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Voorwoord 

( Vervolg op volgende pagina ) 

Vakantie. 

Nog heel even en dan gaat Nederland massaal op vakantie, even iets anders 

aan het hoofd dan werk, collega’s, te halen deadlines (hoewel…. het halen van 

het vliegtuig is er ook wel degelijk een!!), meer tijd voor familie, hobby’s en in 

de CHIL-stand. Geen wekker, geen agenda en geen collega’s die mede vorm-

geven aan de dag.  Heerlijk je eigen gang gaan en zelf invulling mogen geven 

aan de dag. Ik hoop dat een ieder uitkijkt naar de vakantie en er met volle 

teugen van kan genieten! 

 

Terugblik 

Ook dit jaar is weer hard gewerkt om ons onderwijsprogramma door te ont-

wikkelen en alle leerjaren meer gepersonaliseerd vorm te geven. Zeker voor 

wat betreft het TalentenLab en voor de routes van D&P met de daarbij beho-

rende keuzevakken is een flinke slag gemaakt. Daar heeft u als het goed is 

van mee kunnen genieten tijdens de door de leerlingen georganiseerde eve-

nementen ter afsluiting van de grote opdrachten. Ook in de theorievakken 

wordt er nog meer aandacht besteed aan het aanbieden van het vak in een 

contextrijke omgeving. 

 

Buiten de school is er ook veel geleerd en genoten als ik denk aan het water-

kamp en de bliksemstages in klas 1, de werkstages en het bezoek aan Walibi 

in klas 2, de buitenlandreizen en presentaties van de grote opdrachten in klas 

3. In klas 4 is veel geleerd door hard te werken om je diploma te halen. Het 

gevolg was dat veel blije en opgeluchte gezichten op woensdagmiddag 12 juni 

de rode trap op kwamen stormen. Een uur ervoor was de uitslag doorgebeld 

en meteen kwamen de jongelui naar school om de cijferlijsten op te halen. De 

volgende dag bleek dat enkele leerlingen gebruik gingen maken van de her-

kansingen om toch nog dat hogere cijfer te halen, of zelfs een hoger niveau te 

scoren 

Uiteindelijk is het bijna iedereen gelukt het diploma in de wacht te slepen.  

Wij kunnen trots zijn op onze leerlingen die met elkaar het volgende slagings-

percentage gerealiseerd hebben: 

 

Kader  slagingspercentage van 91%  (79 lln.) waarvan: 

2   leerlingen met een vak op hoger niveau 

14 leerlingen met een extra vak  

   

Basis         slagingspercentage van 100%  (45 lln.) waarvan: 

  1 leerling met een extra vak 
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Oude LTS 

Als u nu langs de school rijdt ziet u dat het uitzicht van YnSicht drastisch is 

veranderd. De oude LTS aan de overkant is inmiddels volledig gesloopt en het 

enige wat nu nog duidt op de aanwezigheid van een gebouw zijn bergen grof 

en fijn puin. 

En dan heb ik het niet over de grote hoeveelheden stof waarvan we hebben 

mogen genieten toen dit over ons heen stoof! Na de vakantie zal de grond 

bouwrijp zijn gemaakt en volgens de planning wordt er in september geheid 

als voorbereiding op de start van de bouw van het appartementencomplex Mi-

Patio. 

Vooruitblik 

Aanmeldingen 

Dit jaar hebben we meer aanmeldingen dan vorig jaar mogen ontvangen. 

Daar zijn we natuurlijk blij mee zeker gezien de krimp die is voorspeld. Fijn 

dat er meer leerlingen voor onze school en het programma D&P hebben geko-

zen. 

 

Lestijden/Rooster 

Het aantal lesuren op het lesrooster is voor klas 1 t/m 4 aangepast. Dit levert 

ruimte voor maatwerkuren en vaste onderwijsactiviteiten zoals rekenonder-

wijs, ict vaardigheden en huiswerkbegeleiding en flexibele/keuze onderwijsac-

tiviteiten, zoals b.v. extra kookles, drama, techniekles etc. Deze activiteiten 

vinden in de middag plaats 

 

De Maatwerkuren komen voor alle klassen op het rooster te staan. Deze uren 

worden gebruikt om leerlingen die dat nodig hebben extra te begeleiden bij 

bepaalde vakken. Deze uren zijn voor alle leerlingen verplicht en in overleg 

met de mentor/coach wordt bepaald welk vak(ken) worden gevolgd. Dat kan 

per periode of week verschillen, het gaat om o.a. de volgende vakken: 

NE, EN WI, EC, Nask. 

 

De lestijden voor klas 3 en 4 zijn iets aangepast om meer coach- en begelei-

dingstijd mogelijk te maken.  

 

Voor klas 3 en 4 ziet het rooster er als volgt uit. 

