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1. Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van Plein Joure voor het cursusjaar 2021-2022.
We zijn er trots op dat we vanaf komend schooljaar daadwerkelijk één Plein Joure zijn en nu een
gezamenlijke schoolgids hebben waarin u alle informatie kunt vinden over onze
samenwerkingsschool.
OSG Sevenwolden en het Bornego College lopen landelijk voorop als het gaat om een
samenwerking tussen scholen met twee verschillenden denominaties. OSG Sevenwolden is een
openbare school en het Bornego College een protestantschristelijke. We constateren dat het goed
mogelijk is om samen een nieuwe identiteit voor de school te ontwikkelen waarbinnen eenieder
zich erkend en erkend voelt.
Door de krachten te bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede
ondersteuning, de leerlingen extra keuzes bieden. Het onderwijs wordt in drie zones aangeboden.
In de leerzone vind je de vakken terug zoals we die uit het reguliere curriculum kennen. Binnen de
maatwerkzone vindt intensieve coaching, extra uitdaging en ondersteuning plaats. Ten slotte is er
de keuzezone waarbinnen modules worden aangeboden die gericht zijn op extra uitdaging. De
leerlingen kiezen hier de modules waarbinnen zij enerzijds hun talenten kwijt kunnen en
anderzijds, door het stellen van doelen, denken nog wat te kunnen verbeteren aan hun
competenties.
Plein Joure is een overzichtelijke school waar personeel en leerlingen elkaar over en weer kennen.
Je weet wat je aan elkaar hebt. Vanuit een veilige en plezierige basis kun je als leerling ontdekken
wat je kunt en wat je nog wilt leren om na je schooltijd in Joure een volgende stap in de
maatschappij te kunnen maken. Iedere leerling wordt intensief begeleid door de eigen coach.
In deze gids leest u alles over de zaken die van belang zijn binnen Plein Joure en treft u uitgebreide
informatie aan over ons onderwijsaanbod.
Voor nu wensen wij eenieder een goed en succesvol schooljaar.
Alinka Spijkers
Directeur Plein Joure
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2. Dit is Plein Joure
Plein Joure is een samenwerking tussen OSG Sevenwolden en het Bornego College. We werken
samen aan vernieuwend, inspirerend en kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen uit Joure en
omgeving. Dat doen we vanaf schooljaar 2021-2022 in alle leerjaren.
Samenwerking
Door de samenwerking kunnen we een breed en gevarieerd onderwijsaanbod in Joure garanderen.
De resultaten en kwaliteit van het onderwijs op beide scholen zijn uitstekend. Door de krachten te
bundelen kunnen we in Joure naast goed onderwijs en een goede ondersteuning de leerlingen
extra keuzes aanbieden. Door samen te werken kunnen leerlingen uit de regio Joure ook in de
toekomst dichtbij huis onderwijs volgen.
Identiteit
Bij Plein Joure zijn alle leerlingen welkom ongeacht hun grondslag of identiteit. Binnen Plein Joure
besteden we aandacht aan de oorspronkelijk identiteit van de beide ‘moederscholen’. De openbare
grondslag van OSG Sevenwolden en de christelijke identiteit van het Bornego College. De
werkgroep identiteit werk de gezamenlijke visie op de identiteit van Plein Joure uit. Binnen onze
identiteit gelden de volgende 9 uitgangspunten:
Plein Joure is een school waar:
respect is voor verschillende levensovertuigingen;
leerlingen en personeel zorgdragen voor elkaars welbevinden;
iedereen zichzelf kan en durft te zijn en niemand wordt buitengesloten;
talenten worden verkend en ontwikkeld;
actief burgerschap wordt gestimuleerd;
aandacht wordt besteed aan vieringen en herdenkingen;
men meebeweegt met de veranderende tijdsgeest en sociale vraagstukken bespreekbaar
worden gemaakt;
vanuit rentmeesterchap/milieubewustheid wordt gehandeld;
medewerkers toegankelijk en benaderbaar zijn.
De naam Plein Joure
Bij een samenwerkingsschool die diepgeworteld is in de Jouster grond hoort een naam die
verbindt. Daarom hebben we voor Plein Joure gekozen. Een plein is van oudsher een open plek
waar mensen samenkomen, een plein verbindt een dorp of plaats, op een plein gebeurt het. Dat
geldt ook voor onze school: Plein Joure – the place to be.
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3. Ons onderwijs
Het aanbod van Plein Joure
Plein Joure biedt leerlingen een divers aanbod aan opleidingen, zoals hieronder schematisch is
weergegeven (opleidingen worden in Joure aangeboden als er een ✓ staat).

