
 

 

Datum 10 september 2021 
Onderwerp LOC gesprek 28 september a.s. 
  

Behandeld door directie Plein Joure 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Op dinsdag 28 september staat het eerste LOC-gesprek (leerling-ouder-coach gesprek) tussen u als 
ouder(s)/verzorger(s), uw zoon/dochter en de coach gepland.  
  
Inschrijving: 

 
Wanneer: Vanaf dinsdag 14 september 08:30 uur tot en met dinsdag 21 september 09:00 uur.  
 
Hoe:  Via uw ouderaccount in Magister, hier krijgt u dinsdag 14 september een aparte           

 e-mail over, met de titel ‘LOC-gesprekken Plein Joure 28 september’.   
 
LOC- gesprekken: 

 
Wat:   Zoals in de vooraankondiging vermeld, wordt het gesprek door de leerling voorbereid 

  met informatie van de coach.  
 

Voor wie:  Voor alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).   
 
Hoe:  Door uw gekozen dag via uw eigen account.  

  
Duur:  De gesprekken duren max. 15 minuten.   
 
Let op: De gesprekken van de coaches vinden hoofdzakelijk plaats op dinsdag 28 september, 
daarnaast heeft een aantal coaches aangegeven op een ander moment beschikbaar te zijn. In de 
bijlage treft u het overzicht van de beschikbaarheid van de coaches.  

 
Het ouderspreekuur vindt fysiek op school plaats op: 
 
Dinsdag 28 september     ’s middags van  13.00 tot 17.30 uur 

’s avonds van   18.30 tot 21.00 uur 
 
Optie voor sommige coaches: 

Maandag 27 september  ’s middags van  16.15 – 17.30 uur 
     ’s avonds van   18.30 – 21.00 uur 
 
Donderdag 30 september  ’s middags van  16.15 – 17.30 uur 
     ’s avonds van   18.30 – 21.00 uur 
 
U kunt zich voor dit LOC-gesprek vanaf dinsdag 14 september a.s. digitaal inschrijven in Magister. 

Misschien krijgt u beide coaches van de klas waarin uw zoon/dochter zit te zien, overleg even met 
uw zoon/dochter wie hun persoonlijke coach is. De inschrijvingsmodule is alleen actief onder het 
account van ouder 1 (zoals opgenomen in onze administratie), tenzij anders door u is aangegeven. 
 
Wilt u een afspraak met de schoolleiding, de ondersteuningscoördinator of decaan, dan kunt u 
rechtstreeks via de e-mail met hen contact opnemen. 

 
 
 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 592 
8440 AN Heerenveen 
 
Postbus 242 
8440 AE Heerenveen 
 
info@pleinjoure.nl  
www.pleinjoure.nl 
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U kunt zich inschrijven tot uiterlijk dinsdag 21 september – 09.00 uur. Inschrijven na deze datum is 
helaas niet meer mogelijk.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail: g.blokland@sevenwolden.nl 
 
Uiterlijk donderdag 23 september krijgt u van ons een e-mail met daarin de verwijzing naar het 
rooster in Magister.  

 
In de bijlage treft u het formulier doelstellingen, hierbij de werkwijze van dit formulier: 

 
1. De leerling slaat dit formulier thuis op in bestanden.  
2. De leerling (ouder(s)/verzorger(s) gaat daarna thuis dit formulier (word-document) invullen.  
3. De leerling mailt het ingevulde formulier (word-document) naar de coach voor  

vrijdag 24 september. 
4. De leerling print thuis zelf het formulier en neemt dit ingevulde formulier mee voor  

het LOC-gesprek.  
5. Het ingevulde formulier is de basis voor het LOC-gesprek. 
6. De coach zet na het LOC-gesprek het formulier bij de leerling in Magister. 
 
 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op 
met de coach van uw kind.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de coaches 

 

 
Gea Blokland 
medewerker leerlingadministratie 
 
 
bijlage: klas 2 t/m 4 Formulier LOC 2 doelstellingen 

  schema aan-afwezigheid coaches  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  
  
 


