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1.

De leerzone bestaat uit de gewone vakken op het
lesrooster. Dit zijn lessen die alle leerlingen (soms

Waarom zou ik voor het onderwijs op Plein Joure kiezen?

afhankelijk van het niveau) volgen.

Vanwege de volgende redenen:
•
•

•

•

Door te kiezen voor onderwijs in Joure kunnen

2.

In de maatwerkzone is er ruimte voor intensieve

leerlingen dichtbij huis voortgezet onderwijs volgen.

coaching, extra uitdaging en ondersteuning. Zo krijgt

Plein Joure is een kleinschalige school waardoor je

iedere leerling bij ons op school een eigen coach. Alle

gekend en gezien wordt. We bieden leerlingen een

leerlingen worden individueel en in hun klas gecoacht

veilige setting.

bij bijvoorbeeld het maken van keuzes en het plannen

De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op

van schoolwerk. Het maatwerk verschilt per leerling.

beide oorsponkelijke scholen zijn uitstekend (hoge

Hieronder valt bijvoorbeeld extra ondersteuning bij een

slagingspercentages voor de mavo!) en dat houden we

vak, ondersteuning bij dyslexie of faalangst en studeren

natuurlijk vast.

onder begeleiding.

Door de krachten te bundelen, kunnen we in Joure
naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de

3.

leerlingen extra keuzes aanbieden in de keuzezone.

In de keuzezone volgen leerlingen modules die ze
zelf hebben gekozen. Die modules zijn erop gericht
leerlingen extra uit te dagen, bijvoorbeeld op het gebied

Hoe ziet de samenwerking tussen OSG Sevenwolden en

van communicatieve vaardigheden, ICT & media, sport,

het Bornego College op Plein Joure eruit?

kunst & cultuur, burgerschapsvorming en vakspecifieke

Vanaf het schooljaar 2020/2021 is Plein Joure één school. We

verdieping. De keuzezone staat twee keer per week op

bieden vanaf dan alle onderdelen van het onderwijs samen

het programma. Een keuzemodule duurt acht tot tien

aan, dus ook de leerzone* (*zie verderop in deze FAQ).

weken.

Werken jullie in alle leerjaren samen?
Vanaf volgend schooljaar werken we samen in alle leerjaren.
We werken met een gezamenlijke aanmelding en hebben dan
ook gezamenlijke brugklassen.

Kenmerken onderwijs Joure
Hoe ziet het onderwijs voor klas 1 eruit op Plein Joure?
Het onderwijs in Joure verdelen we in drie zones: de leerzone,
de maatwerkzone en de keuzezone.

Pasteurweg 1 & 3 Joure Een samenwerking van OSG Sevenwolden en het Bornego College

Pleinjoure.nl
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Hoe ziet een dag van een leerling uit klas 1 eruit?

en kennis te maken met nieuwe activiteiten. Zo hebben zij

Dit jaar starten de leerlingen uit klas 1 hun schooldag

voldoende bagage voor hun verdere schoolloopbaan of het

altijd met de maatwerkzone waarin ze coaching en

vervolgonderwijs. Bovenal hebben leerlingen bij ons een leuke

ondersteuning krijgen. Daarna volgen zij op twee dagen in

schooltijd!

de week keuzemodules in de keuzezone. Na de keuzezone
en op sommige dagen direct na de maatwerkzone krijgen

We zijn een kleine school met een fijne sfeer. Leerlingen

leerlingen met hun eigen klas les volgens het rooster

worden gekend & gezien, voelen zich veilig & thuis. Dat is een

(leerzone). We beoordelen dit schooljaar of we het komende

mooie basis om op te bouwen!

schooljaar met dezelfde volgorde van de verschillende zones
in de dag gaan werken.