Basisberoepsgerichte leerweg (leerjaar 1)
Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg kiezen, kunnen bij ons starten. Na het eerste jaar
stromen zij door naar het Kei College in Heerenveen, eveneens een samenwerking tussen OSG
Sevenwolden en het Bornego College, voor de volgende drie jaar van de opleiding. Tijdens het
eerste jaar maken de leerlingen op enkele vaste momenten kennis met het Kei College. Zij
oriënteren zich dan in Heerenveen alvast op de zeven verschillende profielen die het Kei College
biedt.
De basisberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die graag praktisch bezig zijn. Na de
basisberoepsgerichte leerweg kunnen zij instromen in niveau 2 van het mbo.
Kaderberoepsgerichte leerweg (leerjaar 1)
Ook leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen, kunnen het eerste jaar bij Plein Joure
volgen. Tijdens de geplande oriëntatiemomenten maken zij kennis met de zeven profielen op het
Kei College in Heerenveen zodat ze na leerjaar 1 eenvoudig kunnen doorstromen.
Leerlingen die praktisch zijn ingesteld, maar een hoger niveau aankunnen, gaan naar de
beroepsgerichte leerweg. Na de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen zij instromen in niveau 3 of
4 van het mbo.
Mavo (vmbo-t, leerjaar 1-4)
Leerlingen van de mavo (vmbo-t) kunnen hun hele opleiding in Joure volgen en afsluiten met een
diploma. Deze opleiding is theoretisch van aard. In klas 4 doen leerlingen examen. Deze leerweg
geeft toegang tot niveau 4 van het mbo. Ook is, afhankelijk van het vakkenpakket en de behaalde
cijfers, doorstroom naar de havo mogelijk.
Havo, atheneum en gymnasium (leerjaar 1-3)
Leerlingen die kiezen voor havo, atheneum of gymnasium kunnen de eerste drie jaar in Joure
onderwijs volgen. Havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.
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Atheneum en gymnasium worden samen ook wel het vwo genoemd. Die term is de afkorting van
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het verschil tussen atheneum en gymnasium is dat
gymnasiumleerlingen ook les krijgen in de klassieke talen (Latijn en Grieks).
De lessen voor havo, atheneum en gymnasium zijn wat theoretischer en vooral bij het atheneum
en gymnasium gaan leerlingen dieper op de stof in. De havo duurt in totaal vijf jaar het atheneum
en gymnasium duren zes jaar. Met het havodiploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger
beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen van het vwo kunnen daarnaast ook naar het wetenschappelijk
onderwijs (wo).
De brugklas
Iedere leerling die vanaf de basisschool bij ons wordt aangemeld, start in de brugklas. We plaatsen
leerlingen volgens het advies van de basisschool. Op basis van de Plaatsingswijzer kan er een
realistische inschatting worden gemaakt van het niveau en de verwachte opleiding. Plein Joure
kent opstroommogelijkheden.
In principe plaatsen we leerlingen in een homogene klas. Dit betekent dat in die klas alle leerlingen
hetzelfde niveau hebben. Het kan echter zijn dat het aantal aanmeldingen voor een bepaald niveau
ervoor zorgt dat we leerlingen met verschillende niveaus in dezelfde klas plaatsen. Iedere leerling
krijgt in deze combinatieklas dan les op zijn of haar niveau en zal ook op dat niveau worden
getoetst.
Onderwijs in zones
Voor leerlingen uit klas 1 en 2 hebben we het onderwijs verdeeld in drie zones: de leerzone, de
maatwerkzone en de keuzezone. Samen met de coaching zijn dit de belangrijkste pijlers van ons
onderwijs in klas 1 en 2. In klas 3 en 4 krijgen leerlingen les in de leerzone en de maatwerkzone.
Daarnaast hebben vmbo-leerlingen in klas 3 een stage en havo-vwo leerlingen een LOB-week.
Leerzone
De leerzone staat iedere dag op het rooster van alle leerlingen en bestaat uit de ‘gewone’ vakken,
zoals Engels, Nederlands en wiskunde. In de leerzone volgen leerlingen lessen in hun eigen klas.
Maatwerkzone
In de maatwerkzone is er ruimte voor intensieve coaching, extra uitdaging en ondersteuning. Alle
leerlingen worden individueel en in hun klas gecoacht bij bijvoorbeeld het plannen van schoolwerk
en het maken van keuzes (onder andere voor de keuzezone). De maatwerkzone staat aan het
begin van iedere schooldag op het rooster (45 minuten). Twee momenten per week zijn
gereserveerd voor coaching.
Daarnaast bieden we de volgende activiteiten en ondersteuning (zie ook hoofdstuk 7 over
ondersteuning) aan:
- Vakhulp
- Huiswerkbegeleiding
- Studiebegeleiding
- Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie
- LWOO
- NT2
- Talentbegeleiding
- Training zelfvertrouwen/faalangstreductie
- Training sociale vaardigheden
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Keuzezone
Omdat we het belangrijk vinden dat er iets te kiezen valt en dat leerlingen ontdekken waar hun
interesses en talenten liggen, is er de keuzezone. In de keuzezone volgen leerlingen modules die
ze zelf hebben gekozen. Die modules zijn erop gericht om leerlingen extra uit te dagen,
bijvoorbeeld op het gebied van communicatieve vaardigheden, ICT en media, sport, kunst en
cultuur, burgerschapsvorming en vakspecifieke verdieping. Binnen de keuzemodules wordt gewerkt
aan 21e eeuwse vaardigheden. Iedere module wordt afgesloten met een eindproduct. Dit
eindproduct komt in een digitaal portfolio.
De keuzezone staat iedere week twee keer op het programma van leerlingen uit klas 1 en 2 en
duurt net als de lessen in de leerzone 60 minuten. Klas 1 volgt modules op maandag en woensdag,
klas 2 op dinsdag en donderdag. Leerlingen volgen de modules samen met andere leerlingen uit
hetzelfde leerjaar en zitten dus net als bij de maatwerkzone in gemixte groepen.

Een stevige basis
We willen alle leerlingen van Plein Joure een stevige basis meegeven. Naast de gewone lessen is er
veel aandacht voor het welzijn van de leerling (door de mentor/coach en zo nodig extra
ondersteuning). Leerlingen leren bij ons reflecteren op hun eigen gedrag en werkhouding en
passende keuzes maken.
Door eigen keuzes te maken, krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en
kennis te maken met nieuwe activiteiten. Zo hebben zij voldoende bagage voor hun verdere
schoolloopbaan of vervolgonderwijs.
Digitaal
Plein Joure gaat met de tijd mee. Leerlingen werken bij ons zowel digitaal als met boeken. We
hebben diverse laptopkarren waardoor leerlingen niet (direct) een device hoeven aan te schaffen.
De laptops worden in de lessen gebruikt als er gewerkt wordt met digitale methodes of als er
opdrachten moeten worden gemaakt.
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Aansluiting op Heerenveen
Leerlingen die de beroepsgerichte leerweg (na klas 1), havo (na klas 3) of vwo (na klas 3) volgen,
ronden hun opleiding doorgaans in Heerenveen, op een andere vestiging af. Ons onderwijs in Joure
sluit goed aan bij het onderwijs in Heerenveen. Docenten uit Heerenveen geven soms ook les in
Joure. Daardoor kennen ze ons onderwijs en onze leerlingen al. Daarnaast hebben de docenten de
lesmethodes en toetsen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat de aansluiting soepel verloopt.
Leerlingen kiezen voor het vervolg van hun schoolloopbaan de school die het beste bij ze past.
Leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen worden in klas 1 begeleid bij hun overstap naar het
Kei College (door de eerder genoemde oriëntatie momenten). Havo-, atheneum-, en
gymnasiumleerlingen worden in klas 2 en 3 intensief begeleid bij het maken van een passende
keuze en de overstap naar klas 4 in Heerenveen. In leerjaar 3 maken ze door deelname aan
activiteiten en het volgen van een aantal lessen in Heerenveen alvast kennis met de locaties in
Heerenveen.
Vervolgonderwijs: de mogelijkheden
Wij leiden leerlingen op voor vervolgstudies in het mbo, hbo of op de universiteit. Hoe de routes
voor de verschillende vervolgstudies zijn, staat in het volgende schema:
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4. Participatie & burgerschap
Plein Joure is een school met aandacht voor het ontwikkelen van democratisch burgerschap in een
participatiesamenleving. Bij ons staan de deuren open en wordt de wereld binnengehaald. Iedereen
telt mee en doet mee. Participeren gebeurt bij ons op school op veel plekken en op verschillende
manieren, hieronder staan de belangrijkste voorbeelden.
Tijdens de lessen (klas 1-4)
Tijdens lessen burgerschapskunde, mens & maatschappij, geschiedenis, maatschappijleer,
maatschappijkunde, maar ook bij een vak als Nederlands wordt aandacht besteed aan politiek,
burgerschapsvorming, levensbeschouwing, democratie en actuele maatschappelijke thema’s. Dat
kan door het uitvoeren van praktische opdrachten, maar ook door het bijwonen van gastlessen
en/of excursies. Denk daarbij aan:
- een bezoek aan het gemeentehuis en/of het politiebureau;
- een voorlichting over homoseksualiteit en/of loverboys;
- gastlessen van Veilig Verkeer Nederland en de NS.
Leerlingen leren zo betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en daarover
met anderen in discussie te gaan.
Leerlingenraad (klas 1-4)
Via de leerlingenraad kunnen leerlingen uit alle leerjaren meedenken over zaken op school. De
leerlingenraad komt ongeveer 4 tot 5 keer per schooljaar bijeen en wordt begeleid door docenten
en de schoolleiding van Plein Joure. Uit deze raad komen vaak mooie suggesties en bovendien
leren deelnemers hoe ze hun mening goed kunnen verwoorden en leren ze naar anderen luisteren.
Stewards in de school (klas 3)
Derdeklassers worden minimaal één week per schooljaar aangesteld als steward. Stewards houden
samen met het onderwijsondersteunend personeel toezicht in de pauzes. Zij stimuleren
medeleerlingen om de kantine netjes te houden tijdens de pauzes. Leerlingen uit klas 3 volgen een
speciale training om steward te kunnen zijn. Zij leren daarbij welke houding helpt bij het uitvoeren
van deze taak.
Tutor (klas 4)
Een leerling uit klas 4 kan als tutor worden ingezet bij de begeleiding van klas 1. Tutoren zijn een
schakel tussen leerlingen van klas 1 en hun coach. Tutoren hebben behalve een signaalfunctie ook
een voorbeeld- en sociale functie omdat zij een belangrijk aanspreekpunt zijn voor nieuwe
leerlingen die hun weg op school nog moeten vinden.
Feestcommissie (klas 1-4)
Tijdens een schooljaar valt er van alles te vieren. Denk aan het brugklasfeest, het Sinterklaasfeest,
het kerstgala en de laatste schooldag voor klas 4. En het leuke is: leerlingen organiseren een groot
deel van hun eigen feesten. Dat is niet alleen leuk, ze leren er ook nog eens van (plannen,
organiseren en verantwoordelijkheid nemen).
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5. Lestijden & lessentabellen
Lestijden
De maatwerkzone duurt 45 minuten, de keuzezone en de vaklessen in de leerzone duren
60 minuten.
Les 1
Les 2
Les 3
Pauze
Les 4
Les 5
Pauze
Les 6
Les 7
Les 8

