Nieuwsbrief oktober 2021

The place to be voor iedereen!
Plein Joure is een school waar leerlingen en personeel zorgdragen voor elkaars welbevinden, er respect is voor
verschillende levensovertuigingen, iedereen zichzelf kan én durft te zijn en niemand wordt buitengesloten.
Dit zijn drie van de negen uitgangspunten van de identiteit van Plein Joure. Aan deze identiteit besteden de
coaches samen met hun leerlingen wekelijks aandacht. Dat gebeurt onder andere tijdens de ‘blikopener’, een
soort weekopening, waarbij we met elkaar stilstaan bij uiteenlopende onderwerpen rondom identiteit. Het
is letterlijk een moment om je blik verder te openen. Deze week wappert de regenboogvlag bij Plein Joure
tijdens de Nationale Coming Out Week. Deze vlag staat symbool voor ‘jezelf mogen zijn’ en sluit daarmee mooi
aan bij de school die wij willen zijn: the place to be voor iedereen! In deze nieuwsbrief vertellen we u graag
meer over de activiteiten die de komende tijd gepland zijn binnen Plein Joure.
Alinka Spijkers
Directeur Plein Joure
Thema-avond voor alle ouders/verzorgers

De thema-avond staat open voor de ouders en verzorgers van

Het is niet ongewoon dat pubers gaan experimenteren met

de leerlingen uit alle leerjaren van Plein Joure. Via deze link

drank en drugs. Experimenteren hoort erbij als je jong bent.

kunt u zich tot 22 oktober opgeven.

Maar onder druk van vrienden drinken of gebruiken pubers
soms meer dan ze eigenlijk zouden willen of goed voor hen
is. Hoe help je jouw kind bij het aangeven van zijn of haar
grens? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat
normaal is en wat niet?
Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de thema-avond
over groepsdruk en genotmiddelengebruik op dinsdag 26
oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de kantine van Plein Joure.
Het eerste deel van de avond bestaat uit de voorstelling “De la
Noya”, uitgevoerd door Theater Smoar in samenwerking met
VNN (Verslavingszorg Noord Nederland). Het tweede deel van
de avond bestaat uit een presentatie van VNN en gaan we met
elkaar in gesprek.
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Verkeersmarkt en verkeersvoorstelling

formulier invullen:

Plein Joure is in het bezit van het predicaat “Verkeersveilige

•

school”. We schenken regelmatig aandacht aan de

het formulier voor een arts- of specialistenbezoek vindt
u hier;

verkeersveiligheid rondom onze school.

•

Op woensdag 3 en donderdag 4 november organiseren wij

Tutoren binnen Plein Joure

de jaarlijkse verkeersmarkt voor alle leerlingen uit klas 1.

Met ingang van dit schooljaar werken we weer met tutoren.

Op deze dagen komen medewerkers van VVN (Veilig Verkeer

Tutoren zijn vierdeklassers die eersteklassers helpen hun weg

Nederland) en SBV (Stichting Bevordering Verkeersveiligheid)

te vinden op school. Als tutor:

naar Plein Joure. Zij hebben een divers programma. Aan bod

•

komen onder andere afleiding in het verkeer, groepsdruk en
er wordt een alcoholparcours afgelegd. Bovendien worden alle

het formulier voor bijzonder verlof vindt u hier.

help je een leerling wennen aan de school (je speelt een
rol tijdens de introductie);

•

fietsen van de leerlingen gekeurd. Ouders en verzorgers van

help je voorkomen dat leerlingen ruzie met elkaar
krijgen;

klas 1 krijgen over dit laatste nog bericht.

•

Voor klas 4 komen op donderdag 11 november medewerkers

•

help je leerlingen die al ruzie hebben tot een oplossing
te komen;

van “Traffic Informers” bij ons op bezoek. De leerlingen krijgen
dan een interactieve toneelvoorstelling te zien met “verkeer”

je deze kennis inzetten tijdens een coach-les;
•

als thema. Na afloop gaat men met de leerlingen in gesprek
over wat ze hebben gezien.

leer je over het verschil tussen plagen en pesten en kun
zie je dat een leerling zich alleen voelt op school en help
je die leerling een plekje te vinden in de groep;

•

organiseer en begeleid je activiteiten voor de
eersteklassers;

•

assisteer jij soms docenten tijdens activiteiten en lessen.

