
 1 

In deze nieuwsbrief o.a. 

Leerjaar 1 en 2 Pagina 4 

Algemeen nieuws Pagina 5 

Fougoulance Pagina 6 

Leerjaar 3 en 4 Pagina 7 

Eric van Hove Pagina 8 

Examens Pagina 9 

Sport Pagina 10 

Schoolreizen Pagina 11 

Nieuwsbrief  april 2019 



 2 

Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Geachte ouders, verzorgers, 

Voor u ligt alweer de één na laatste Nieuwsbrief van YnSicht met daarin infor-

matie op velerlei gebied. Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

VAKANTIE 

Alle klassen en medewerkers hebben een drukke en spannende periode achter 

de rug.  

De eerstejaars lopen inmiddels al rond alsof ze hier al jaren op school zitten. 

Zij hebben afgelopen periode een voorzichtige kennismaking met het bedrijfs-

leven mogen ervaren middels de Bliksemstage. 

De tweedejaars zijn druk geweest met het kiezen van de juiste praktijkroute, 

met de juiste keuzevakken, binnen Dienstverlening en Producten voor klas 3. 

De derdejaars hebben al de nodige cijfers verzameld voor het examen en heb-

ben al onderdelen afgerond. Daarnaast hebben zij 3 weken stagegelopen en 

hebben ze vast kunnen wennen aan een normale werkweek in het bedrijfsle-

ven. Op deze manier is er veel geleerd op diverse gebieden, buiten de school-

banken.  

Voor de vierdejaars stond de afgelopen weken de praktijkexamens centraal. 

Bovendien moesten zij van de laatste gelegenheid gebruik maken om de 

puntjes op de i te zetten, om met een zo goed mogelijk resultaat na de va-

kantie aan de Centrale Examens deel te nemen. Er is hard gewerkt, door zo-

wel leerlingen, docenten en ondersteunend personeel, om alles voor elkaar en 

af te krijgen. Daar zult u thuis vast het nodige van hebben meegekregen. Nu 

gaat het er thuis om spannen, kunnen onze leerlingen het op brengen de ko-

mende 2 weken de lesstof nogmaals door te nemen en te oefenen op lastige 

onderdelen? Het helpt zeker als u hen daarvoor motiveert en daarbij onder-

steunt. Dan kunnen we met elkaar na de meivakantie het Centrale Examen 

vol vertrouwen tegemoet zien.  

Kortom voor alle leerjaren en medewerkers hoog tijd voor een korte vakantie-

pauze, om energie op te doen voor de laatste periode van het schooljaar. 

 

SUCCES 

Wij wensen alle vierdejaars leerlingen veel succes met het zich voorbereiden 

op de Centrale Examens door te leren in de vakantie.  Vertrouw daarbij op 

jezelf, zowel bij het leren als tijdens het examen doen. Wij vertrouwen erop 

jou genoeg meegegeven te hebben om dit examen met succes te kunnen af-

leggen!! 

Noteer de volgende datum: woensdagmiddag 12 juni komt de uitslag van het 

eerste tijdvak op school binnen en word je die middag op de hoogte gebracht 

of je geslaagd bent of wellicht in aanmerking komt voor een herkansing. 
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ACTIVITEITEN 

Niet alleen in de schoolbanken valt er samen te leren en te ontdekken welk 

talent je hebt. Dat gebeurt ook tijdens de vele activiteiten. 

Met de Arts eXpression heeft YnSicht (weer) in de Harmonie de hoofdprijs 

voor Beeldende Kunst gehaald met een bijzonder kunstwerk van een van onze 

leerlingen uit klas 3. Een knap stukje werk, want het niveau van al het geno-

mineerde werk zowel op het gebied van Beeldende Kunst als Podiumkunsten 

was hoog. 

Wij hebben vele enthousiaste verhalen mogen horen over de culturele beleve-

nissen in Parijs en de sportieve prestaties in Oostenrijk van de leerlingen uit 

klas 3. Mooi dat onze leerlingen een dergelijke ervaring hebben mogen bele-

ven. En altijd extra fijn iedereen weer heelhuids thuis te mogen ontvangen. 

