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Joure nauw met elkaar samen. Samen hebben we ook een nieuwe naam: Plein
Joure. Een plein is de centrale plek in een dorp waar mensen al sinds oudsher
samen komen en waar belangrijke zaken worden besproken en gebeuren. Niet
voor niets dus dat wij vinden dat Plein Joure ‘the place to be’ is.

column

De leukste baan van de wereld

...............................................................................................................................................
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En wat gebeurt er dan op Plein Joure?

De komende jaren breiden we de samenwerking binnen Plein Joure en

We werken met een maatwerkzone, een keuzezone en een leerzone.

daarmee het onderwijsconcept van de verschillende zones steeds

In deze eerste PleinPraat vertellen we onder andere over deze

verder uit. Als Plein Joure gaan we de leerlingen nog meer uitdagen en

verschillende zones.

ons aanbod samen zo goed mogelijk afstemmen op wat de leerlingen
nodig hebben.

Colofon

We hebben het beste van beide scholen naast elkaar gelegd en een

nieuw programma gemaakt voor al onze eersteklassers. We weten dat
leerlingen graag meer keuzevrijheid willen en dat uit onderzoek is

PleinPraat is een uitgave van Plein Joure. Deze uitgave is speciaal voor leerlingen van groep 8

gebleken dat deze keuzevrijheid de motivatie van de leerlingen

en hun ouders en verzorgers.

verhoogt. Binnen Plein Joure willen we de leerlingen goed onderwijs
bieden, met daarin keuzevrijheid voor een deel van de lessen en

2 lein raat
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Dank aan iedereen die deze PleinPraat mogelijk maakte: Britt, Flinter, Froukje, Imani, Isa,

ondersteuning op maat. Uiteindelijk willen we dat onze leerlingen met

Julian, Merel, Rinse, Sanne, Silke, Sven, Tess, Thomas, Alinka Spijkers, Antje de Boer, Bertina

meer dan een diploma van school gaan, dat ze weten wat ze kunnen en

Marinus, Elvira Kluitenberg, Dennis Treur, Fokke Plantinga, Geke van der Veen, Judith Nip,

voorbereid zijn op het maken van keuzes en het inzetten van

Katherine van der Velde, Linda van den Nieuwendijk, Machteld Smit, Pieter Zandbergen,

hun talenten.

Sylvia Dortmundt, Theunes Braaksma.

Plein Joure is daarmee nu en ook in de toekomst ‘the place to be!’

&

Antje de Boer
Waarnemend directeur
OSG Sevenwolden

Alinka Spijkers
Directeur Bornego College

lein raat 3

Even voorstellen:

Onze conciërges
Pleinprikbord

PleinPrikbord

Meneer
Mevrouw

Meneer of mevrouw
Bij ons op school zijn er geen meesters en juffen meer. Wij
noemen ze docenten. Je spreekt ze aan met hun

Meneer

achternaam. In deze PleinPraat maken we een uitzondering

Pieter Zandbergen

en noemen we ook de voornamen van de docenten.

3 zones

kluisje

Voor al je spullen
heb je een

Mevrouw

Linda van den Nieuwendijk

Op Plein Joure hebben we de schoolweek
verdeeld in drie verschillende zones:

De brugklascoördinator

Leerzone
hier volg je de ‘gewone’ vakken

Om ervoor te zorgen dat alles in klas 1 goed
loopt hebben we een brugklascoördinator.
Dit is meneer Dennis Treur. Je zult hem
misschien tegenkomen bij de doe-ochtenden bij
ons op school en bij de open dag. Hij is ook
gymdocent.

Meneer

Theunes Braaksma

Keuzezone
Mbo

hier krijg je de ondersteuning
die je nodig hebt
Verderop in deze PleinPraat lees
je er meer over.
4 lein raat

De plek v
oor je

fiets

.

maatwerkzone

5

.

6

Mbo

4

Kei College

Kei College

3

Kei College

Kei College

2

Kei College

Kei College

Vmbo-basis

Vmbo-kader

Mbo/Havo

Hbo

WO

.

hier kies je wat je leuk of
interessant vindt

.

