog beter voor te bereiden op de toekomstige
werksituatie. Komend schooljaar zullen wij een gezamenlijk programma ontwikkelen voor Human Technology, een vak wat zich bevindt op het snijvlak
van zorg en techniek. Daarmee denken we ook meer meisjes voor techniek te
interesseren.

lessentabel en rooster komend schooljaar
De voorbereidingen voor komend schooljaar zijn gestart. De 1e opzet van de
lessentabel 2019-2020 staat op het punt om bij de raad van YnSicht ingebracht te worden voor instemming en daarmee komen we ook bij het vormgeven van het rooster voor komend jaar. Insteek is onze leerlingen meer maatwerk te bieden op het gebied van keuzemogelijkheden voor vakken en het
kunnen volgen van een vak op een hoger niveau.

open dag
Zaterdag 2 februari hebben we met het gehele team en vele leerlingen van
YnSicht, ouders en leerlingen van groep 8 mogen ontvangen.
Het was een sfeervolle positieve dag waar we YnSicht actief onder de aandacht hebben gebracht. Wij hopen in augustus weer vele nieuwe 1ejaars leerlingen te mogen ontvangen.

Ik sluit af met de uitnodiging aan u om zowel gevraagd als ongevraagd mee te
denken over zaken die u voor de school en uw kind belangrijk vindt en met
ons wilt delen. Blijf niet rondlopen met ideeën of vragen maar zoek contact.
Alleen samen met u zijn wij in staat het beste voor onze leerlingen te realiseren! Alvast dank voor uw moeite!

Voor dit moment rest mij u en uw kind een mooie en fijne vakantie toe te
wensen, zodat de leerlingen er na de vakantie weer met frisse moed & energie
tegenaan kunnen gaan! Wij staan na de vakantie graag weer voor hen klaar!

Met vriendelijk groet,

J. Riemslag
directeur YnSicht

jriemslag@pj.nl
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Nieuws uit leerjaar 1 en 2
Periode 2 is inmiddels afgerond, dat betekent dat de rapporten weer zijn uitgedeeld.

Het bezoek aan een theatervoorstelling van Tryater staat voor de eerste klassen gepland op woensdag 13 maart en voor de tweede klassen is het bezoek
gepland op donderdag 14 maart. De begeleiding hiervoor wordt geregeld. Tijdens de drama lessen wordt vooraf aandacht besteed aan deze voorstelling.

De tweede klassen van de basisberoepsgerichte leerweg gaan op woensdagmiddag op stage. De klassen 2D en 2E/G hebben deze stage op vrijdagmiddag. We wensen hen een leerzame en plezierige tijd toe.

Namens het onderbouw team van PJ YnSicht,
mevr. T. Galema
Afdelingsdirecteur onderbouw
PJ YnSicht

4

Aanmelden vakken klas 3
De leerlingen van de 2e klas vmbo van Piter Jelles YnSicht zullen na de zomervakantie een overstap maken naar de bovenbouw van het vmbo.
Zoals op de informatieavond reeds besproken willen wij graag dat u samen
met uw kind via onderstaande link wilt aangeven welke route en welke keuzevakken uw kind komend schooljaar wil volgen.
De leerlingen die de basis- én de kaderberoepsgerichte leerweg volgen kiezen 2 uit onderstaande lijst van 4 vakken
De leerlingen die de gemengde leerweg volgen kiezen 3 uit onderstaande
lijst van 4 vakken.


Wiskunde



Nask



Economie



Biologie

Daarnaast maken alle leerlingen een keuze voor een route. In het informatie
boekje, wat uw kind van school heeft meegekregen, kunt u de keuzevakken
behorende bij de route vinden.
Uw kind maakt samen met u een keuze voor één van de volgende routes:



Wellness



Mens & design



Welzijn



Mens & techniek



Voeding



Sport



Bizznizz



Podium

Doormiddel van de volgende link maak je je eigen keuze. Je logt in met jouw
mailadres en wachtwoord.

https://piterjelles.zportal.nl

Nadat je gekozen hebt kies je voor opslaan en sluiten.
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Fougoulance
Dankzij de steun van verschillende gulle gevers is de Fougoulance
weer gerepareerd. In mijn vorige bijdrage heb ik jullie meegenomen in
de werkwijze van repareren die gebruikelijk is in delen van Afrika. Provisorisch, in de buitenlucht maar in de meeste gevallen succesvol en
bovendien een goede leerschool voor alle kinderen die meehelpen. Het
wachten is nu op onderdelen, de twee nieuwe banden en één velg zijn
al sinds begin januari onderweg. De onderdelen worden meestal in Nederland besteld en daarna op transport gedaan. De onderdelen die in
Guinee te koop zijn worden vaak in China geproduceerd wat synoniem
staat voor een slechte kwaliteit.