Zijn er ook verschillen tussen beide scholen?
We verwachten dat er vanaf volgend schooljaar geen

Wat doet een coach precies?

verschillen meer zijn binnen Plein Joure. We opereren dan

Alle leerlingen uit klas 1 krijgen een coach die ze gemiddeld

als één school. Lestijden, lessentabellen en lesmethodes zijn

tweemaal per week zien voor coaching. Soms is dit met de

vanaf dan op elkaar afgestemd.

klas, soms is dit individueel. Daarnaast ziet de coach de
leerling ook bij het vak dat hij of zij geeft, waardoor de coach

We werken volgend schooljaar vanuit een nieuwe

de leerling dus vaker ziet dan die twee keer per week.

gezamenlijke identiteit waarbij er oog is voor de
oorspronkelijke denominatie.

Samen met de coach bespreekt een leerling hoe het gaat op
school en waar hij of zij eventueel tegenaan loopt. Door dit
regelmatige contact weten onze coaches wat er bij leerlingen

Onderwijs

speelt en kunnen zij hen nog beter begeleiden bij een
succesvolle schoolloopbaan. Onze coaches hebben korte lijnen

Welke niveaus kun je in Joure volgen?

met de brugklascoördinator, ondersteuningscoördinator en

We bieden voor klas 1 alle niveaus aan. Dat betekent

decaan en verwijzen indien nodig door. Drie keer per jaar is

vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht,

er een leerling-ouder-coach-gesprek (loc-gesprek) waarbij de

mavo, havo, atheneum en gymnasium. Leerlingen uit de

leerling reflecteert op zijn of haar eigen handelen.

beroepsgerichte leerwegen stappen na het eerste jaar over
naar het Kei College in Heerenveen. Voor leerlingen die
havo, atheneum of gymnasium doen, geldt dat zij na klas 3
overstappen naar Heerenveen. Mavo-leerlingen kunnen in
Joure examen doen.

Hoe sluit het onderwijs in Joure aan op het onderwijs
in Heerenveen?
Het onderwijs in Joure sluit goed aan bij het onderwijs in
Heerenveen. Leerlingen kiezen voor het vervolg van hun
schoolloopbaan de school die het beste bij ze past. Leerlingen
uit de beroepsgerichte leerwegen worden in klas 1 begeleid
bij hun overstap naar het Kei College, onder andere door
oriëntatiemomenten in Heerenveen. Havo-, atheneum- en
gymnasium-leerlingen worden in klas 2 en 3 intensief
Wat willen jullie leerlingen meegeven?

begeleid bij het maken van een passende keuze en de

Bij ons op school leren leerlingen zichzelf goed kennen.

overstap naar klas 4 in Heerenveen.

Ze leren reflecteren en passende keuzes maken. Onze
coaches helpen daarbij. Door eigen keuzes te maken, krijgen
leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

The place to be!
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Hoe bereiden jullie leerlingen voor op hun toekomst?

leerlingen en wordt bepaald in welke klas leerlingen komen.

Naast de gewone lessen is er bij ons op school veel aandacht

Leerlingen van één basisschool worden zoveel mogelijk

voor het eigen welzijn van de leerling (door coaching

in dezelfde groep geplaatst tenzij nadrukkelijk anders is

en zo nodig extra ondersteuning) en keuzebegeleiding.

aangeven. Daarnaast proberen we leerlingen uit hetzelfde

Daarmee leggen we een stevige basis voor ieders toekomst.

dorp in een klas te plaatsen, zodat zij samen kunnen fietsen.

Daarnaast halen we regelmatig de buitenwereld naar binnen
(bijvoorbeeld door gastlessen en projecten). Via stages,

Kan een leerling op een hoger niveau werken dan het

bedrijfsbezoeken en excursies gaan leerlingen zelf bovendien

niveau waarop hij of zij in eerste instantie geplaatst is?

op onderzoek buiten onze school. Ook op die manier dagen

Wanneer een leerling goed presteert, kan een leerling bij ons

wij leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te

opstromen. Dat kan halverwege en aan het einde van het jaar.

ontwikkelen.
Zijn er ook tussenuren?
Worden er ook excursies en buitenschoolse activiteiten

In klas 1 hebben leerlingen geen tussenuren in het rooster.

georganiseerd en zo ja welke?