Onderwijs op Plein Joure
Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Havo

Vwo

1
Mavo/vmbo-t
Advies basisschool
lein raat 5

leerzone

Leerzone

G

‘Gewone’ vakken in de leerzone
De leerzone staat iedere dag op je rooster. Hierin volg je de

‘gewone’ vakken, zoals wiskunde, geschiedenis, Engels en techniek.
Docenten en leerlingen vertellen je er op deze pagina’s graag over.

Geschiedenis

Alle leerlingen van Plein Joure volgen in de

zien. Daarnaast werken leerlingen alleen of in

eerste klas het vak geschiedenis. Dat is

groepjes aan praktische opdrachten.” Dat kan

belangrijk, vindt docent Judith Nip. “Je komt

een eigen filmpje zijn, een poster of

er bij geschiedenis achter dat heel veel

bijvoorbeeld een presentatie.

dingen van nu uit het verleden komen,” zegt

De geschiedenislessen op Plein Joure zijn

ze. Waarom vieren we eigenlijk Koningsdag?

anders dan de geschiedenislessen op de

En waarom staat er in het Wilhelmus dat we

basisschool. Er is meer tijd om dieper op de

van Duitsen bloed zijn?

stof in te gaan.

Techniek = doen

De antwoorden liggen in het verleden.

In de eerste klas begin je bij geschiedenis bij

de prehistorie en kijk je hoe de mensen uit de
tijd van jagers en verzamelaars leefden.

Daarna ga je datzelfde doen voor de Grieken
en Romeinen. Zo ga je steeds een stapje

verder richting het nu. Aan het eind van de

eerste klas ben je in de middeleeuwen beland.

“In de lessen vertellen we natuurlijk altijd wat
theorie,” legt Judith uit. “En we laten filmpjes

Heel veel dingen
van nu komen uit
het verleden

Engels

“Techniek is echt een doevak,” vertelt

Aan het einde van het eerste schooljaar heb

kwijt,” legt Merel uit. “Ik ben best druk en dat

docent Fokke Plantinga. “Je krijgt een

je met veel verschillende materialen en

raak ik bij techniek altijd een beetje kwijt

stukje theorie en gaat dan met je handen

technieken gewerkt. “Je kunt tekeningen lezen

omdat ik daar niet de hele tijd stil hoef te

aan de slag.” Zo maak je een technische

en hebt van alles een beetje geproefd,” vertelt

zitten en met mijn handen mag werken.” Het

tekening met Sketch-up of gewoon met je

Fokke. “En ik hoop dat je het zo leuk vond dat

leuke van techniek is ook dat je iets meeneemt

geodriehoek en potlood. Je werkt met

je misschien later de techniek wel in wilt!”

naar huis, vinden ze. “We hebben een bril van

verschillende materialen, gereedschap en
machines om bijvoorbeeld te boren, zagen

Leerlingen Thomas en Merel vinden techniek

pennenbakje,” somt Thomas op. “Dat pennen-

Engels. Het is een heel belangrijk vak waar

of te solderen.

een leuk vak. “Ik kan er mijn creativiteit in

bakje vond ik het leukste om te doen.”

alle leerlingen examen in doen. “Engels is een
wereldtaal,” legt docent Sylvia Dordtmundt
uit. “Je kunt er niet zonder. Heel veel mensen
spreken het, ook in Nederland.”
Wat weet je al? Daar draait het om in de

Wiskunde

eerste lessen Engels. Misschien heb je al

Iedereen op Plein Joure volgt het vak

Engels gehad vanaf groep 1 van de

wiskunde. Het is anders dan het vak rekenen

basisschool of ben je er in groep 7 mee

op de basisschool. “Bij ons is het meer dan

begonnen: op Plein Joure kijken we eerst

rekenen. Er komt bijvoorbeeld ook tekenen

naar je wat je al weet zodat iedereen op zijn

bij,” legt Elvira Kluitenberg uit. Zij is docent

of haar eigen niveau verder kan.

wiskunde en snapt heel goed dat de meeste

“We beginnen in de lessen met over jezelf

leerlingen denken dat wiskunde een lastig

vertellen en daar komen steeds meer

vak is. “Maar het is ook een leuk vak waarbij

onderwerpen bij zoals sport, hobby’s en vrije

je soms moet puzzelen om een goede

tijd.” In de taallessen werk je niet alleen maar

oplossing te vinden. Het geeft een goed

uit een boek. “We doen ook spelletjes, soms

gevoel als dat lukt!” In de eerste klas begin je

werk je in een groepje en we wisselen

met ruimtefiguren, zoals een bol, een cilinder

mondeling en schriftelijk met elkaar af.”