Naast mijn werk als docent ben ik penningmeester bij de stichting Fougoulance. Binnenkort zie ik de materialen, die ik besteld heb, gemonteerd op
de ambulance......dat geeft echt voldoening.
Leo Brandsma

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.

www.fougoulance.nl
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Nieuws uit leerjaar 3 en 4
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 en
zullen er nog een aantal volgen.
In de pagina’s hierna vindt u de volgende activiteiten:


Voortraject verkorte opleiding



High-tea en speeddate voor oud-leerlingen (23 januari)



Voorlichting schoolreizen



Xpert



Examennieuws

De voorbereidingen voor de schoolreizen naar Oostenrijk en Parijs zijn inmiddels volop aan de gang. De leerlingen zijn definitief aangemeld voor één
van de twee schoolreizen.
Om alle ouders/leerlingen goed te informeren organiseert YnSicht een tweetal voorlichtingsavonden. De voorlichtingsavond van Oostenrijk vindt plaats
op maandag 25 februari en de voorlichtingsavond van Parijs vindt plaats op
dinsdag 26 februari.
Alle ouders/verzorgers hebben inmiddels de uitnodiging voor een voorlichtingsavond mogen ontvangen. Wij hopen dan ook u op één van deze voorlichtingsavonden samen met uw kind te mogen ontmoeten. Verderop meer
informatie hierover.

Namens het bovenbouw team van PJ YnSicht,
dhr. P. Gerrits
Afdelingsdirecteur bovenbouw
PJ YnSicht
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VOORTRAJECT VERKORTE OPLEIDING
START VOORTRAJECT VERKORTE OPLEIDING MBO DIENSTVERLENER

Vanaf vrijdag 15 februari is het eindelijk zo ver. Dan starten 6 leerlingen van
de basisberoepsgerichte leerweg uit 4fca en 4fcb, samen met 3 leerlingen
van R.S.G. Simon Vestdijk met het voortraject voor de verkorte opleiding
mbo Dienstverlener (niveau 2) op de Friese Poort, locatie Wilaarderburen.

Iedere daaropvolgende vrijdag gaan zij op genoemde locatie bezig met het
programma van deze opleiding. Van 15 februari t/m 12 april volgen deze
leerlingen het onderdeel
‘ADL-vaardigheden (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en ruimtes
gebruiksklaar maken’.

Van 10 mei t/m 12 juli gaan zij bezig met het onderdeel voeding. Ieder onderdeel zal uiteindelijk via een deelexamen worden afgerond. Tijdens het
CSPE en CSE in april en mei gaan de lessen op de Friese Poort gewoon door.
De school zal rekening houden met de examenplanning voor deze leerlingen.

Deze versnelling is mogelijk omdat deze groep meiden in klas 3 en 4 de
praktijkroute welzijn heeft gevolgd. De keuzevakken die daarin werden aangeboden, vertonen overlap met het huidige programma Dienstverlener op de
Friese Poort. Door de onderwijsprogramma’s van onze school en het mbo op
elkaar af te stemmen, is het voor deze leerlingen mogelijk om de opleiding
Dienstverlener met 1 jaar te verkorten. Zij kunnen dus na 1 jaar doorstromen naar niveau 3.

Het ligt in de bedoeling om deze vorm van samenwerking uit te breiden met
meerdere opleidingen van de Friese Poort, zodat de basisberoepsgerichte
leerlingen uiteindelijk in diverse richtingen versneld naar niveau 3 kunnen
doorstromen.

A. Kloetstra
docent, onderwijsontwikkelaar
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High-tea en speeddate

High-tea en speeddate voor oud-leerlingen (23 januari)

En toen was het zover, we waren er helemaal klaar voor! Maar in plaats van
de aangemelde 30 leerlingen, gaven 80 oud-leerlingen gehoor aan onze oproep voor een high-tea en speeddate.

Gauw hebben we wat stoelen en kopjes erbij gehaald.