8.15
9.00
10.00
11.00
11.20
12.20
13.20
13.50
14.50
15.50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.00 uur*
10.00 uur
11.00 uur
11.20 uur
12.20 uur
13.20 uur
13.50 uur
14.50 uur
15.50 uur
16.50 uur

* Indien op het eerste uur een gewone les staat gepland, dan begint deze les om 8.05 en duurt 55
minuten.
**Wordt in klas 1 niet ingeroosterd.
Lessentabellen
De lessentabellen staan onder het kopje ‘praktisch’ op onze website.
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6. Advisering & doorstroming
Overgangsnormen
Voor het overgaan naar een ander leerjaar gelden overgangsnormen. Deze staan op de website en
zijn tot stand gekomen met instemming van de medezeggenschapsraad.
Aan de hand van deze normen neemt het betrokken docententeam in de overgangsvergadering
een besluit over (niveau)bevordering, doubleren of het beëindigen van de opleiding. Tegen dit
besluit kan beroep worden aangetekend. De procedure hiervoor staat beschreven op onze website.
In bijzondere gevallen kan een leerling in aanmerking komen voor vrijstelling of ontheffingen. Dit
zal echter per geval bekeken en getoetst worden aan de geldende wet- en regelgeving.
Rapporten
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. De eerste krijgen ze in februari. De laatste aan
het einde van het schooljaar: dit is het overgangsrapport. Via ons leerlingvolgsysteem, Magister,
kunt u daarnaast op ieder gewenst moment de cijfers en voortgang van uw kind volgen.
Wisselen van niveau
Wanneer een leerling voldoet aan de overgangsnormen stroomt hij of zij door naar het volgende
schooljaar van dezelfde schoolsoort. Leerlingen die goed presteren of sterk achterblijven in hun
leerprestaties kunnen op- of afstromen naar een hoger of lager niveau. Op- en afstromen kan na
het uitgeven van het eerste rapport in februari of aan het einde van het schooljaar, dit ter
beoordeling van de rapportenvergadering en de locatieleiding.
Aan het eind van leerjaar 2 wordt voor alle leerlingen een advies uitgebracht over de te volgen
leerroute en het eventueel te kiezen vakkenpakket. Tijdens de overgangsvergadering aan het eind
van het schooljaar wordt bekeken of het advies nog overeenkomt met de resultaten. Mocht de
beslissing van de overgangsvergadering afwijken van het eerder gegeven advies, dan is het
eindrapport van doorslaggevende betekenis. Het advies gaat dus uit van gelijkblijvende inzet en
resultaten. Hiertoe worden de volgende stappen doorlopen:
-

In februari wordt een advies uitgebracht;
Het advies kan worden besproken met de coach;
In maart volgt de eventuele vakkenpakketkeuze;
De keuze kan besproken worden met de decaan;
Bindend advies bij het overgangsrapport.

Doubleren is alleen mogelijk in zeer bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de
rapportenvergadering en de locatieleiding.
Doorstroom naar Heerenveen
Om een goede doorstroom en aansluiting te waarborgen vanuit Plein Joure naar het
voorexamenjaar havo-4 in Heerenveen worden lesstof en inhoud vastgesteld en afgestemd door
docenten van de vaksecties uit Heerenveen en Joure (zie ook pagina 10).
Mavo (vmbo-t)
In het derde en vierde jaar van de mavo bereiden de leerlingen zich voor op het examen. De mavo
dient vooral als opstap naar het mbo-onderwijs. Een doorstroom naar klas 4 havo is mogelijk mits
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo dienen leerlingen in een extra vak examen te hebben
gedaan en moeten de resultaten op orde zijn. De decaan weet meer over de exacte instroomeisen.
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7. Ondersteuning
De algemene ondersteuning wordt georganiseerd in de maatwerkzone, aan het begin van iedere
lesdag.
De ondersteuning die onze leerlingen krijgen is afhankelijk van de behoefte van de leerlingen en
kan dus per leerling verschillen.
Organisatie van de ondersteuning
De leerlingondersteuning is bij ons op school geregeld via onderstaande lijnen (de namen van
medewerkers kunnen worden opgevraagd via de coach of mentor van de leerling en staan ook op
de website):
-

Brugklascoördinator & leerlingcoördinator klas 1en 2 en leerlingcoördinator klas 3 en 4
De brugklascoördinator is na de coach de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers met
een zoon of dochter in klas 1. De coördinator zorgt voor afstemming en zorgt samen met de
coach voor een goed verloop van het schooljaar.
De leerlingcoördinator is een belangrijke gesprekspartner voor de coach als een leerling enige
ondersteuning nodig heeft. In de praktijk zullen de meeste ouders/verzorgers weinig contact
met de leerlingcoördinator hebben. De coach is het vaste aanspreekpunt.

-

Ondersteuningscoördinatoren (klas 1 en 2 en klas 3 en 4)
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft wordt de ondersteuningscoördinator
ingeschakeld. De ondersteuningscoördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het beleid tegen
pesten.

-

Orthopedagoog (klas 1-4)
De orthopedagoog kijkt samen met de coach en ondersteuningscoördinator naar wat de
leerling nodig heeft, welke concrete doelen er worden gesteld voor de leerling en wat daarvoor
nodig is binnen de mogelijkheden van de school.

-

Ondersteuningsadviesteam (OAT)/ Multidisciplinair Overleg (MDO)
In dit teamoverleg werken wij samen met interne en externe deskundigen. Deze deskundigen
zetten zich gezamenlijk in voor de ondersteuning van jongeren bij wie een behoefte
gesignaleerd is. Alle scholen in het voortgezet onderwijs hebben een
ondersteuningsadviesteam.

-

Plein Joure is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Het
samenwerkingsverband helpt de aangesloten scholen om zoveel mogelijk leerlingen in de regio
passend onderwijs te bieden. Wij kunnen als school een beroep doen op de expertise van het
samenwerkingsverband. Aanvragen voor een beschikking of toelaatbaarheidsverklaring kunnen
bij de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband worden ingediend.