Een tutor voert dus een aantal zaken uit, maar is nooit
eindverantwoordelijke voor de organisatie van een feest, het
assisteren bij een les of het oplossen van een conflict. Immers,
al deze zaken vinden plaats op school in de nabijheid van een
volwassene.
Over het algemeen vinden de meeste activiteiten in het begin
van het jaar plaats en zullen de brugklassers met name tot

Ouderraad en leerlingenraad

de kerst een beroep doen op de kennis van de vierdeklassers.

Afgelopen schooljaar werkten we nog met twee afzonderlijke

Daarna hebben zij doorgaans hun weg op school gevonden.

ouderraden. Nu we met ingang van dit schooljaar opereren
als één Plein Joure is het samenvoegen van deze beide
ouderraden een logisch vervolgstap. In de ouderraad van Plein
Joure zitten acht ouders van leerlingen uit verschillende
leerjaren. Deze ouders blijven graag op de hoogte van
wat er speelt binnen het onderwijs van Plein Joure en ze
denken graag mee in de verdere ontwikkeling van de school.
Samen met docenten en de schoolleiding gaan de ouders dit
schooljaar drie keer in gesprek over het onderwijs binnen
Plein Joure.

Feestavond klas 2
Ziekmelden of aanvragen verlof

Morgenavond vindt er een feestavond voor alle leerlingen uit

Als uw zoon of dochter ziek is, hebben we graag dat

klas 2 plaats. De kantine van Plein Joure wordt omgetoverd

u dit telefonisch aan ons doorgeeft. Dit kan via het

tot disco, waarbij onze huis-DJ populaire plaatjes zal draaien.

telefoonnummer: 0513 – 482 166.

Coaches zijn aanwezig om er samen met de leerlingen een
gezellige avond van te maken. De avond begint om 19.30 uur

Wilt u verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bezoek aan

en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Entree en drankjes zijn

de tandarts of een jubileumfeest, dan moet u hiervoor een

gratis!

Maatwerkzone

coachmomenten in de week hebben (voorheen alleen bij klas 1

Alle dagen starten bij ons op school met de maatwerkzone.

en 2), één klassikaal moment en één moment voor individuele

Op dinsdag en donderdag staat coaching op het programma.

gesprekken. Om de sociale cohesie binnen klassen op een

Op de andere dagen bieden we ondersteuning aan leerlingen

positieve manier te beïnvloeden zijn er aan het begin van het

die dat nodig hebben. Leerlingen uit klas 1 met bijvoorbeeld

schooljaar teambuildingsactiviteiten georganiseerd. Klas 3

een achterstand voor rekenen en/of begrijpend lezen, krijgen

heeft bijvoorbeeld in Oosterzee een survivalparcours afgelegd

tijdens de maatwerkzone RT-begeleiding. Leerlingen uit klas

en klas 1 heeft kennismakingsspellen gespeeld.

2, 3 of 4 die een achterstand voor een bepaald vak hebben,
kunnen kiezen uit meerdere docenten voor extra uitleg

We hebben ook aandacht voor de sociaal-emotionele

tijdens de vakhulp.

ontwikkeling. Binnenkort start een scholing voor coaches
waarbij zij leren hoe je binnen een klas en binnen de hele

Huiswerkbegeleiding

school, samen met leerlingen en ouders/verzorgers, kunt

Na schooltijd is het ook mogelijk om op school je huiswerk

zorgen dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. Deze

onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent te

coaches zullen hun kennis en ervaring vervolgens ook weer

maken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tijdens

met andere collega’s delen.

het 6e en/of 7e lesuur.
Samengevat betekent het dat er op dit moment al
verschillende activiteiten en interventies zijn ingezet en
dat collega’s scholing volgen of gaan volgen. Sommige
interventies en activiteiten zijn gericht op de korte termijn en
andere juist op de langere termijn. Daarmee willen wij zorgen
voor duurzame schoolontwikkeling.