Komende periode staan er nog meer activiteiten op de rol, denk aan de sport-

dagen, Waterkamp klas 1 en Walibi voor klas 2. 

And Last but not Least: de feestelijke diploma-uitreiking als kroon op al het 

harde werken van leerlingen, docenten en ondersteunend personeel! Save the 

Date: woensdagmiddag 3 juli. 

 

FORMATIE 

Dit jaar zijn we dankzij de aanmeldingen in staat gesteld om onze mensen 

met een vast contract voor de school te kunnen behouden en zien we met 

vertrouwen de bemensing van komend schooljaar tegemoet.  

 

NIEUW SCHOOLJAAR 

De komende periode staat in het teken van evaluatie van onderwijs en organi-

satie en het verwerken van de opbrengsten in aanpassingen en bijstellingen 

om ons te verbeteren. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het onderzoeken of we de 

lestijden kunnen aanpassen om meer ruimte te creëren voor coaching en be-

geleiding en gaan we werken met maatwerkuren. Zodra het plaatje daarover 

compleet is zullen wij u informeren.  

Mocht u zelf nog zaken tegen komen waarvan u vindt dat wij ons kunnen ver-

beteren dan horen wij dat uiteraard graag van u. Schroom niet ons daarover 

te informeren. 

 

Ik wens u, uw gezin en alle medewerkers van YnSicht een mooie vakantie toe. 

 

J. Riemslag 

directeur 

 

jriemslag@pj.nl 
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Beste ouders/verzorgers 

 

Voor het vak Frysk hebben we een vervanger aangesteld, haar naam is  

mw. A Heida. 

  

Voor het vak wiskunde, rekenen en M&N neemt dhr. J.B. Otter de lessen over 

van mw. J. Andringa. 

Ook is de heer J.B. Otter mentor geworden van klas 1B. 

  

We wensen deze nieuwe docenten een goede tijd toe op YnSicht. 

Truus Galema 

 

 

 

 

Boeken  

Over een aantal maanden is het weer tijd voor onze leerlingen om hun leer-

middelen te bestellen. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen ontvangen 

de leerlingen de bestelbrief waarin het proces uitgelegd wordt. 

  

Voorgaande jaren kregen onze leerlingen deze brief fysiek aangeleverd. 

Dit jaar kiezen we ervoor, ook met oog op duurzaamheid, om deze brief digi-

taal te verspreiden en onze leerlingen geen brief meer mee te geven. 

  

Mocht u hierdoor complicaties ervaren, mag u contact opnemen met onderge-

tekende via het telefoonnummer van de school. 

  

Manuela Drost – v.d. Wolfshaar 

Tel: 058-8801500 

Nieuws uit leerjaar 1 en 2 
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Algemeen nieuws 

Raad YnSicht 

 

Afgelopen weken is de leerlingenraad actief gaan werven onder de eerste en 

tweedejaars, om nieuwe leden te vinden. Een aantal leerlingen hebben zich 

aangemeld en worden in de week na de meivakantie benadert voor verdere 

stappen. Is uw zoon of dochter nog geïnteresseerd om deel te nemen aan de 

leerlingenraad van YnSicht, mail dan naar raadynsicht@pj.nl.  

Ondertussen is de vrij gekomen plek in de ouderraad ingevuld door Tjitske 

Steerenberg, die ons met haar frisse blik en ervaring vanuit MR werkzaam-

heden in het basisonderwijs komt versterken. 

  

Thiadmer de Witte Hoogeveen 

Voorzitter deelraad 

 

 

 

 

 



 6 

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. Pro-

visorisch, in de buitenlucht maar in de meeste gevallen succesvol en 

bovendien een goede leerschool voor alle kinderen die meehelpen. Het 

wachten was op onderdelen en gelukkig zijn de twee nieuwe banden 

en één velg aangekomen en klaar om gemonteerd te worden.  

 

 

Naast mijn werk als docent ben ik penningmeester bij de stichting Fougou-

lance. Het is mooi om te zien dat we de ambulance telkens weer kunnen 

laten rijden, na een reparatie. 