08.30—9.00  tijd voor individuele begeleiding 

09.00-09.20  coach moment 

09.20  start lesrooster volgens bekende lestijden 

 

Bovenstaande zaken zullen toegelicht worden op de eerste ouderavond in het 

nieuwe schooljaar. 
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Leerjaarcoördinatoren 

Qua organisatiestructuur hebben we ook een verandering ingezet. Mevrouw 

Galema, onze zeer gewaardeerde afdelingsdirecteur onderbouw zal in decem-

ber afscheid van ons nemen om na 44 jaar trouwe dienst te gaan genieten 

van een welverdiend pensioen. 

Het moment om je als organisatie af te vragen gaan we deze functie vervan-

gen, hoe gaan we hem vervangen, op dezelfde manier, of kan het ook anders 

met de restrictie dat we er dan, als dat kan, op vooruit moeten gaan. 

Daar is uit voortgekomen dat we gaan werken met 4 leerjaarcoördinatoren.  

Per leerjaar een coördinator verantwoordelijk voor het onderwijs en het reilen 

en zeilen van dat specifieke leerjaar. Na de vakantie zullen zij zich aan u voor-

stellen tijdens de ouderavonden aan de start van het schooljaar. Mevrouw Ga-

lema zal tot de herfstvakantie als afdelingsdirecteur verantwoordelijk blijven 

voor de onderbouw en daarna tot de datum van pensionering (6 december) 

andere klussen binnen de school oppakken. 

U snapt dat wij als school en als organisatie dankbaar zijn voor alle inspannin-

gen die mevrouw Galema heeft geleverd voor de school en vooral voor de 

leerlingen en het team onderbouw. 

Samenwerking met MBO 

Zowel met de Friese Poort als met het Friesland College staan er mooie sa-

menwerkingen op de agenda om zo onze leerlingen nog beter voor te berei-

den op de overgang naar het MBO en vooral daarbij de juiste keuze voor een 

vervolgopleiding te kunnen laten maken. Te denken valt aan het volgen van 

een praktijkroute of keuzevak op het MBO, of de samenwerking die de leerling 

van VMBO naar MBO een verkorte leerroute oplevert. Zodra meer concreet 

duidelijk is informeren wij u graag. Wordt vervolgd! 

Versterking Techniek in de Regio en het Onderwijs 

Komend schooljaar ontvangen wij na de vakantie graag weer alle leerlingen 

terug op YnSicht om bij ons op school het onderwijs te vervolgen, in vertrou-

wen 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 ook 

graag! 

We starten eind augustus met alle leerlingen en medewerkers fris, uitgerust 

en vol goede moed, om aan het nieuwe schooljaar vol met beloftes en kansen 

in het verschiet te beginnen. Ik zie iedereen na de vakantie graag vol energie 

tegemoet om er samen een mooi, leuk, leerzaam, maar vooral succesvol jaar 

van te maken. 

 

J. Riemslag 

directeur  

jriemslag@pj.nl 
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Eric van Hove, Meester-Leerling-Gezel Project 

In de nieuwsbrief van april 2019 hebben we u verslag gedaan van het Eric 

van Hove project dat in april van start is gegaan. Eric van Hove heeft een 

tentoonstelling in het Fries Museum, waarbij hij samenwerkt met diverse 

Friese ambachtslieden om een nieuw werk te maken : De Fryske Motor. 

Onze derdejaars leerlingen Rienk, Mara, Friso, Jorrit, Nando en Emma liepen 

in het kader van dit project respectievelijk stage bij Erno Kopershoek 

(Houtsnijwerk) , Lies van Huet (Keramiek), Sherjons Klompen, de Harlinger 

Aardewerk- en Tegelfabriek en de Edelsmederij van Sanne Bergsma en Theo 

van Halsema. Ze hebben mooie ervaringen opgedaan en prachtige dingen 

geleerd tijdens deze stage. 

 

Inmiddels is het project de vervolgfase ingegaan. 

2 leerlingen van Ynsicht mochten samen met 2 leerlingen van de Friese Poort 

en hun docenten naar Marrakesh, om daar aan het werk te gaan in de 

Fenduq van Eric van Hove en kennis te maken met het ambacht in Marra-

kesh. Friso van der Galiën en Rienk Papa waren de gelukkigen. 

 

Het was een reis met een enorme impact voor de jongeren zo bleek al gauw. 

We verbleven bij Eric thuis en in het gastenverblijf naast zijn huis. Dus geen 

toeristische trip, maar een onderdompeling in het echte Marokkaanse leven. 

De week startte met een introductie van Eric, waarbij hij onuitputtelijk ver-

telde over zijn werk, zijn drijfveren en het verhaal erachter. 

De volgende dag werd er kennis gemaakt met de mannen van de Fenduq.  