In het schoolondersteuningsplan staat uitvoerig beschreven met wie de school samenwerkt, welke
ondersteuning de school kan bieden en welke medewerker of externe deskundige daarbij betrokken
wordt. Het schoolondersteuningsplan staat op onze website.
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Wie zijn nog meer betrokken bij de ondersteuning?
Naast bovengenoemde ondersteuning die veelal in de school wordt georganiseerd, doen we soms
ook een beroep op mensen buiten de school. Hierbij kunt u denken aan:
-

Vertrouwenspersoon/contactpersoon (klas 1-4)
Bij Plein Joure hebben we vertrouwenspersonen waarbij leerlingen terecht kunnen met hun
problemen, groot of klein. Naast de interne vertrouwenspersonen zijn er ook externe
vertrouwenspersonen.
Er is ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is Marjolein de Raad. Zij is bereikbaar via T 0614427765 E m.de.raad@ziggo.nl.

-

Wanneer het nodig is om met een vertrouwenspersoon buiten de school te overleggen, dan kan
er bovendien contact worden gezocht met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs,
T (0900) 111 3 111. Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.

-

Maatschappelijk werk en GGD
Maatschappelijk werk:
Jeanette Timmermans
T 06 52 73 06 17
E j.timmermans@defryskemarren.nl

-

Jeugdverpleegkundige/verpleegkundige GGD
Lieke Drukker
T 088 22 99 577
E L.drukker@ggdfryslan.nl

-

Jeugdarts
Marius de Konink
T 088 22 99 466
E m.dekonink@ggdfryslan.nl

-

Schoolarts/jeugdgezondheidszorg
Alle leerlingen krijgen op vaste momenten te maken met het jeugdgezondheidsprogramma.
Zo is er:
o een gezondheidsonderzoek in klas 1 vmbo/mavo. Dit wordt uitgevoerd door de
schoolverpleegkundige en er wordt gelet op fysieke en psychosociale gezondheid;
o een gezondheidsonderzoek in klas 2 havo/vwo. Dit wordt uitgevoerd door de
schoolverpleegkundige en er wordt gelet op fysieke en psychosociale gezondheid;
o een gezondheidsonderzoek in klas 3;
o een jongerenspreekuur.

-

Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen altijd een extra onderzoek bij de schoolarts of
verpleegkundige aanvragen. Dat kan via de ondersteuningscoördinator van de vestiging of via
de GGD Fryslân ((088) 22 99 444).