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  

Afsluiting periode 3 bovenbouw: 

De tijd vliegt voorbij… Komend weekend begint alweer de meivakantie. Een 

korte periode van rust en ontspanning voor onze derdejaars en vierdejaars 

leerlingen. 

De derdejaars leerlingen kunnen even bijkomen van hun enerverende en ook 

spannende stage drieweekse. Een periode waarin ze zich staande moesten 

houden in een wereld met volwassenen, een wereld die andere eisen en 

vaardigheden aan hen stelde. De stageplekken die ze hadden uitgezocht va-

rieerden enorm. Van winkels, zorginstellingen tot een breed scala aan tech-

nische- en niet technische bedrijven. De keuze was aan hen en de opgedane 

ervaring zal een mooie bijdrage leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.  

De vierdejaars leerlingen moesten deze laatste periode nog een paar hobbels 

nemen. Voor hen startte op 2 april het praktijkexamen en daaraan vooraf-

gaand moesten zij er voor zorgen dat alle profieldelen ook daadwerkelijk wa-

ren afgerond. Maar er moest nog meer gebeuren. Terwijl het praktijkexamen 

inmiddels was begonnen moesten zij ook nog hun overige examenonderde-

len, vooral de avo-vakken en keuzedelen, afronden en konden zij ook nog 

deelnemen aan de diverse examentrainingen.  

Op 10 en 12 april moesten alle cijfers bekend zijn. Alle voor het examen op-

gegeven leerlingen kunnen inderdaad deelnemen aan het centraal schriftelijk 

examen dat start na de meivakantie.    

In de week van 15 – 18 april vonden, ter afsluiting van het PTA (programma 

van toetsing en afsluiting), de diverse presentaties plaats in het bijzijn van 

ouders/verzorgers en begeleiders. Daarnaast konden de leerlingen van 15.00 

– 18.00 uur deelnemen aan extra examenvoorbereidingen. Met deze activi-

teiten kwam er een einde aan een periode waarin hard gewerkt moest wor-

den. 

Voor de komende twee weken wens ik u en alle leerlingen een heerlijke , 

zonovergoten meivakantie toe! De vierdejaars leerlingen wens ik veel wijs-

heid en sterkte toe voor het komende CSE examen! Bereid je goed voor op 

het examen en maak gebruik van je vrije tijd om de examenstof nog eens 

goed door te nemen.  

Mede namens alle bovenbouw docenten, 

Wens ik u en uw zoon en/of dochter een fijne vakantie toe. 

Perry Gerrits, 

Afdelingsdirecteur bovenbouw 

058-8801500 

pgerrits@pj.nl 



 8 

Eric van Hove, Meester-Leerling-Gezel Project 

Sinds februari van dit jaar is er een nieuwe tentoonstelling in het Fries Muse-

um te bewonderen: Fenduq van de kunstenaar Eric van Hove. 

Eric is van Algerijnse komaf en is woonachtig in Marrakesh. 

Voor nieuw werk voor deze tentoonstelling werkt Eric van Hove samen met 

een aantal ambachtslieden uit Friesland. Daarnaast is er een samenwer-

kingsverband ontstaan tussen het Fries Museum en MBO De Friese Poort, 

MBO Het Friesland College, VMBO Comenius en VMBO Piter Jelles. Zes leer-

lingen van iedere school mogen stagelopen bij de betreffende ambachtslie-

den en bijdragen aan het nieuwe werk “De Fryske Motor”. 

 

De stages zijn inmiddels gestart ! 

Rienk, Mara, Friso, Jorrit, Nando en Emma lopen respectievelijk stage bij 

Erno Kopershoek (Houtsnijwerk) , Lies van Huet (Keramiek), Sherjons Klom-

pen, de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek en de Edelsmederij van Sanne 

Bergsma en Theo van Halsema. 

De leerlingen zijn erg enthousiast! 

Twee van hen mogen in juni zelfs de Fenduq (het atelier) in Marrakesh be-

zoeken! Na de zomer werken de leerlingen ook mee aan het in elkaar zetten 

van de Friese Motor in De Blokhuispoort. 

Een waar avontuur en een prachtige kans! 

 

Via deze nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden over het verloop van 

het project. 

