
 

 

Datum 8 juli 2021 
Onderwerp Schooljaar 2021-2022 
  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482166 
 

 

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Graag informeer ik u over enkele zaken die van belang zijn voor komend schooljaar. Dat doe ik 
puntsgewijs.  
 
Maandag 23 augustus  
Dit is een studiedag voor het personeel en deze dag is lesvrij voor de leerlingen. 
 
Introductiedagen 24 en 25 augustus 
Op dinsdag 24 en woensdag 25 augustus organiseren we twee introductiedagen voor alle 
leerlingen. Dit doen we om met elkaar het komende schooljaar goed van start te gaan. Het 
programma van de introductiedagen bestaat uit leuke sportieve teambuilding activiteiten. Ook 
ontvangen leerlingen de boeken. Hieronder staat per leerjaar een korte toelichting.  
 
Klas 1 
De leerlingen worden op dinsdag 24 augustus om 9.00 uur op school verwacht. Ze volgen deze 
ochtend een kennismakingsprogramma met de nieuwe klas en ontvangen de schoolboeken.  
 
Woensdag 25 augustus start om 9.00 uur een actief programma op school, meer informatie 
hierover ontvangen de leerlingen tijdens de eerste introductiedag. Klas 1 sluit de tweede 
introductiedag af met een brugklasfeest van 19.30 – 21.30 uur in de kantine bij ons op school. Op 
donderdag 26 augustus hebben zij daarom het eerste uur vrij. 
  
Klas 2 
De leerlingen worden op dinsdag 24 augustus om 9.30 uur op school verwacht. Ze volgen deze 
ochtend een kennismakingsprogramma met de klas en ontvangen de schoolboeken.  
 
Woensdag 25 augustus start om 10.30 uur een actief programma deels binnen en deels buiten de 
school. Leerlingen uit klas 2a, 2b en 2c worden om 10.30 uur in sportkleding verwacht op locatie 
Iepenloft Joure (Vegelinsweg 11). Zij dienen gewone kleding mee te nemen. 
 
Leerlingen uit klas 2d, 2e, 2f worden om 10.30 uur eerst voor een activiteit op school verwacht. Zij 
dienen sportkleding mee te nemen. 
 
Klas 3 
De leerlingen worden op dinsdag 24 augustus om 10.00 uur op school verwacht. Ze volgen deze 
ochtend een kennismakingsprogramma met de klas en ontvangen de schoolboeken.  
 
Woensdag 25 augustus volgt een actief programma in Oosterzee, meer informatie hierover 
ontvangen de leerlingen tijdens de eerste introductiedag. Leerlingen worden die dag verdeeld in 
twee groepen. Eén groep start om 09.45 uur (tot 12.00 uur). De andere groep start om 12.45 uur 
(tot 15.00 uur). 
  
 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482166 
 
Postbus 592 
8440 AN Heerenveen 
 
Postbus 242 
8440 AE Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 
 



 

 

Klas 4 
De leerlingen worden op dinsdag 24 augustus om 10.30 uur op school verwacht. Ze volgen deze 
ochtend een kennismakingsprogramma met de klas en ontvangen de schoolboeken. 
Woensdag 25 augustus is er van 13.15 – 15.30 uur een actief programma elders in Joure, meer 
informatie hierover ontvangen de leerlingen tijdens de eerste introductiedag. 
  
Meenemen	
- 24 augustus: stevige tas(sen) voor de boeken, etui met pennen etc. en lunchpakket. 
- 25 augustus: lunchpakket, sportieve kleding (klas 2 en 3, op locatie is omkleden niet overal 
mogelijk) en handdoek (klas 3). 
 
Communicatie  
Ouders en leerlingen kunnen allerlei gegevens zoals resultaten, roosters en absentie via Magister 
inzien. Alle nieuwe leerlingen en hun ouders/ verzorgers ontvangen bij de start van het schooljaar 
de inloggegevens voor dit portaal. Daarnaast vindt u veel informatie op de website pleinjoure.nl.  
 
In de bijlage vindt u de Plein Praktisch met alle praktische informatie op een rij. De schoolgids voor 
het schooljaar 2021/2022 is vanaf medio september te vinden op de website onder ‘downloads’ 
(onder het kopje ‘Praktisch’). Wanneer u daar prijs op stelt, kunt u een geprint exemplaar ontvangen. 
Neemt u in dat geval contact op met de administratie van de school. Vier keer per jaar versturen wij 
een digitale nieuwsbrief waarin wij informatie vanuit onze school bundelen. 
 
Kosten 
Schoolboeken en voorgeschreven leermiddelen zijn in het voortgezet onderwijs gratis en worden 
door de school geregeld. U hoeft daarvoor geen bestellijsten in te vullen of borg te betalen. Kosten 
die voor rekening van ouders komen zijn de vrijwillige ouderbijdrage en school-specifieke 
kosten. De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren 35 euro. Hiervoor 
ontvangt u bij de start van het schooljaar een factuur via ons factureringssysteem WisCollect. U 
kunt als ouder/verzorger kiezen voor welke activiteiten u wel of geen bijdrage betaalt. Plein Joure 
sluit geen leerlingen uit, leerlingen doen mee ook als de ouderbijdrage niet wordt betaald.  
De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd: 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage   
- Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 

ongevallenverzekering) = € 5,00 
- Gebruik kluisje = € 7,50 
- Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15 

Introductiedagen, vieringen, culturele activiteit, schoolfeest, extra 
sportactiviteiten en activiteitendagen 

€ 20 

  
 
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen, organiseert Plein Joure regelmatig excursies, schoolreizen of vergelijkbare activiteiten. 
Dit doen we ook om de groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. We hopen dat 
we komend schooljaar weer enkele leuke en leerzame excursies kunnen organiseren. Hierbij zijn we 
echter wel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De kosten voor excursies 
worden apart berekend en noemen we school-specifieke kosten. U vindt ze terug op onze website 
onder ‘downloads’ of rechtstreeks onder schoolkosten. Ook vindt u daar informatie over de 
mogelijkheden voor reductie of kwijtschelding. 
 
Mocht het volledig en/of ineens betalen van een excursie of een andere activiteit bezwaren opleveren 
of komt u in aanmerking voor de kwijtscheldings- of reductieregeling, dan kunt u altijd een afspraak 
maken met de schoolleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de school via (0513) 482166. 
 
 
 



 

 

Gevolgen coronavirus 
We hopen dat we een ‘normaal’ schooljaar tegemoet gaan. Mochten er toch maatregelen nodig 
zijn, dan informeren wij u daar uiteraard over (denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht, zoals 
die de afgelopen weken nog gold bij ons op school).  
  
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens iedereen een fijne zomer 
toe. Tot in augustus! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alinka Spijkers  
Directeur  
 
 
Bijlage:  - Plein Joure Praktisch  