Mochten er lessen uitvallen door afwezigheid van een docent,

Wij organiseren verschillende activiteiten binnen en buiten

dan worden deze uren opgevangen. Wanneer dat onverhoopt

onze lessen. Denk daarbij aan introductieactiviteiten voor de

niet lukt, worden deze uren waar mogelijk zo geroosterd dat

leerlingen uit de eerste klas, een brugklasfeest, sportdagen,

ze aan het begin of einde van een dag vallen.

klassenuitjes en buitenschoolse activiteiten op sportief en
cultureel vlak.

Hoelang duren de lessen?
De maatwerkzone duurt 45 minuten, de keuzezone en de
vaklessen in de leerzone duren 60 minuten.

Klas & les
Krijgen leerlingen huiswerk?
Hoe groot zijn de klassen?

Leerlingen krijgen bij ons op school huiswerk. De praktijk

De indeling van de klassen hangt af van de aanmelding en de

leert dat zij het maakwerk in klas 1 op school vaak tijdens de

verdeling over de verschillende niveaus. Daar waar mogelijk

lessen kunnen afronden. Daarnaast is er in de maatwerkzone

maken we homogene groepen (één niveau in een klas). We

gelegenheid om onder begeleiding huiswerk te maken en te

streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de

leren.

leerlingen over de verschillende klassen.

Ondersteuning
Hoe is de ondersteuning georganiseerd?
De algemene ondersteuning van leerlingen wordt
georganiseerd aan het begin van een lesdag in de
maatwerkzone. De ondersteuning is afhankelijk van de
behoefte van leerlingen en kan dus per leerling verschillen.
Zo is er de mogelijkheid om huiswerk onder begeleiding te
maken, extra uitdaging of extra ondersteuning voor een vak
te krijgen. Leerlingen met dyslexie of dyscalculie krijgen in
de maatwerkzone extra ondersteuning en leerlingen met
bijvoorbeeld faalangst of die erg onzeker zijn, kunnen een
speciale training volgen.

In welke klas komt een leerling?
Leerlingen worden geplaatst volgens het advies van de
basisschool. Samen met de basisschool bespreken we alle
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Digitaal
Wordt er gebruik gemaakt van een digitaal device
(iPad of laptop)?
Wij maken gebruik van digitale middelen. Er zijn op school
vaste pc’s beschikbaar, er zijn iPadkarren en laptopkarren.
Deze digitale middelen gebruiken we bijvoorbeeld voor
ondersteuning en/of extra uitdagende opdrachten tijdens de
lessen.

regelmatig over ons onderwijs, de planning van activiteiten
gedurende de komende periode en de ontwikkelingen binnen
de school. De coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders
en verzorgers mochten er vragen zijn.

Aanmelden & toelating
Bij welke school moeten leerlingen worden aangemeld
en voor wanneer?

Ouders en verzorgers

Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor Plein
Joure, gebruikt u het aanmeldingsformulier van onze

Hoe zien jullie de rol van ouders en verzorgers?

scholengroep. De aanmelding moet voor 25 maart 2021 bij

Ouders en verzorgers zijn voor ons belangrijke

ons binnen zijn. Voor leerlingen met LWOO geldt dat hun

gesprekspartners. Bij de coaching en begeleiding van

aanmelding voor 10 maart 2021 binnen moet zijn. Aanmelden

leerlingen worden zij actief betrokken. Driemaal per jaar

gaat via de basisscholen, zij hebben het gezamenlijke

is er een leerling-ouder-coach-gesprek op school waarbij

aanmeldingsformulier van onze beide scholen.

de leerling in het bijzijn van ouders/verzorgers en coach
reflecteert op zijn of haar eigen handelen.
Daarnaast doen we regelmatig een beroep op ouders en
verzorgers voor stages (stagebedrijf), excursies (op het
werk van een ouder/verzorger), gastlessen (ouders en
verzorgers die vertellen over hun werk). En misschien bent u
geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan de keuzezone!
Ouders en verzorgers die graag zelf meedenken kunnen zich
aanmelden voor de ouderraad/klankbordgroep.
Hoe is het contact met de ouders en verzorgers geregeld?
Ouders en verzorgers kunnen de vorderingen (cijfers en
beoordelingen) van hun kind zien in het leerlingvolgsysteem.
Via ouderavonden informeren wij ouders en verzorgers
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