Op de foto’s ziet u werk van de kunstenaar en de groep leerlingen en stu-

denten die meewerkt aan het project, met in het midden de kunstenaar zelf. 

 

Anneke Soldaat 
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Examens 

 

CSPE: Praktijkexamens 

Inmiddels is het Praktijkexamen alweer achter de rug. De leerlingen hebben 

gezwoegd en geploeterd en allemaal uit beste uit zichzelf gehaald. Techniek, 

koken, ICT en film, er werd heel wat gevraagd. 

Hoe de leerlingen het er van af hebben gebracht, dat weten we nog niet. De 

puntentelling  en uitslag voor het CSPE wordt tegelijk met de algemene uit-

slag bekend gemaakt. 

Onder het kopje CE vindt u informatie hierover. 

 

CE: Centraal Examen 

Dinsdag 7 mei gaat het Centraal Examen van start. YnSicht maakt gebruik 

van digitale examens en heeft daarom een eigen rooster. Dit rooster is te 

vinden op http://www.ynwurk.nl/ onderaan de pagina, onder het kopje 

“Exameninformatie”. 

Mocht een leerling door overmacht (!) op de betreffende datum niet kunnen 

verschijnen, dat is het belangrijk dat u als ouder zo spoedig mogelijk contact 

opneemt met de examensecretaris : ASoldaat@pj.nl. 

Voor de agenda nog even de belangrijkste data: 

CE (Centrale Examens)  

07 t/m 22 mei 2019:  1e tijdvak CE 

17 t/m 19  juni 2019: 2e tijdvak CE (herexamens) 

 

Uitslag: 

Woensdag 12  juni:  Uitslag 1e tijdvak 

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

 

Diploma-uitreiking: 

Woensdag 3 juli 
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Wij werden als sport klas gevraagd om mee te helpen aan de sportdag die 

het CIOS Leeuwarden had georganiseerd. 

We moesten om kwart over 8 verzamelen bij de Friesland velden, daar heb-

ben we uitleg gekregen over de spellen waar wij als begeleiders bij moesten 

gaan staan. De kinderen moesten eerst natuurlijk van school af worden ge-

haald door een paar van ons. Amber en ik werden hier voor gevraagd en 

hebben de kinderen van school afgehaald met de juffen en meesters. 

De taak was dan om de weg natuurlijk vrij te houden zodat de kinderen 

makkelijk en veilig de weg over konden. 

Eenmaal toen we terug waren was de taak voor iedereen van de sport klas 

een spel te begeleiden en daar bleef je staan! De sportdag duurde tot 11 

uur, daarna hebben Amber en ik de kinderen weer veilig terug gebracht naar 

school, en daar eindigde de sportdag voor ons!  

 

Geschreven door Manda ( klas 3F ) 

Sport 
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PRESENTATIES PARIJS 

 

Woensdagavond 3 april hebben de leerlingen die naar Parijs zijn geweest, 

een presentatie voor alle aanwezige ouders gehouden. Ontvangen met een 

kopje koffie of thee en een macaron, werd in 2 lokalen door diverse groepjes 

middels een PowerPoint of een filmpje een korte voorstelling over hun bele-

venissen in Parijs gegeven. 

 

Voor veel leerlingen was het even slikken toen ze zagen hoe hoog de op-

komst van ouders was, maar gelukkig lieten zij zich hierdoor niet van de wijs 

brengen. 

 

Achteraf werd er dan ook door sommigen gezegd dat het allemaal reuze 

meeviel en dat ze het zelfs leuk vonden om voor al die vreemde mensen iets 

te gaan vertellen. Een opzet die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Namens het team Parijs, 

 

Arnold Kloetstra 

Schoolreizen  
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Genieten in Oostenrijk! 

We zijn van zondag 10 maart t/m vrijdag 15 maart met 65 leerlingen en 8 be-

geleiders naar Oostenrijk geweest. Een schoolreis die de leerlingen hun leven 

lang zal bijblijven.   

 

Hotel 

We mochten 4 dagen en 3 nachten vertoeven in het 

schitterende hotel Wolkensteinbär. Dat laatste deel 

spreek je uit als ‘beer’ en niet als ‘bar’ overigens. Leer-

lingen hadden het hotel van te voren al evengecheckt 

op Zoover. Hier zagen zij een fenomenale score. Als u 

deze score ook wilt weten, dan kunt u hier klikken! 