en kubus.
het podium ging richten. Toen kwam hij

Door de afwisseling gaat een les vaak

Wiskunde is een belangrijk vak. Het zit

erachter dat je daarbij wel een beetje kennis

onbewust in heel veel beroepen. “Ik had eens

nodig hebt van hoeken. En wat dacht je van

Sylvia is ook docent Duits op Plein Joure,

een leerling die bij het toneel wilde werken

een voetballer? Die moet ook inschatten

maar dat vak krijg je pas vanaf klas 2.

als technicus voor licht en geluid,” vertelt

hoever hij moet schieten (afstand inschatten)

Nice to meet you!

Elvira. “Hij dacht dat hij geen wiskunde nodig

en of hij met een boog schiet (hoe hoog moet

had. Ik vroeg hem hoe hij het licht goed op

de boog dan zijn?). Daarin zit ook wiskunde.”

snel voorbij!
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ijzerdraad gemaakt, een kapstokje en een

Natuurlijk krijg je bij ons op school het vak

Een
belangrijk vak
lein raat 7

We vinden het belangrijk dat er bij ons op school iets te kiezen valt. En we vinden het
ook belangrijk dat je kunt onderzoeken waar je goed in bent of wat je leuk vindt.

Daarom hebben we de keuzezone bedacht. De keuzezone staat in klas 1 twee keer
per week op het lesrooster en is er het hele jaar. Je volgt in totaal acht modules,

waarvan er twee verplicht zijn: Fries en ICT. Deze volg je met je eigen klas. De andere
modules kies je zelf en volg je daarom ook met leerlingen uit andere klassen.
De keuzezone is leuk en je leert er ook nog eens van. In alle modules werk je namelijk aan de zogenaamde 21e-eeuwse

vaardigheden, zoals kritisch of creatief denken, samenwerken en probleem oplossen. Want ook al weten we nu nog niet precies
welke banen er in de toekomst zijn, we weten wel dat je met deze vaardigheden goed voorbereid bent op de toekomst!

“Ik zit bij het koor omdat ik het gewoon heel

een nummer verdeelt en hoe je een nummer

leuk vind om te zingen,” vertelt Froukje. “Als

kunt verbeteren. “Het is een gezellige groep

ik zing vergeet ik alles. Het is even wat leuks

en we overleggen goed,” vindt Froukje.

in de week.” Bij het koor zing je samen met

“School wordt een beetje leuker met het

andere leerlingen liedjes onder begeleiding

vooruitzicht van het koor.” Daar is Flinter het

van een muziekdocent. Liedjes als ‘This is me’

mee eens. Ook zij zit bij het koor omdat ze

en ‘Rewrite the stars’ uit de film ‘The greatest

zingen leuk vindt. Of je een goede zanger

showman’ zijn voorbeelden van liedjes die het

moet zijn om bij het koor te kunnen?

koor al eens heeft ingestudeerd. Samen met

“Nee hoor,” zegt ze. “Maar het is wel handig

de andere leerlingen kijk je hoe je onderling

als je een beetje kunt zingen.”

In topconditie door bootcamp

Benieuwd naar wat je bijvoorbeeld kunt doen in de keuzezone? Je leest het op deze pagina’s.
Kan je conditie wel een boost gebruiken? Of wil je wel eens een andere sport uitproberen?
Ook dat kan in de keuzezone. Tijdens de module bootcamp & crossfit werk je aan je conditie
en kracht. “We doen bijvoorbeeld oefeningen met gewichten, we planken en we doen

Kokkerellen bij Keuzezone Koken

kniebuigingen, ook wel squats genoemd,” vertelt docent lichamelijke opvoeding Dennis Treur.
Je gaat bij deze module echt aan het werk met je lijf en zoekt je eigen grenzen daarin op.
Doordat je ook werkt aan de juiste houding bij bewegingen, verbetert je eigen houding
tijdens de lessen misschien ook wel. Eén ding is volgens Dennis in ieder geval zeker: “spierpijn
hoort bij deze module!” Maar dan weet je ook dat je goed hebt gewerkt!