Leerplichtambtenaar
Bij zorgelijk schoolverzuim komt de leerplichtambtenaar in beeld. De leerplichtambtenaar zoekt
met de leerling en de school naar een passende oplossing voor diens situatie.
Leerplichtambtenaren zijn te bereiken via de gemeente De Fryske Marren en Heerenveen:
Gemeente Heerenveen: mevrouw I. Koning (0513) 61 75 11
Gemeente De Fryske Marren: mevrouw R. Rengelink-Groen (r.rengelink@defryskemarren.nl).
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Studie- en persoonlijke ondersteuning
Onderstaande ondersteuning bieden we op Plein Joure.
Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie
Leerlingen met dyslexie krijgen extra ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit oefenen met
speciale computerprogramma’s en bijvoorbeeld met elkaar praten over dyslexie. Meer informatie
over dyslexie-ondersteuning is de te vinden in de speciale flyer. Ook leerlingen met dyscalculie
kunnen rekenen op extra ondersteuning.
Huiswerkbegeleiding
Voor leerlingen die het lastig vinden om thuis huiswerk te maken is er huiswerkbegeleiding in de
maatwerkzone en na schooltijd. Onder toezicht van een docent of onderwijsassistent kunnen
leerlingen dan hun huiswerk maken.
NT2
Leerlingen met een taalachterstand en een andere moedertaal bieden we NT2-ondersteuning.
Studiebegeleiding (gericht op leren)
Leerlingen die moeite hebben met het overzicht van al het huiswerk of plannen lastig vinden
kunnen studiebegeleiding krijgen. Dit gebeurt voor klas 1 en 2 in de maatwerkzone. In klas 3 en 4
wordt dit vormgegeven in de vakhulp.
Talentbegeleiding
Soms heeft talent een zetje nodig of wat extra begeleiding. We bieden leerlingen onder de noemer
talentbegeleiding de mogelijkheid om te versnellen, verbreden, verdiepen en de vaardigheden te
vergroten. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, horen dat via hun coach.
Remedial teaching (RT) en trainingen
Sommige leerlingen hebben extra vakinhoudelijke begeleiding nodig. Anderen kunnen op sociaalemotioneel terrein wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor de eerste groep is er RT, voor de
andere zijn er speciale trainingen.
Alle leerlingen worden vanuit de aanmelding gescreend op leervordering zoals spelling, begrijpend
lezen, technisch lezen en rekenen. In overleg met de ouders en verzorgers wordt er gekeken of
een leerling in aanmerking komt voor RT. Die leerlingen krijgen extra begeleiding waar dat nodig
is.
Om leerlingen sterker in hun schoenen te laten staan, organiseren we bijvoorbeeld trainingen
sociale vaardigheden, examenvrees of faalangstreductie.
Leerwegondersteunend onderwijs
Leerlingen van het vmbo/mavo kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo). Daarvoor moet een leerling voldoen aan enkele landelijk vastgestelde criteria. De
screening of een leerling in aanmerking komt voor lwoo vindt plaats bij de toelating tot klas 1. Bij
die screening wordt gekeken naar:
- leerachterstanden op de gebieden begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en
rekenen/wiskunde;
- IQ;
- sociaal emotionele ontwikkeling.
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor lwoo ontvangen we een subsidie. Daarmee wij
extra ondersteuning, zoals huiswerkbegeleiding en remedial teaching.
Ondersteuning van jongeren met leer- en sociaal-emotionele problematiek
Onze school staat open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra aandacht en
ondersteuning nodig hebben. Echter of de school ook voor iedere leerling passende begeleiding kan
bieden is altijd een vraag die gesteld moet worden bij de aanmelding en soms tijdens de
schoolloopbaan. Immers de leerling staat centraal en ontwikkelt zich het beste vanuit een veilige
omgeving. Het helpt als ouders/doorverwijzers open zijn over de ondersteuning die de leerling
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nodig heeft en met de school onderzoeken welke ondersteuning er nodig is en geboden kan
worden. De ondersteuning die de school biedt staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel
en het schoolondersteuningsplan. U kunt dit vinden op onze website onder downloads.
Ondersteuning bij aandachtsproblematiek en autisme
Schools leren kan problematisch verlopen door verschillende oorzaken of tekorten in de executieve
functies, zoals vaak het geval is bij leerlingen met ADHD of autisme spectrum stoornissen. In alle
gevallen is een gedegen sterkte- zwakte analyse van de mogelijkheden van de leerling van belang,
met aandacht voor alle betrokkenen, waaronder de school. Immers de leerling brengt veel tijd door
binnen de school en is afhankelijk van de ondersteuning die daar geboden kan worden.
Veel leerlingen met aandachtsproblematiek en autisme kunnen met begeleiding functioneren
binnen de school en profiteren van de sociale context die de school biedt. De begeleiding vraagt
veelal wel om en goede analyse, een plan van aanpak en evaluatie.
Indien de begeleiding de mogelijkheden van onze school overstijgt is er de mogelijkheid voor een
overstap naar de Syntheseklas. Deze klas begeleidt leerlingen met autisme vanuit een
samenwerking tussen De Zwaai (school voor voortgezet speciaal onderwijs), OSG Sevenwolden en
het Bornego College.
Ondersteuning bij studiekeuze
De ondersteuning bij studiekeuze noemen we LOB (loopbaanoriëntatie en – begeleiding) en deze
is, in samenwerking met de coach, in handen van de decanen. Onder LOB verstaan we het geheel
van begeleiding en activiteiten waarmee de school leerlingen tijdens hun schoolloopbaan
ondersteunt bij het maken van loopbaankeuzes. De leerlingen houden vanaf klas 1 een digitaal
portfolio bij waarin ze hun talenten en interesses vastleggen.
Klas 1 vmbo-bb/vmbo-kb
Leerlingen van de eerste klas van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan vier keer per
jaar met hun klas naar het Kei College in Heerenveen waar zij zich oriënteren op de verschillende
profielen. Zo krijgen ze alvast een beeld van het aanbod van het Kei College en een idee van de
richting die ze op willen.
Klas 2 mavo (vmbo-t)
Tweedeklassers van de mavo doen samen met leerlingen van andere scholen uit de regio mee aan
On Stage. Daarbij maken ze tijdens het Beroepenfeest kennis met vertegenwoordigers van
verschillende beroepen. Daarnaast zien zij tijdens de Doedag in de praktijk wat een beroep
inhoudt. Op school worden zij daarop voorbereid.
Klas 3 mavo (vmbo-t)
In klas 3 mavo gaan de leerlingen een dag naar het Friesland College voor het programma ‘Kies je
wereld’. Daar krijgen ze een goed beeld van de opleidingen die binnen het mbo te volgen zijn.
Later in het jaar lopen de leerlingen zelf een week stage bij een bedrijf.
Klas 3 havo en vwo
Voor de derdeklassers havo en vwo worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd waarbij
zich oriënteren op het vervolgonderwijs en vakkenpakketkeuze. Te denken valt aan workshops op
het hbo, lessen in Heerenveen, gastlessen van docenten uit Heerenveen, een snuffelstage of
bedrijfsbezoek.
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8. Verlof & verzuim
Ieder kind van 5 tot 18 jaar is leerplichtig: een kind moet naar school als er onderwijs wordt
gegeven. Wij vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen alle lessen volgen. Zij mogen nooit zomaar
van school wegblijven. Regels rond naar school gaan en verlof zijn vastgelegd in de leerplichtwet.
Verlof
Soms kan een kind vanwege een geldige reden toch niet naar school. Hiervoor dient u verlof aan te
vragen. Er bestaan twee soorten verlof die u kunt aanvragen voor uw kind. Het eerste is verlof
vanwege het bezoek aan een arts of specialist. We vragen u om dit zoveel mogelijk buiten de
lessen om te plannen, maar we snappen dat dit soms niet lukt. Dan gaat het vaak om een enkel
lesuur of in het geval van een ziekenhuisbezoek om een dag.
Het tweede soort verlof heet bijzonder verlof en kan van toepassing zijn als zich een bijzondere
situatie voordoet. Voorbeelden van zo’n bijzonder verlof zijn:
vakantieverlof buiten schoolvakantie;
een viering van een feest, vanwege godsdienst of levensovertuiging;
een verhuizing van uw gezin;
het bijwonen van een huwelijk van iemand uit uw gezin of familie;
ernstige ziekte van iemand uit uw gezin of familie;
overlijden van iemand uit uw gezin of familie;
viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks-) jubileum van iemand uit uw gezin of familie.
Verlofaanvraag indienen
Voor het aanvragen van verlof of bijzonder verlof dient u gebruik te maken van een formulier dat u
op de website van Plein Joure kunt downloaden.
Formulier verlofaanvraag
Indien een leerling enkele uren of een dag niet op school kan zijn vanwege bijvoorbeeld een
bezoek aan een specialist, verzoeken wij u dit te melden via het formulier verlofaanvraag. Dit
formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd op de eigen locatie.
Formulier bijzonder verlof
Wilt u bijzonder verlof (meerdere dagen) aanvragen dan kan dit via het formulier aanvraag
bijzonder verlof. Op het formulier vindt u tevens een toelichting op bijzonder verlof en de
aanvraagprocedure. Beide formulieren kunt u downloaden van onze website. Graag wijzen wij u
erop dat voor iedere leerling afzonderlijk een formulier dient te worden ingevuld.
Verzuim
Het verzuimbeleid van Plein Joure staat op onze website onder downloads. Het beleid beschrijft de
wijze waarop de school handelt in geval van verzuim. De handelingen lopen van eenvoudige
verzuimregistratie tot het inzetten van verzuimbegeleiding of een aanpassing in de wijze van het
aanbieden van onderwijs. Onder verzuim verstaat de school geoorloofd verzuim (ziek, bezoek arts,
specialist etc.) en ongeoorloofd verzuim (te laat komen, spijbelen, afwezigheid zonder geldige
reden etc.). Verzuim wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (Magister). Zo houdt de school
zicht op de verzuimfrequentie en de duur van het verzuim. Ons beleid is conform landelijke wet- en
regelgeving en in samenspraak met de jeugdarts en leerplichtambtenaar opgesteld.
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Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden afwezig is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd verzuim’. De
directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden via het landelijke, digitale
Verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar beslist of een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het reglement ‘Melding ongeoorloofd verzuim’ op
de website.
Meer informatie
Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school gevestigd is (zie ook pagina 18).
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9. Kwaliteit & tevredenheid
We werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Tevredenheid ouders en leerlingen
Eens in de twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen en ouders. De
bevindingen worden gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl. Scholen in Nederland kunnen
daar aan de hand van 20 vastgestelde indicatoren online aangeven hoe ze scoren. Voor de
tevredenheid van OSG Sevenwolden in Joure klikt u hier. Voor die van het Bornego College in Joure
klikt u hier.
Veilig
Regelmatig meten wij het gevoel van veiligheid onder medewerkers en leerlingen bij ons op school.
Uit de resultaten blijkt dat zij zich veilig voelen bij Plein Joure en dat ze het niet nodig vinden die
veiligheid te vergroten. Onze scores op het gebied van veiligheid liggen hoger dan het landelijk
gemiddelde, gemiddeld ruim boven de 9.0.
Inspectie: voldoende
Ieder jaar beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs alle scholen in Nederland. De resultaten
hiervan kunt u vinden op www.owinsp.nl. Wij scoren voor alle opleidingsniveaus een voldoende en
op de examenresultaten boven de norm.
Onze slagingspercentages zijn goed. In schooljaar 2020-2021 was het slagingspercentage voor
OSG Sevenwolden en het Bornego College respectievelijk 100% en 97,5% en in schooljaar 20192020 was het slagingspercentage van beide scholen 100%! Ook de afgelopen jaren scoorden onze
scholen altijd goed, boven het landelijk gemiddelde. Hieronder vindt u enkele resultaten in cijfers
van beide scholen. Deze worden nog apart beschreven en gemeten omdat Plein Joure nu nog onder
twee besturen vallen. Beide scholen scoren heel goed en boven het landelijk gemiddelde.
OSG Sevenwolden:
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Bornego College:

OSG Sevenwolden
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Bornego College:

OSG Sevenwolden:

Bornego College:
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10.