 

Weer en wind 

Het was een reis met wisselende weersomstandigheden. Zo was het  

bovenste deel van de pistes op de 1e dag afgesloten vanwege storm en viel  

er veel sneeuw en konden we op dag 2 genieten van mooie vergezichten en 

een heerlijk zonnetje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakker worden! 

Naast het skiën gebeuren er natuurlijk nog veel meer leuke  

dingen. Om dit allemaal uit te kunnen voeren moeten de  

leerlingen vroeg uit de veren. Omdat dit niet altijd gemakkelijk is 

helpen we de leerlingen graag een handje. Dit jaar stond er een 

een pistool (zie foto) centraal. Wat hebben ze genoten. 

NB. De outfits van de docenten die de wake-up call de-

den waren niet geschikt voor de nieuwsbrief. 

 

Schoolreizen 

https://www.zoover.nl/oostenrijk/salzburg/bramberg-am-wildkogel/wolkensteinbar/hotel?from_search=wolkens
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Schoolreizen 

Doctor Love en The Judge 
 
Prille liefdes en stoute kinderen. Elke avond, voordat we aan het heerlijke 

uitgebreide buffet konden beginnen, kregen we bezoek van Dokter Love en 

The Judge. Een tafeltje voor twee werd er gereserveerd voor een liefdesstel. 

Deze werd gekozen door Dokter Love op advies van de leerlingen. The Judge 

was streng en sprak stoute kinderen aan. De straf was om het tafeltje van 

twee te bedienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondprogramma 

Op de eerste avond na het warme eten toch nog even naar  

buiten voor een rustige wandeling door het prachtige typisch  

Oostenrijkse dorpje Bramberg. Een heerlijk gevoel als je na een  

frisse neus terug komt in het warme hotel. En natuurlijk  

slaapverwekkend…  

 

Op de tweede avond gingen we rodelen. In Nederland noemen  

we dat sleetje rijden. Een stuk de piste oplopen en dan vol gas  

met zijn tweeën naar beneden. Wanneer je geen sleetje had kon 

je lekker op de sneeuwheuvel ontspannen onder het genot van  

een lekker muziekje gekozen door DJ Ymre.  

 

De laatste avond werd afgesloten met een bezoek aan de disco 

op de bovenverdieping van de après ski bar in Neukirchen.  

Twee consumptiebonnen bij binnenkomst en dansen maar.  

Wat een fanatieke groep hadden we dit jaar. Zelf bij het liedje  

‘shirt uit en zwaaien’ hield een groot gedeelte van de groep zich  

niet in. Een prachtig gezicht! 

 
Rapport  

Omdat we de schoolreis graag nóg 

leuker en beter willen maken hebben 

we de leerlingen gevraagd om een 

evaluatie in te vullen. Hiernaast een 

samenvatting van de uitslag. 

 
 

 

 

 

Onderwerp 

Ge-
middel

de 
cijfer 

Schoolreis in zijn geheel 8,7 

Hotel 7,5 

Begeleiding 8,5 

Busreis 6,8 

Wandeling 1e avond 5,6 

Rodelen 8,8 

Disco 8,4 

Skiën 9,5 

Zou je de schoolreis aanraden aan leer-
lingen uit klas 2? 

100% 

https://www.youtube.com/watch?v=3-xSdwXHzDw
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Belangrijke data  

19 april Meivakantie t/m 5 mei 

9 mei 9 mei t/m 20 mei school schriftelijk examen 

21 mei Leerjaar 3 ouderavond examenvoorlichting 

30 mei 30 en 31 mei Hemvelvaart 

10 juni  2e Pinksterdag 

week 14 Waterkamp eerstejaars 

26 juni  Uitvoering GO 3.4 

28 juni Walibi 2e klas 

1 juli 1 juli t/m 4 juli inhalen PTA/PTO 

3 juli Examen-uitreiking 

5 juli Boeken inleveren 

13 juli Start zomervakantie t/m 25 aug 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 