na de theorie
mogen de
schorten
voor

De gymsectie verzorgt in de keuzezone ook de module balspelen. Bij deze module maak je in
acht weken kennis met handbal, korfbal en trefbal. Dat zijn balsporten die in de gewone
gymlessen niet of niet veel aandacht krijgen. Je leert de regels van deze sporten en je oefent
bijvoorbeeld hoe je moet schieten op het doel of op de korf. Bovendien merk je bij deze
module dat samenwerken echt heel belangrijk is, wil je een goede prestatie leveren!

Werken aan je ICT-skills
ICT is één van de twee verplichte modules die

vragen. Al die oefeningen helpen, denkt

alle leerlingen volgen. De module wordt in de

klasgenoot Tess.

eerste periode gegeven zodat je er de rest

“Je leert beter met een computer werken en

Knabbelstengels, wraps, soep, pudding: klinkt

tafeldekken en hoe je moet snijden,” vertelt

het ook over gezonde voeding en de kosten

van het schooljaar wat aan hebt. Je werkt

je leert dingen die je eerst nog niet wist,” zegt

goed of niet? Sven, Britt en Sanne leerden bij de

Sanne. Na de theorie mogen de schorten voor

van voeding. “Je moet weten wat je eet,”

met verschillende computerprogramma’s en

ze. Beide meiden vinden het leuk dat de

module koken hoe je deze gerechtjes bereidt.

en gaan de leerlingen zelf aan de slag.

vindt Machteld. Daarom wordt er vooral met

je leert bijvoorbeeld hoe je informatie zoekt

keuzezone er is. “Je kunt kiezen wat je leuk

“Je maakt hier allemaal recepten en het wordt

Dat maakt de keuzezone ook zo leuk, vindt Britt.

verse producten gewerkt. Dat betekent soms

op internet. “We krijgen allemaal opdrachten

vindt en komt ook nog eens in aanraking met

steeds een beetje moeilijker,” legt Sven uit.

“Je doet even een keer iets anders dan leren.”

ook dat je iets moet proeven dat je niet kent.

die we moeten maken in het computerlokaal,”

dingen die je niet kende,” aldus Isa.

Hij wil later misschien wel kok worden en vond

En toch leer je ook wel weer heel veel, vindt

“Wij kenden bleekselderij niet echt en vonden

vertelt Isa. In groepjes moest zij bijvoorbeeld

deze keuzemodule een mooie manier om te

Sanne. “Je leert niet alleen over koken, maar

het niet zo lekker,” bekent Britt. Gelukkig

uitzoeken wat een wintersportreisje naar

kijken of het wat voor hem is.

je moet ook samenwerken en zo.” Docent

vielen de knabbelstengels, wraps en soep wel

Zwitserland kost, inclusief de reis, het verblijf,

Bij koken gaat het niet alleen over het bereiden

Machteld Smit is het met haar eens. “Je leert

in de smaak! Sven, Britt en Sanne maakten de

skipas en skilessen. In PowerPoint maakte ze

van een gerechtje. Er is ook altijd een beetje

best veel zonder dat je het direct in de gaten

gerechtjes ook al een keer thuis.

met behulp van vormen een kerstman voor

theorie. “We leren bijvoorbeeld over hygiëne,

hebt.” Tijdens het werken in de keuken heb je

op een kerstkaart en via Google ging ze op
zoek naar antwoorden op een hele lijst
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"Je kunt kiezen
wat je leuk vindt"
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keuzezone

Keuzezone

K

Kiezen in de Keuzezone

Bij het koor raak je nooit
uitgezongen!

Naast de leerzone en de keuzezone hebben we bij Plein Joure de maatwerkzone. Deze staat
altijd aan het begin van de dag op je rooster. In de maatwerkzone zie je iedere week je
coach. Je kunt er ook extra hulp krijgen voor vakken en bij bijvoorbeeld dyslexie. Je krijgt

Voor alle rechercheurs in

in de maatwerkzone wat je nodig hebt aan ondersteuning en dat verschilt per persoon.

de dop is er in de
keuzezone de module
Crime Scene Investigation

Ondersteuning bij dyslexie

(CSI). “Met elkaar
onderzoek je een moord en
spoor je de mogelijke dader
op,” vat docent Bertina
Marinus deze spannende
module samen.