Schoolkosten

Het volgen van onderwijs op Plein Joure is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat
ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de
schoolboeken/leermiddelen.
Wij vragen geen enkele verplichte bijdrage aan ouders/verzorgers. Als school ontvangen wij
onvoldoende middelen om extra activiteiten te organiseren. Wij vragen daarom van
ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te kunnen organiseren.
De vrijwillige bijdrage bestaat uit:
- een bijdrage voor excursies, werkweken en schoolspecifieke kosten
- een algemene ouderbijdrage
Vrijwillige bijdrage voor excursies en werkweken/ schoolspecifieke kosten
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de
leerlingen organiseren wij regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare activiteiten. Dit doen
we ook om de groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. Hiervoor vraagt de
school een vrijwillige bijdrage. De kosten verschillen per leerjaar en opleiding en kunt u nalezen op
onze website, www.PleinJoure.nl > Plein praktisch> schoolkosten. Deze activiteiten worden
jaarlijks tegen het licht gehouden om de kosten voor ouders/verzorgers zo laag mogelijk te
houden. Tevens worden de kosten pas in rekening gebracht op het moment dat een leerling deel
gaat nemen aan een activiteit.
Ouders/verzorgers zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders/verzorgers wel
nadrukkelijk stimuleren om hun kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de
activiteiten.
Vrijwillige algemene ouderbijdrage
Ook maken wij gedurende het schooljaar kosten voor activiteiten. U kunt dan denken aan de
ontmoetingen, vieringen, culturele activiteiten, activiteitendagen of het gebruik van een kluisje op
school. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers om onder andere deze
activiteiten te ondersteunen voor een bedrag van € 35 per kind. Het is een vrijwillige bijdrage, als
u niet wilt bijdragen, heeft dat geen enkele consequentie. Uw kind doet gewoon mee aan alle
activiteiten die vallen onder de vrijwillige algemene ouderbijdrage. De bijdrage staat ook op het
kostenoverzicht op de website.
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.
Inning schoolkosten
Ouders/verzorgers ontvangen altijd vooraf een digitale factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en
schoolkosten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld meerdaagse (buitenlandse) schoolreizen en
werkwerken. De inning van de schoolkosten vindt plaats via een digitaal facturatiesysteem,
Wiscollect. Via dit programma kunt u de facturen gemakkelijk betalen met Ideal. Sommige facturen
kunnen ook in termijnen worden betaald.
Schoolboeken
Schoolboeken zijn voor het voortgezet onderwijs gratis. Aan het begin van het schooljaar kunnen
de boeken door de leerlingen op school worden opgehaald. Ouders/verzorgers hoeven zelf geen
boeken te bestellen.
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Schoolbenodigdheden
Voor sommige vakken hebben leerlingen naast de boeken en andere leermiddelen nog specifieke
schoolspullen nodig, zoals (kleur)potloden, schriften, een passer, een geodriehoek, etc. Deze
spullen dient u zelf aan te schaffen. Het beste kunnen de spullen in overleg met de docenten
worden aangeschaft. We raden u daarom aan om met de aanschaf van nieuw materiaal te wachten
tot het begin van het nieuwe schooljaar (onder andere de rekenmachine).
De volgende zaken kunnen wel alvast zelf worden aangeschaft:
Lichamelijke opvoeding (alle leerlingen)
T-shirt, korte sportbroek en sportschoenen. Voor de veldlessen zijn een trainingspak en een extra
paar gymschoenen gewenst.
Opbergvak (‘kluisje’)
Iedere Plein Joure leerling kan de beschikking krijgen over een opbergvak voor bijvoorbeeld het
opbergen van persoonlijke bezittingen. Het opbergvak kan op inhoud worden gecontroleerd. Het
gebruik van een opbergvak is wenselijk. Voor Plein Joure is een bedrag hiervoor opgenomen in de
vrijwillige algemene ouderbijdrage.
iPad (klas 3 havo en vwo Bornego College)
Leerlingen uit havo-3 en vwo-3 van het Bornego College werken op school met een eigen iPad.
Informatie over de regelingen en kosten vindt u hier. Leerlingen werken naast de boeken ook
digitaal vanwege de aansluiting op het onderwijs in de bovenbouw.
Reductie- en kwijtscheldingsregeling
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de reductie- of kwijtscheldingsregeling voor
extra activiteiten als excursies en werkweken.
Kwijtscheldingsregeling
Plein Joure verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke
vertegenwoordiger, kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage:
indien het besteedbaar gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 110% van de voor de
wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm. Wilt u hiervoor in aanmerking komen,
dan is een toekenning in het kader van de minimaregeling bij de gemeente de Fryske Marren
een vereiste. De hieruit toegekende tegemoetkoming voor schoolkosten komt dan de school
toe.
indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van
toepassing is verklaard.
Reductieregeling
De school verleent op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger, reductie van de verschuldigde
ouderbijdragen/ schoolkosten van 20% wanneer er meer dan twee kinderen van de wettelijke
vertegenwoordiger ingeschreven staan bij de school.
Aanvraag minimaregeling (voor ouders woonachtig in de Fryske Marren)
Ouders woonachtig in de gemeente de Fryske Marren kunnen bij een inkomen niet hoger dan
110% van de bijstandsnorm een beroep doen op de minimaregeling. De aanvraag dient voor 1
oktober te worden ingediend om voor een maximale vergoeding in aanmerking te komen.
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Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die
vanwege onvoldoende financiële middelen in het gezin niet mee kunnen doen aan activiteiten op
school. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een schoolreis, een excursie of een viering. Ouders met
een beperkt budget kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor financiële
steun van Stichting Leergeld, om deelname van hun kind(eren) aan activiteiten in en rondom
school die voor eigen rekening komen, mogelijk te maken.
Wilt u weten wat Stichting Leergeld voor u kan betekenen? Kijk dan op de website:
www.leergeld.nl of neem contact op met uw lokale Leergeld stichting Gemeente Fryske Marren.
Tegemoetkoming studiekosten
Ouders met een laag inkomen kunnen voor de onderwijskosten een beroep doen op de Wet
Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming loopt via
DUO en via deze link vindt u informatie over de voorwaarden en hoogte van de toelage.
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/bedragen.jsp.
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11.

Contact met thuis

Een goed contact met thuis vinden wij heel belangrijk. We hebben elkaar nodig voor een
succesvolle schoolloopbaan van onze leerlingen. De coach of mentor is hierin de spil.
De rol van de coach
Iedere leerling bij ons op school heeft een eigen coach die hij of zij regelmatig ziet, in
groepsverband of individueel.
De coach begeleidt leerlingen op sociaal en educatief vlak en helpt bij het maken van keuzes.
Tijdens de kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar krijgt u de gelegenheid om
kennis te maken met de coach.
Als de coach iets bijzonders signaleert, dan wordt er contact gezocht met de leerling zelf, de
collega’s en de ouder(s)/verzorger(s). Van hun kant kunnen ouders/verzorgers zelf ook het
initiatief tot contact nemen.
LOC-minutengesprekken
Via leerling-ouder-coach gesprekken (LOC-gesprekken) worden leerlingen en ouders/verzorgers
twee of drie keer uitgenodigd om de doelen en vorderingen van de leerlingen te bespreken. De
leerlingen nemen de leiding in deze gesprekken.
In contact
Naast het contact via de coach blijven we graag in contact via:
Magister, waarmee ouders/verzorgers cijfers, aanwezigheid en bijvoorbeeld het rooster
kunnen zien;
de digitale nieuwsbrief waarmee wij ouders/verzorgers informeren over praktische zaken
op onze school;
het magazine PleinPraat waarmee wij ouders/verzorgers door middel van verhalen een
kijkje geven in onze school;
regelmatige mails over vooral praktische zaken (een overzicht van algemeen verstuurde
mails is te vinden op onze website. Daar staan ook reglementen en protocollen);
een thema-avond die we jaarlijks organiseren. Daarnaast zijn er voor sommige leerjaren
presentatie-avonden of voorlichtingsavonden.
Juiste mailadres?
Omdat veel informatie via e-mail wordt verstuurd is het belangrijk dat wij over het juiste emailadres van ouders en verzorgers beschikken. De informatievoorziening van de school over het
kind geldt voor beide ouders, ook als zij niet samenwonen. Uitgangspunt daarbij is de wettelijk
verplichting zoals die in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. Voor de volledige tekst
verwijzen we u naar het protocol ‘informatievoorziening gescheiden ouders’. Dit is te vinden op
onze website.
Medezeggenschap
Ouders en verzorgers worden van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten over de gang
van zaken bij ons op school. Daarvoor hebben we verschillende organen:
Boven-bestuurlijke raad (BBR): gaat over zaken die Plein Joure aangaan, dat wil zeggen
alles wat binnen de samenwerking van OSG Sevenwolden en het Bornego College valt.
Locatieraad (OSG Sevenwolden) of Medezeggenschapsraad (Bornego College): deze raad
komt een aantal keer per jaar bijeen en bespreekt locatiezaken met de locatiedirecteur.
Ouderraad: regelmatig organiseren wij ook bijeenkomsten met de ouderraad om erachter
te komen wat ouders belangrijk vinden. Zo kunnen wij onze schoolorganisatie verbeteren.
Ouders die hiervoor interesse hebben, kunnen contact opnemen met de schoolleiding.
Via de nieuwsbrief informeren wij u over de acties en eventuele vacatures van
bovengenoemde organen.
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12.