NPO
Vorig schooljaar is binnen Plein Joure op verschillende
manieren geïnventariseerd welke leerlingen welke
ondersteuning nodig hebben om met de gevolgen van de
coronacrisis om te gaan. Van de aanleverende basisscholen
hebben wij ook belangrijke informatie gekregen over nieuwe
leerlingen in klas 1. Dit alles heeft erin geresulteerd dat aan
leerlingen ondersteuning wordt geboden op het gebied van

Onderwijs tijdens corona

taal en rekenen, dyslexie en dyscalculie, NT2 (Nederlands als

De leerlingen mogen gelukkig vanaf de start van dit

tweede taal) en vakhulp.

schooljaar de lessen weer op school volgen en de laatste
maatregelen, zoals het dragen van het mondkapje zijn

Daarnaast zijn er vanuit de Nationaal Programma Onderwijs

opgeheven. Het is bijna weer als vanouds. Toch blijkt dit

(NPO) gelden extra uren beschikbaar gekomen voor

laatste niet helemaal het geval. Leerlingen die corona

onderwijsassistenten, die docenten kunnen ondersteunen

gerelateerde klachten hebben, zoals keelpijn of een

tijdens lessen waardoor meer maatwerk mogelijk wordt.

verkoudheid, moeten we volgens de geldende richtlijnen naar

Ook zijn er collega’s die een scholing volgen (deze scholing

huis sturen. Leerlingen moeten vervolgens uitzieken of zich

loopt nog) op het gebied van de executieve vaardigheden.

via de GGD laten testen om een mogelijke besmetting met

Zij kunnen leerlingen dan nog beter helpen bij o.a. plannen,

corona uit te sluiten. Nu de herfst is begonnen en ook de

overzien, vooruitkijken of jezelf organiseren. Deze collega’s

1,5 m maatregel is opgeheven, verwachten we dat er de

delen hun kennis vervolgens met andere collega’s, zodat het

komende tijd vaker leerlingen naar huis gestuurd moeten

aanleren van executieve vaardigheden een vast onderdeel

worden vanwege verkoudheidsklachten. Bij klachten geldt

wordt van coachlessen en/of reguliere lessen.

deze richtlijn voor alle leerlingen (en ook voor het personeel).

Ook zijn de coachuren uitgebreid waardoor alle coaches twee

Mocht een leerling met corona gerelateerde klachten thuis

Flyer over Project Impacter

zitten, dan bieden we deze leerling de mogelijkheid de lessen

Wil uw kind graag iets leren, ontdekken en wil hij/zij iets doen

te volgen via een livestream. Een livestream wil zeggen dat de

voor een ander? Bekijk dan de flyer in de bijlage over Project

leerling mee kan kijken en luisteren met de les die de docent

Impacter van de Fryske Marren!

aan de rest van de klas geeft. De docent richt zich daarbij op
de leerlingen in de klas en zal waar mogelijk vragen van de
leerling thuis proberen te beantwoorden. Nu de meerderheid
van de leerlingen de lessen weer ‘gewoon’ op school kan
volgen, kiezen we ervoor ons te focussen op de leerlingen in
de klas.
Aanmelden voor de livestream

Belangrijke data

Zodra u uw kind telefonisch ziek-/afmeldt, wordt door de

•

15 oktober

conciërge met u besproken wat er aan de hand is en of

•

18-22 oktober Herfstvakantie

er sprake is van corona gerelateerde klachten. Mocht er

•

25-26 oktober Theatervoorstelling – leerlingen klas 2

sprake zijn van corona gerelateerde klachten waardoor de

•

26 oktober

leerling niet naar school mag, dan wordt ook besproken of

•

1-5 november Toetsdagen - leerlingen klas 4

uw kind gebruik wil maken van de livestream tijdens de

•

3 november

lessen. Dit wordt vervolgens door de conciërge in Magister

•

3-4 november Verkeersmarkt - leerlingen klas 1

genoteerd voor de docenten. We benadrukken hierbij dat het

•

9 & 16

•

10 november

•

11 november

november

de verantwoordelijkheid van de leerling is om in te bellen
via Teams. De docent zorgt er vervolgens voor dat de les
gestreamd wordt via Teams. Is een leerling ziek, dan geldt net
als voorheen dat de leerling geen lessen kan volgen, ook niet
via de livestream, en weer op school zal komen zodra hij/zij is
uitgeziekt.

Feestavond – leerlingen klas 2

Thema-avond voor alle ouders
Verkort lesrooster - alle klassen
Doe Dagen leerlingen groep 8
Bezoek aan Friese Poort –
leerlingen klas 3 mavo
Verkeersvoorstelling - leerlingen klas 4