De ambachtslieden van Eric  waren enorm gastvrij, ze maakten met alle lief-

de ruimte en tijd in hun atelier om de jongeren het ambacht te leren. In Ma-

rokko is dat immers ook de manier waarop je een ambacht leert: in de leer 

bij de meester, net zolang oefenen tot je het ambacht beheerst. Voor de am-

bachtslieden van Marrakesh is die reis vaak al op 9-jarige leeftijd begonnen. 

Onze leerlingen hebben een eigen product mogen maken, waarin ze alle 

technieken konden oefenen die ook in het werk van Eric terugkomen: Been-

bewerken (jaja echte kamelen-beenderen), koper bewerken, aluminium/

zilver figuurzagen, houtbewerken enzovoort enzovoort. Een prachtervaring, 

waarbij Friso en Rienk lieten zien over een flinke dosis doorzettingsvermogen 

en focus te beschikken. Engels praatten de ambachtslieden nauwelijks, dus 

er werd vooral met veel handen- en voetenwerk gecommuniceerd. Maar dat 

was geen enkel probleem, er werden echte vriendschappen gesloten. 
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Eric van Hove, Meester-Leerling-Gezel Project 

Naast werken in de Fenduq was er natuurlijk ook ruimte voor vrije tijd. 

Zo werd de groep uitgenodigd te komen eten bij hoofdambachtsman Dragon, 

waarbij op traditionele Marokkaanse wijze een maaltijd werd genuttigd. Een 

bezoek aan de Medina mocht niet ontbreken. En er werd onder andere een 

bezoek gebracht aan een aluminiumgieterij. 

 

Al met al is het een reis geworden, die geen van de jongeren (en begelei-

ders!) ooit zal vergeten. 

En het verhaal is nog niet klaar. Want in september komen de ambachtslie-

den naar Nederland, om de Fryske Motor in elkaar te zetten. En ook daar zijn 

onze jongeren welkom om te komen helpen. 

 

9 juli was in het Fries Museum de presentatie van de aftermovie van dit pro-

ject. 10 juli  is er een artikel aan gewijd in de Leeuwarder Courant en wordt 

de film openbaar gemaakt. 

Via het Vimeo-kanaal van het Fries Museum is de film terug te zien: https://

vimeo.com/user18902758 

Daarnaast heeft Ynsicht-tv een korte reportage gemaakt over het project: 

https://www.youtube.com/channel/UC7NMnD3piozgbi-C0yzO_0A 

 

We hopen na de  zomervakantie het project ook binnensschool een vervolg 

te geven, onder andere door met verschillende klassen de tentoonstelling te 

bezoeken en in klassenverband aan de slag te gaan met het thema. 

 

 

Anneke Soldaat 

 



 7 

Eric van Hove, Meester-Leerling-Gezel Project 
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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. 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. Komen-

de zondag vlieg ik naar Conakry, de hoofdstad van Guinee. Met eigen 

ogen ga ik zien hoe het nu staat met de ambulance. 

 

 

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 pri-

maire doel doordat wij alles 

vrijwillig doen. U bent er dus 

van verzekerd dat het geld 

op de 

juiste 

plek 

te-

recht 

komt.  

 

 

 

www.fougoulance.nl 
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Afsluitende dag POdium  

Op 29 juni is de hele podiumklas naar amsterdam afgereisd om Niels aan te 

moedigen! Hij danste in de finale van de kunstbende!! De dag was vol in-

drukken van alle besten van Nederland in de finales van de verschillende po-

diumkunsten... van Dans tot DJ, van zang em muziek tot gedichten en thea-

ter! Een prachtige  

Afsluiting van het schooljaar voor de derde klas POdium!!  
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Drama 2e klas Tryater 

Alle tweede klassen hebben het vak Drama afgesloten met een prachtige 

kleine voorstelling in Tryater. De leerlingen hebben aan de hand van een ge-

geven tekst( van Esther Gerrits) gewerkt aan spel, kostuum licht en de 

vormgeving van decor. Doordat we als school zo nauw samenwerken met 

Tryater konden de leerlingen in het echt met licht en geluid werken!  

Bij het vak Kunst en Vormgeving hebben de leerlingen een maquette ge-

naakt van het decor.  

Zinvolle vakoverstijgende lessen die de tweede klassen voorbereiden op hun 

examenonderdeel CKV!!  
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Belangrijke data  

8 juli Zomervakantie t/m 26 augustus 

27 augustus Introductiedag 

28 augustus Start lessen 

2 + 3 september schoolfotograaf 

12 september  Ouderavond 1e klas 

19 september Ouderavond 2e klas 

4 oktober Ouderavond klas 4 

Week 42 Verkeersmarkt 

Week 42  Projectweek klas 1 en 2 

Week 42 CKV week 

21 oktober Herfstvakantie t/m 25 oktober 

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 