Plein Joure – Goed om te weten

Activiteitendagen
We organiseren enkele keren per jaar activiteitendagen. Op deze dagen plannen we zoveel
mogelijk de excursies of gastlessen.
Buitenschoolse activiteiten
Tijdens buitenschoolse activiteiten krijgen leerlingen de kans andere talenten te ontplooien.
Normaalgesproken organiseren we bijvoorbeeld: sportdagen, discoavonden, een culturele dag,
theatervoorstellingen en een muziekavond. Voor klas 1 en 2 van Plein Joure en klas 3 en 4 van het
Bornego College is er bovendien een aanbod van sportieve buitenschoolse activiteiten waar zij uit
kunnen kiezen.
Fotografie en film (en privacy)
Schoolfotograaf
Ieder schooljaar maakt de schoolfotograaf van alle leerlingen een (pas)foto. De foto’s worden
gebruikt voor de schooladministratie. Het moment dat de schoolfotograaf langskomt wordt vooraf
aan de leerling kenbaar gemaakt.
Fotografie en film voor publiciteitsdoeleinden
Ieder schooljaar komt ook de fotograaf langs om op de vestigingen foto’s te maken voor
publiciteitsdoeleinden. Daarnaast worden er op andere momenten regelmatig foto’s en filmpjes
gemaakt voor bijvoorbeeld onze website of voor foldermateriaal. Op het aanmeldingsformulier en
via vragen in Magister vragen wij u om toestemming. U kunt uw keuze altijd zelf wijzigen in
Magister.
Film voor intern gebruik
Vanwege de professionalisering van onze medewerkers maken wij soms filmopnamen tijdens de
lessen. De beelden zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en we informeren u hierover vooraf.
Grondregels en Routines
Respect: dat is op onze school de kern van de omgang met elkaar. Plein Joure wil een veilige en
werkbare omgeving bieden aan al onze leerlingen en medewerkers. Daarom hebben we
grondregels en routines opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Routines gaan over hoe
zaken binnen de school georganiseerd zijn, bijvoorbeeld hoe je je gedraagt in de les of hoe je
verlof moet aanvragen. Regels zijn groter en hebben te maken met normen en waarden,
bijvoorbeeld dat je niet mag vechten. Deze regels en routines kunt u lezen op onze website.
Inspectie
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (bereikbaar op
werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). Voor aanvullende informatie kunt u kijken op
www.onderwijsinspectie.nl.
Introductiedag(en)
Ieder schooljaar organiseren we bij de start ook één of meerdere introductiedagen (afhankelijk van
het leerjaar). Dit doen we om leerlingen vertrouwd te laten worden met de school (klas 1) en weer
kennis te laten maken met elkaar (alle klassen). Een goede start en ondersteuning vinden wij van
belang.
Kalender
Belangrijke data, zoals ouderspreekuren en toetsweken, vindt u regelmatig in de digitale
nieuwsbrief (zie pagina 28). Daarnaast zetten we aan het begin van het schooljaar een kalender op
de website.
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Klachten
Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Mochten er klachten of problemen zijn, dan
is het zaak deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Als er problemen zijn
met een bepaalde docent, dan moet een leerling in eerste instantie zelf proberen met hem of haar
een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kan de leerling contact opnemen met de coach en
eventueel daarna met de afdelingsleider, vestigingsdirecteur en College van Bestuur. U kunt zich
hierbij laten ondersteunen door de externe vertrouwenspersoon (zie pagina 17).
Wanneer het probleem niet intern kan worden opgelost, kunt u uiteindelijk kiezen voor de formele
klachtenprocedure. Onze scholen zijn aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Onze
klachtenregelingen zijn vastgesteld door het bestuur na instemming van de
medezeggenschapsraad. De klachtenregelingen zijn te lezen op de website.
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) is telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9.00 uur tot 15.00 uur:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
(070) 386 16 97
(070) 302 08 36
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl

Leerlingenstatuut en andere reglementen
De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een gezamenlijk leerlingstatuut voor Plein Joure. Totdat dit statuut gereed is gelden
de leerlingenstatuten van beide moederscholen. Deze kunt u vinden op. Andere regelingen zoals de
gedragscode sociale media, e-mail en internet gebruik kunt u daar (in de loop van het schooljaar)
vinden.
Lesuitval en lesopvang
Onze leerlingen maken hun onderwijstijd. Dat komt doordat wij jaarlijks meer lessen inplannen dan
nodig is waarbij we rekening houden met het ziekteverzuim op school. Zo weten wij dat de
onderwijstijd wordt gehaald.
Door ziekte, verlof, studiedagen of toetsen kunnen er soms lessen uitvallen. Via Magister en op de
monitoren stellen wij de leerlingen hiervan tijdig op de hoogte. We proberen tussenuren te
beperken door zoveel mogelijk lessen op te vangen, te schuiven naar een andere dag of door het in
elkaar schuiven van het rooster.
Magister
In ons portaal Magister kunnen ouders/verzorgers online het lesrooster, huiswerk, alle cijfers,
afwezigheid en activiteiten van hun kind(eren) inzien. Nieuwe ouders/verzorgers ontvangen aan
het begin van het schooljaar inloggegevens voor Magister.
Sociaal wijkteam de Fryske Marren
Bij de gemeente de Fryske Marren kunnen ouders/verzorgers met al hun vragen over zorg, werk
en jeugd terecht bij het sociaal wijkteam. In dit team zitten hulpverleners die samen met
ouders/verzorgers bekijken hoe de hulpvraag het beste kan worden opgelost.
Te denken valt hierbij aan vragen over schulden, omgaan met kinderen, problemen met op school,
vragen over echtscheiding, vragen over het vinden van werk of huiselijk geweld.
Zo werkt het sociaal wijkteam: bij een vraag kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met het
sociaal wijkteam via het telefoonnummer van gemeente De Fryske Marren 14 05 14 (zonder
kengetal). Ook kunnen ouders/verzorgers op school bij de coach/mentor aangeven dat ze graag
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een gesprek met het sociaal wijkteam willen. Het sociaal wijkteam maakt dan zo snel mogelijk een
afspraak om in gesprek te gaan.
In het wijkteam zitten hulpverleners die gespecialiseerd zijn in hulp aan ouders en kinderen, maar
ook specialisten op het gebied van schuldhulpverlening en werk en inkomen.
Contact met het sociaal wijkteam:
Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van
09.00 - 12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Ook via
een contactformulier op de website of per post is het wijkteam te bereiken: Gemeente De Fryske
Marren, t.a.v. het sociaal wijkteam, Postbus 101, 8500 AC Joure.
Op de campagnewebsite www.hetbegintindebuurt.nl en de gemeentelijke website
www.defryskemarren.nl/zorg vindt u meer informatie over het sociaal wijkteam en over de thema’s
werk & inkomen, zorg & ondersteuning en jeugd & gezin.
Vakanties
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus
16 oktober t/m 24 oktober
25 december t/m 9 januari
19 februari t/m 27 februari
15 april
18 april
27 april
30 april t/m 8 mei
5 mei (in de meivakantie)
26 mei (27 mei is vrije dag)
6 juni
16 juli t/m 28 augustus