J

Je krijgt wat je nodig hebt

Leerlingen met dyslexie krijgen in de

minder bezig met wat er staat en blijft er in

maatwerkzone een keer per week extra

het hoofd meer ruimte over voor de inhoud.”

ondersteuning. “Bij leerlingen met dyslexie

Alinea helpt daardoor bij het lezen, maar kan

De module begint met een filmpje over de

Dat doen we net als bij de recherche met een

heeft het verwerken van taal meer tijd

ook gebruikt worden bij het typen omdat er

moord. In de lessen zoeken leerlingen aan de

glasplaatje en met poeder.” In de module CSI

nodig,” legt Geke van der Veen uit. Zij is een

een woordvoorspeller in zit. Rinse weet sinds

hand van proefjes uit wie de dader is. Zo is er

komen onderdelen uit de vakken biologie,

van de docenten die leerlingen met dyslexie

groep 6 dat hij dyslexie heeft. “Het hoort bij

een les over vingerafdrukken. “Leerlingen

natuurkunde en scheikunde samen. Je leert

binnen Plein Joure op weg helpt. In de

me,” zegt hij. “Omdat ik dyslectisch ben mag

krijgen dan eerst een beetje theorie over

om kritisch te denken en te onderzoeken.

maatwerkzone praat ze met de leerlingen en

ik hier bij toetsen een D op mijn papier

patronen in vingerafdrukken. Daarna

Dat heb je wel nodig. Want je zult merken dat

oefent ze met de speciale computer

zetten. Dan rekenen ze de spelling minder

onderzoeken ze hun eigen vingerafdruk.

niet alles is wat het lijkt!

programma’s, zoals Alinea en Kurzweil.

zwaar. En je kunt meer tijd krijgen. Alinea

“Alinea kan bijvoorbeeld tekst laten

vind ik wel handig. Je kunt ook foto’s maken

voorlezen. Dat is handig want dan ben je

met de app en dan de tekst laten voorlezen.”

Op plein joure

Julian en Imani
over klas 1

Vakhulp

En hoe is nu het eigenlijk
om eersteklasser te zijn bij
Plein Joure? Julian en
Imani kunnen je er meer
over vertellen: zij zitten dit

Vind je een vak lastig? Dan kun je je

Bij vakhulp komen leerlingen vaak met

aanmelden voor ‘vakhulp’ in de

gerichte vragen, ziet docent Elvira

maatwerkzone. Je kunt daar vragen stellen of

Kluitenberg. “Leerlingen die hetzelfde

gewoon onder begeleiding van een docent

onderdeel lastig vinden kun je dan even bij

Coach

werken aan het huiswerk. “Dat is fijn,” vindt

elkaar zetten en ook gericht helpen.”

Silke. “Ik ga naar vakhulp voor wiskunde

Dat werken in kleine groepjes helpt, ziet ze.

omdat ik geen held ben in het tekenen van

Naast de vakhulp is er in de maatwerkzone

ruimtefiguren. Vakhulp is eigenlijk het

ook ondersteuning bij rekenen en helpt Elvira

Alle leerlingen bij ons op school hebben een

verlengde van je wiskundeles. Je maakt je

leerlingen met dyscalculie.

coach. Je coach zie je in de maatwerkzone,

huiswerk en kunt vragen stellen.”

schooljaar in klas 1!

als je iets niet snapt of meer wilt oefenen

soms met de groep, soms heb je alleen een
gesprekje. Op verschillende momenten in het
schooljaar hebben we een leerling-ouder-

Natuurlijk was het wel even wennen om na de

Op Plein Joure is het wel anders dan op de

met je lichaam.” Ze vinden het fijn dat er een

coachgesprek. Daar hebben we het met

zomervakantie niet meer naar de basisschool

basisschool. “Je hebt niet meer in één lokaal

coach is. “Je hebt het met je coach over hoe

elkaar over wie je bent en wat je nodig hebt.

te fietsen, maar naar Plein Joure. “Dat wennen

les, maar in meerdere lokalen en je hebt ook

het thuis gaat en op school,” vertelt Julian.