Heel erg leuk om te zien hoe onze oud-leerlingen met elkaar contact hadden
en open stonden om onze huidige 4eklassers alles te vertellen over het mbo.
Graag hadden de oud-leerlingen gezien dat er nog meer docenten waren geweest om mee bij te praten!

Hierbij wil ik vooral ook de leerlingen van de route Voeding bedanken die
zich deze middag hebben ingezet om lekkere hapjes te verzorgen. Helemaal
super!

Zeker voor herhaling vatbaar!

Anneke, Roelie en Liesbeth
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Voorlichting schoolreizen
Oostenrijk
Voorlichtingsavond op maandag 25 februari van 18.45 - 20.15 uur op
YnSicht, inloop vanaf 18.30 uur.

Parijs
Voorlichtingsavond op dinsdag 26 februari van 19.00 - 20.30 uur op YnSicht,
inloop vanaf 18.45 uur.
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Xpert
De Entree opleiding Xpert heeft er vier geslaagden bij! Allemaal een prachtig
mbo 1 diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar mbo 2. Hierbij kunnen
zij uitstromen naar het Friesland college, de Friese Poort of het Nordwin College. We hebben twee leerlingen die de BBL opleiding gaan volgen (werken en
leren). Zij hebben een baan gevonden in de richting die zij hebben gekozen
(minimaal 20 uur werken per week) en daarbij gaan ze één dag in de week
naar school, zodat zij voor niveau 2 ook een diploma kunnen behalen. Max
gaat beginnen bij een energiebedrijf en gaat mee met een monteur en Lars
gaat als chef-kok aan de slag in het Van der Valk Hotel Leeuwarden. Destiny
en Anisa gaan de BOL opleiding volgen (school en stage). Destiny wil uiteindelijk in de jeugdhulpverlening werken en gaat daarom eerst de opleiding dienstverlener volgen. Anisa wil uiteindelijk schoonheidsspecialiste worden waarbij
zij zich wil richten op de huid. Daarom gaat zij een stage uitzoeken in een drogisterij, zodat zij alvast een goede voorbereiding heeft.
Grandioze ontwikkelingen voor de leerlingen!
Wij gaan straks weer een nieuwe groep vormen, want er is wat ruimte gekomen door de gediplomeerden. Dan gaan we met een aantal leerlingen weer
toewerken naar examens van de zomer ’19.

Roelof Pot en Astrid Planting Kamminga
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DE EXAMENS NADEREN !
Voor de vierdejaars leerlingen breekt een drukke tijd aan. Veel leerlingen
zijn bezig met het afronden en inhalen van de laatste Schoolexamenonderdelen. Nog een paar weken en de CSPE’s starten. De Schoolexamencijfers
moeten voor de meivakantie klaar zijn.
Nog even op een rijtje wat er allemaal staat te gebeuren.
Ouderavonden
5 maart 2019
9 april 2019

Examenvoorlichting leerjaar 4
Examenvoorlichting leerjaar 3

Rekentoets
-Tussen 4 en 17 maart 2019 (leerjaar 3 en/of 4)
-Tussen 27 mei en 9 juni 2019 (leerjaar 3 en/of 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)
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:
Vrijdag 28 juni:

Uitslag 1e tijdvak
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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Informatie

Belangrijke data
16 februari

Voorjaarsvakantie t/m 24 februari

4 maart—17 maart

Tweede afnameperiode rekentoets 2A, 2A-ER, 2F, 2ER,
3F en 3ER

11 februari—28 april Bliksemstage 2D, 2E
5 maart

Ouderavond examenvoorlichting

13 maart

Voorstelling Tryater klas 1

14 maart

Voorstelling Tryater klas 2

11 maart—15 maart Schoolreis 3e klas Oostenrijk en Parijs
25 maart—6 april

Mondeling Engels klas 4

1 april

Oudercontact klas 3 en 4

1 april—18 april

Aanvang stage klas 3

2 april

Aanvang CSPE

8 april—12 april

Cito toets 2

9 april

Klas 3 ouderavond examenvoorlichting

19 april

Goede Vrijdag

22 april

Aanvang meivakantie

Contactgegevens

Colofon

Piter Jelles YnSicht

Dhr. P. Gerrits

Prinsessenweg 4

Dhr. L. Brandsma

8931 EG Leeuwarden

Dhr. A. Kloetstra

058 - 8801 500

Mevr. E. Winia

ynsicht@pj.nl
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