Veiligheid in de school
Wanneer er sprake is van een calamiteit waarbij de school ontruimd moet worden is het goed het
volgende te weten:
Neem nooit de lift;
Als het alarmsignaal klinkt luister je goed naar het personeel en blijft rustig;
Luister goed welke vluchtroute wordt genomen;
Luister goed waar de verzamelplaats is;
Neem GEEN jassen of tassen meer naar buiten, dit veroorzaakt onnodige opstoppingen;
Blijf bij het verlaten van het gebouw bij je klasgenoten;
Verzamel op de verzamelplaats;
Het personeel zal op de verzamelplaats de namen van de leerlingen controleren om er zeker
van te zijn dat iedereen het gebouw uit is;
Niemand mag de verzamelplaats verlaten zonder toestemming van het personeel;
De receptie heeft een verbanddoos en een AED defibrillator. Er zijn op de locatie
bedrijfshulpverleners en EHBO’ers;
Bedrijfshulpverleners helpen bij ongelukjes, leggen pleisters en verbanden aan, zorgen
eventueel voor het contact met ouders/verzorgers, arts of ziekenhuis;
Bedrijfshulpverleners hebben de controle over nooduitgangen en vluchtroutes;
School mag leerlingen geen pijnstillers geven;
Er is een calamiteitenplan aanwezig;
Tenminste eenmaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden om de werking in de
praktijk te toetsen.
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van
eigendommen, ook tijdens activiteiten zoals bijvoorbeeld een schoolfeest. Gelegenheid maakt de
dief. Laat waardevolle spullen dus niet onbeheerd achter in bijvoorbeeld kleedkamers. We bieden
alle leerlingen de mogelijkheid gebruik te maken van een opbergvak, we raden aan hierin de
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waardevolle spullen op te bergen. We adviseren gedupeerden in bovengenoemde gevallen altijd
aangifte te doen bij de politie. We zouden het wel op prijs stellen om op school een melding te
ontvangen. Diefstal wordt door de schoolleiding gezien als een ernstig vergrijp. Plegers kunnen van
school verwijderd worden.
Verzekeringen
Plein Joure heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering is iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op (beperkte)
uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten voor een deel meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering geen
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (zoals een kapotte bril of fiets) valt
niet onder deze dekking.
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Graag wijzen wij u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot
misverstanden:
De school of het bestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en
daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De
school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het kan dus zo zijn dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van
enige onrechtmatigheid van de school.
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of
de ouder(s)/verzorger(s)) verantwoordelijk voor. Deze schade kan worden gedekt uit de
particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de ouders.
Reisverzekering
Onze school heeft ook een doorlopende reisverzekering afgesloten voor schoolreizen. Hierbij
worden waar nodig vergoedingen verstrekt (tot een bepaald maximum) bij verlies of diefstal van of
schade aan eigendommen.
Werkweek/meerdaagse schoolreis
Leerlingen gaan in hun schoolloopbaan op meerdaagse excursie. Aan de invulling hiervan werken
we nog. Komend schooljaar organiseren we een excursie voor leerjaar 3 mavo (einde schooljaar).
En mavo-4 gaat bij de start van het schooljaar ook op excursie omdat zij afgelopen jaar vanwege
corona niet op excursie zijn geweest.
Ziekmelden
Ziekmeldingen graag tussen 07.30 en 08.30 uur doorgeven. Dat kan via het telefoonnummer
(0513) 48 21 66. Ziekmelden kan ook via het portaal Magister (alleen door ouder(s)/verzorger(s)).
We verzoeken ouders en verzorgers ziekmeldingen echter zoveel mogelijk telefonisch te doen.
‘s Ochtends vindt er controle plaats van de meldingen en bij afwijkingen wordt er contact
opgenomen met de ouders/verzorgers. Bezoeken aan huisarts, tandarts en dergelijke graag vooraf
bij de vestiging melden via het formulier verlofaanvraag. Dit formulier kunt u downloaden via onze
website.
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13.

Hoe word je leerling van Plein Joure?

Aanmelden voor het eerste leerjaar
U kunt leerlingen voor het eerste leerjaar aanmelden via het aanmeldformulier van Plein Joure. De
leerkracht van groep 8 of de directeur van de basisschool vult deze samen met u in en stuurt ze
naar ons op.
De toelatingscommissie van Plein Joure beslist waar een leerling wordt toegelaten. Bij de plaatsing
spelen de volgende gegevens een rol:
De plaatsingswijzer
Een positief advies van de directeur van de basisschool (Plein Joure volgt het advies van de
basisschool)
Aanvullende onderwijskundige informatie
De wens van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind
Na plaatsing van de leerling vindt er een ‘warme’ overdracht plaats tussen de basisschool en Plein
Joure.
Aanmelden voor een hoger leerjaar
Aanmelden voor een hoger leerjaar gebeurt ook via de toelatingscommissie. Wilt u uw kind
aanmelden voor een hoger leerjaar dan kunt u contact opnemen met de locatieleiding.
Passend onderwijs
Door de wet passend onderwijs krijgt de school waar een leerling met een extra
ondersteuningsvraag wordt aangemeld de zorgplicht en moet de school een passend voorstel doen
voor een ondersteuningsaanbod bij de eigen school of bij een andere school, regulier of speciaal.
De ondersteuning die wij kunnen bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit
plan is te vinden op onze website onder downloads.
Leerwegondersteuning (lwoo)
Om in aanmerking te komen voor lwoo moet een leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Via
een aparte intakeprocedure kijken we of dat het geval is. Zo nodig vinden er extra onderzoeken
plaats.
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14.

Contact

Op onze website is per vestiging een overzicht te vinden van medewerkers met bijbehorende
contactgegevens. De algemene contactgegevens vindt u hieronder:
Plein Joure
Klas 1 vmbo-b en vmbo-k, Klas 1-3 havo, atheneum of gymnasium
Klas 1-4 mavo (vmbo-t)
Bezoekadres:
Pasteurweg 1 en 3
8503 AB Joure

Colofon
De schoolgids is bedoeld voor alle (aankomende) ouders/verzorgers van Plein Joure.
Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.
www.pleinjoure.nl
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