Hand-out voor ouders/verzorgers klas 2 n.a.v. de ouderavond
De rol van de coach
Zoals u weet, is de coach voor u het eerste aanspreekpunt van de school. Daarnaast is de coach
voor uw zoon/dochter de belangrijkste persoon. Hij/zij begeleidt, bespreekt de doelen, stimuleert,
bespreekt welke vakhulp les nodig is en onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers. De coach
verzorgt ook de klassikale-lessen waarin plannen, aanpak van proefwerken e.d., maar ook
loopbaan oriëntatie en vakkenpakketkeuze (indien van toepassing) worden besproken.
LOC-gesprek
In klas 2 zijn er twee LOC-gesprekken (Leerling-Ouder-Coach gesprek). Aaan het begin en het
einde van het schooljaar. Het eerste LOC-gesprek wordt op 28 september gehouden. Uw
zoon/dochter vult van tevoren een doelstellingenformulier in. Dit ingevulde formulier moet voor
vrijdag 24 september naar de coach worden gemaild. Dit formulier wordt gebruikt als leidraad voor
het gesprek.
Onderwijs
Op Plein Joure wordt onderwijs aangeboden in de vorm van drie zones: de leerzone, de
maatwerkzone en de keuzezone. De reguliere vaklessen zijn ondergebracht in de leerzone.
Leerlingen die extra begeleiding, ondersteuning of coaching nodig hebben, kunnen terecht in de
maatwerkzone. Daarnaast bieden wij leerlingen in de onderbouw uitdagende keuzemodules aan in
de keuzezone. In deze keuzezone krijgen leerlingen de kans om nieuwe vaardigheden en
competenties te ontwikkelen.
Cijfers
Dit schooljaar werken we met het schoolprogramma Magister. U hebt hiervoor een inlogcode
gekregen waarmee u inzage heeft in de behaalde cijfers van hun kind. Om de vorderingen van uw
kind goed in de gaten te houden vragen we of u regelmatig in Magister wilt kijken.
U krijgt voor Magister 1 inlogcode per kind. Als gescheiden ouders ieder apart een inlogcode
wensen, kan dat geregeld worden via de leerling-administratie (g.blokland@pleinjoure.nl).
Overgangsnormen
De overgangsnormen staan op de site van Plein Joure: Pleinjoure.nl (kijk bij downloads)
N.B. Er komt nog een actuelere versie van de overgangsnormen. Het kan zijn dat er nog (minieme)
aanpassingen worden gedaan.
Ziekte
Ziekmeldingen graag voor 8:30 uur door ouder/verzorger (niet door broertjes of zusjes) doorgeven
via 0513-482166.
Toestemming plaatsen foto’s
We willen graag weten of fotomateriaal van de leerlingen geplaatst mag worden op de website van
Plein Joure en in andere publicaties van school. Dit kunt u aangeven in Magister. We stellen het op
prijs als u uw voorkeur wilt aangeven. U kunt uw voorkeur op ieder moment wijzigen.
Bezoek arts of specialist
Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek moet u een formulier invullen. Dit formulier
dient voor het verlof te worden ingeleverd bij de brugklascoördinator (meneer Schots). Het
formulier staat op de website van Plein Joure (pleinjoure.nl) onder plein praktisch > verlof &
verzuim

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof kan gegeven worden voor huwelijksfeesten/trouwerijen, verhuizing, viering van
religieuze feesten, ernstige ziekte of overlijden van iemand uit het gezin of de familie, maar ook
voor vakantie onder schooltijd als ouders/verzorgers door een seizoensgebonden beroep niet op
vakantie kunnen tijdens de schoolvakanties. (Zie onze website onder plein praktisch > verlof &
verzuim).
Voor bijvoorbeeld een ‘gewoon een lang weekendje weg’ mag geen vrij gegeven worden. Verlof
kan worden aangevraagd bij de brugklascoördinator, meneer Schots (m.schots@pleinjoure.nl).
U krijgt altijd bericht –via de mail- of een verlofaanvraag gehonoreerd wordt of niet.