Zo kunnen wij je nog beter ondersteunen.

gaat snel,” zegt Imani. “Ik vind het een

meerdere docenten en vakken,” legt Julian uit.

“Als het een keer wat minder gaat, dan kun je

We merken dat leerlingen het fijn vinden dat

overzichtelijke school en ik voel me thuis.”

En je krijgt huiswerk. “Gelukkig niet zo veel als

makkelijk naar je coach en dat is wel goed,”

ze een vaste contactpersoon hebben waar ze

Julian vond eigenlijk alleen de eerste

ik had verwacht, maar toch moet je wel meer

denkt Imani. Beide hebben ze ook nog een tip

met al hun vragen terecht kunnen.

schooldag echt spannend. “Dan weet je nog

thuis doen dan op de basisschool,” vult Imani

voor leerlingen die nu in groep 8 zitten. “Blijf

niet wat je moet doen en waar je naartoe moet.

aan. Nederlands is haar favoriete vak. “Daar heb

vooral jezelf, dan maak je leuke vrienden,”

Dat wordt gelukkig heel snel duidelijk en dan

ik tot nu toe ook de beste cijfers op gehaald.

adviseert Julian. “En geniet van groep 8 en je

ben je helemaal niet meer zenuwachtig.”

Julian vindt drama het leukste. Dat koos hij in

vrije tijd,” zegt Imani. “Dat heb je straks wel

de keuzezone. “Je leert er spelen met tekst en

iets minder.”
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Voor al je vragen
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Speuren naar
sporen bij de
module CSI
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De leukste baan van
de wereld
Ik heb de leukste baan van de wereld!

Acht klassen zie ik iedere week. En iedere klas
heeft zijn eigen charme:

Klas 4 is gezellig. Ze vertellen je van alles over hun bijbanen, hobby’s en
verkering. Ze zijn rustig, ploffen op hun stoel en weten precies wat er van hen
verwacht wordt. Het is een leuk clubje. Iedereen kan goed met elkaar
opschieten. Het enige wat soms lastig is, is het plannen van hun sociale leven
met school. Maar ja, het examen staat dit jaar voor de deur. Aan de slag dus!
Klas 3 is ook leuk. De jongens schieten de lengte in en proppen hun slungelige,
onhandige lijven in de schoolbanken. De meisjes worden echte dames.
Ze hebben hun rugzakken verruild voor mooie damestassen en trekken af en toe
hun wenkbrauw op als de jongens weer iets kinderachtigs doen, zoals het
afpakken van elkaars etui. ‘Blijft dit zo, mevrouw?’, vragen ze zuchtend aan mij.
‘Jazeker! Dit gaat nog minstens twintig jaar zo door’, bevestig ik opgewekt.
De jongens grijnzen en duwen elkaar nog maar een keertje op de gang, voordat
ze het lokaal binnenstappen.

De tweedeklassers zijn dit jaar relaxed begonnen. De zomervakantie was ‘chill’
en dat gevoel willen ze graag nog even vasthouden. Ik spoor ze aan. Kom op, aan
het werk! Nu alles bijhouden, voordat de drukke decembermaand eraan komt
en er iets minder hard gewerkt wordt. De eerste toetsen en s.o.’s zijn al een feit.
De eerste voldoendes en onvoldoendes ook. Zuchtend gaan ze aan de gang.
Vooruit dan maar.
En dan de eerste klassen. Het is leuk om te zien hoe ze zich bewegen in school.
Een tijdje geleden wisten ze geen lokaal te vinden en hadden ze geen idee hoe
de computer werkte en hoe ze bijvoorbeeld moesten printen. En nu lopen ze
zelfverzekerd rond en maken ze grapjes in de lessen.
‘Mevrouw! We maken een Kahoot-quiz voor onze klasgenoten over spelling.
Is dit zo goed?’

Kom naar onze

open dag

Ik knik enthousiast. Leuk! Ga zo door!
Dat vind ik het allerleukste aan mijn baan: als ik leerlingen kan motiveren om
het beste uit zichzelf te halen. Als iedereen zich onderdompelt in mijn vak.
Als de klas enthousiast het lokaal binnenhuppelt: yes, weer Nederlands vandaag!

Katherine van der Velde
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