Wie kom je tegen op school?
Bij ons op school kom je iedere dag veel mensen tegen. Natuurlijk je docenten van wie je les hebt,
maar ook je coach en onderwijsassistenten spreek je regelmatig. En zo zijn er meer mensen waar je
mee te maken kunt krijgen. In deze flyer vertellen we je wie dat zijn en wat ze doen.
De conciërges

wij je nog beter ondersteunen. Met de coach kun je ook

Misschien zie je de conciërges wel het vaakst. Als je iets

overleggen over jouw invulling van de maatwerkzone en

kwijt bent, eruit gestuurd bent, ziek naar huis gaat of

keuzezone.

bijvoorbeeld naar de huisarts moet, meld je je bij hun.
De conciërges houden ook toezicht tijdens de pauze. Ze

De brugklas- en ondersteuningscoördinator

hebben hun kantoor beneden bij de ingang.

De brugklascoördinator en de ondersteuningscoördinator
zie je hier regelmatig lopen. Meneer Marco Schots is
brugklascoördinator en Meneer Sybryn van Wieren is
ondersteuningscoördinator. Zij houden zich bezig met
van alles wat de leerlingen betreft. Zij zijn bijvoorbeeld
belangrijke aanspreekpunten binnen Plein Joure
voor de begeleiding van leerlingen en hebben veel
contact met allerlei personen: de coaches, docenten, de
schoolpsycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk
werk, de schoolarts en de leerplichtambtenaar.

De coach
Alle leerlingen bij ons op school hebben een eigen coach.
Die coach zie je iedere week in de maatwerkzone, soms
met de groep, soms heb je alleen een gesprekje. Op
verschillende momenten in het schooljaar hebben we een
leerling-ouder-coachgesprek. Daar hebben we het met
elkaar over wie je bent en wat je nodig hebt. Zo kunnen
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De anti-pestcoördinatoren

De onderwijsassistenten

Meneer Sybryn van Wieren is ook onze 		

Meneer Lennart Nijholt, mevrouw Laura Dijkstra

anti-pestcoördinator voor klas 1 en 2. Hij zorgt er (samen

en mevrouw Marjolein van den Berg zijn de

met alle andere medewerkers) voor dat je je veilig en

onderwijsassistenten bij ons op school. Is jouw docent

vertrouwd voelt op school.

ziek? Meestal neemt dan een van de onderwijsassistenten
de les over, zodat je geen tussenuur hebt. Ook kan je de

De vertrouwenspersoon

onderwijsassistenten tegenkomen tijdens de pauzes, hier

Zit je met een probleem waarover je het moeilijk

houden ze toezicht. Tot slot komen ze soms in de les om

vindt om te praten? Weet dat je dan altijd bij

jouw docent te helpen.

onze vertrouwenspersonen terecht kunt. Dit zijn
mevrouw Annet de Bruijne en meneer Albert-Jan te

Contact

Grotenhuis. Bij hen kun je terecht met al je problemen

Voor meer informatie over de begeleiding kun jij of je

groot of klein. Zij luisteren naar je en kunnen advies

ouders contact opnemen met de coördinatoren:

geven. De vertrouwenspersonen zorgen ervoor dat je nooit
alleen staat met je probleem.

De schoolmaatschappelijk werker

•
•

Dhr. Marco Schots, brugklascoördinator
E m.schots@pleinjoure.nl
Dhr. Sybryn van Wieren, ondersteuningscoördinator
E s.vanwieren@pleinjoure.nl

Onze schoolmaatschappelijk werker heet mevrouw
Jeannette Timmermans. Zij kan je helpen als je niet lekker
in je vel zit. Jeannette is iedere woensdag op onze school.

De directie
De dagelijkse leiding van onze school is in handen van
mevrouw Alinka Spijkers (vestigingsdirecteur, midden op
de foto), mevrouw Antje de Boer (adjunct-directeur, rechts
op de foto) en Meneer Frank Roosenburg is afdelingsleider.

The place to be!

