GROEP 8

lein raat

Lees snel alles over
onze superleuke school!

WELKOM

Plein Joure, the place to be!
Aan het einde van dit schooljaar maak jij de overstap van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. Misschien spannend, maar ook superleuk!
Het kiezen van een nieuwe school is een belangrijke beslissing. Je gaat er
immers veel tijd doorbrengen. Kies dus een school waar jij je thuis voelt.
Hoe doe je dat? Vooral door zelf echt binnen te kijken en sfeer te proeven.
Dat kan tijdens onze doedagen of bijvoorbeeld de open dag.

En lees ondertussen deze folder maar eens door. Ook onze
leerlingen en docenten komen aan het woord. Ze vertellen je graag wat ze
doen en waarom Plein Joure the place to be is!

Plein Joure is een kleinschalige school in … Joure ;)
Zo kun je dichtbij huis beginnen met het voortgezet onderwijs. Dat kan bij ons op
alle niveaus: van vmbo-basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, mavo
(vmbo-t), havo, atheneum tot gymnasium. Hoe fijn is dat?!
Doe je mavo? Dan kun je de hele opleiding bij ons blijven en je

In die zones leer je niet alleen nieuwe talen, wiskundige of

diploma halen (wist je al dat onze slagingspercentages héél

natuurkundige formules. Je werkt ook aan je vaardigheden.

hoog zijn?). Doe je een ander niveau? Dan stap je na één (de

Hoe onderbouw je je mening? Hoe werk je samen en hoe kun

beroepsgerichte leerwegen) of drie jaar (havo, atheneum en

je een probleem aanpakken én oplossen? Dat zijn dingen

gymnasium) over naar de bovenbouw in Heerenveen.

waar je je hele leven wat aan hebt! En ondertussen houden we
bij alles wat we doen rekening met verschillen. Want niemand

We vinden het belangrijk dat je je bij ons op school op je gemak

is hetzelfde!

voelt. Daar besteden we veel aandacht aan. Want als je je fijn voelt,
bereik je meer!

Ons onderwijs hebben we in drie zones verdeeld. Dit zijn ze:

> Leerzone (de gewone vakken)

> Maatwerkzone (maatwerk)
> Keuzezone (keuzemodules)

Op de volgende bladzijden lees je over onze zones.

PLEIN JOURE
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Dit is Plein Joure
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LEERZONE

De leerzone:
een stevige basis bij de gewone vakken
De leerzone staat iedere dag op je rooster. Hier krijg je les in de ‘gewone’
vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde. Die lessen krijg je
met je eigen klas. Welke opleiding je ook volgt: in de leerzone leggen we
een stevige basis voor de rest van je schoolloopbaan.

Deze vakken krijg je bij ons in klas 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aardrijkskunde*
Beeldende vorming (bevo)
Burgerschapskunde
Engels
Frans
Geschiedenis*
Grieks en Latijn**
Lichamelijke opvoeding (lo)

• Mens & maatschappij*
• Muziek
• Natuur & gezondheid
• Nederlands
•	Oriëntatie op de Oudheid (oro)***
• Techniek
• Wiskunde

*	Doe je vmbo-basis of -kader dan
volg je in plaats van geschiedenis
en aardrijkskunde het vak
mens en maatschappij
** alleen bij gymnasium
*** alleen bij havo en vwo

Plein Joure en
 de leerzone volgens.. .

Docent Marco Schots.

Hij is brugklascoördinator (en geeft
wiskunde, keuzezones en is coach).
“Plein Joure is een gemoedelijke school waar je gezien
wordt. Docenten zijn heel betrokken. Zij kennen de
leerlingen goed en weten wat er speelt. Je krijgt hier als
leerling echt de kans om je te ontwikkelen, om te groeien.
In de keuzezone krijg je vrijheid om te ontdekken wat bij je
past of wat je leuk vindt. En de coach begeleidt je bij het
maken van keuzes en op persoonlijk vlak. Zo helpen we je
om alvast na te denken over wat je later wilt doen, ook al
klinkt later misschien nog heel ver weg.”

Manon: “De eerste week hadden we een
je krijgt je boeken en een kluisje. De laatste twee dagen
van die week waren lesdagen, maar eigenlijk was dat
ook een soort introductie. Je hoort wat je per vak
allemaal kunt verwachten.”

Laurin, Manon en Marins uit klas 1

Zij voelen zich helemaal thuis.
Laurin: “Het voelde al heel snel alsof ik hier al
een paar jaar op school zit. In het begin vind je
het gebouw misschien groot en ben je bang

Marins: “Ik vond het wel fijn dat we zo de kans kregen

dat je verdwaalt. Maar na een week weet je de

om even te wennen. In die eerste week hadden we

weg en zie je dat het eigenlijk reuze meevalt!”

ook nog een brugklasfeest. Dat was wel een beetje gek
omdat je niet iedereen even goed kent, maar uiteindelijk
was het supergezellig en jammer dat het feest zo vroeg
was afgelopen.”

Aram en Rimon en de tutor.

Zij vinden het leuk op Plein Joure.
“Wij vinden het hier leuk. Joure is voor ons mooi
dicht bij huis en de meeste docenten zijn heel aardig.
Het leukste vinden we de gymlessen, techniek,
natuur en gezondheid en natuurlijk de pauzes.”

Bram uit klas 1

Hij heeft het naar zijn zin!
“Weet je dat ik helemaal geen spanning had om hier naar school te gaan? Plein Joure leek me
leuk en dat is het ook. Ik twijfelde vorig jaar tussen een school in Sneek en Plein Joure. Het leek
me hier gezelliger. Dat kwam ook door de filmpjes die ik had gezien. Ik heb veel vrienden op school.
Sommige kende ik al, sommige ook niet. De pauzes vind ik daarom het leukst. Dan kunnen we
lekker kletsen. En van de lessen vind ik techniek het leukste. Daar maak je echt dingen.”

LEERZONE

introductieprogramma. Je leert je klas beter kennen,

MAATWERKZONE
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De maatwerkzone:
je krijgt wat je nodig hebt
Iedere ochtend bij ons op school begint met de maatwerkzone. Hier krijg je de
ondersteuning die je nodig hebt en dat is voor iedereen anders.
De maatwerkzone heeft verschillende

leerlingen. Ongeveer drie keer per jaar

leren. Huiswerk kun je trouwens ook

onderdelen. Dit zijn de belangrijkste:

is er een leerling-ouder-coach-gesprek

maken bij het huiswerkuur aan het

(LOC-gesprek). In dat gesprek met je

einde van bijna iedere dag.

Coaching: je krijgt bij ons op school een

coach en ouder(s) of verzorger(s) kijk je

eigen coach. Die is er voor al je vragen.

hoe het op school is gegaan en kijk je

Coaching staat twee keer in de week op

vooruit: wat ga je anders doen? Waar ga

Ondersteuning bij dyslexie of
dyscalculie: heb je dyslexie of

je rooster. De ene les is met je klas.

je de komende tijd aan werken?

dyscalculie? Dan krijg je in de

Je praat dan bijvoorbeeld met elkaar

maatwerkzone extra begeleiding.

over het plannen van je huiswerk en het

Vakhulp: vind je een vak lastig?

maken van keuzes. Het andere

Dan kun je je aanmelden voor vakhulp.

Training zelfvertrouwen: In de

Je kunt daar vragen stellen aan de

maatwerkzone kun je bijvoorbeeld ook

docent of gewoon je huiswerk maken of

de training zelfvertrouwen volgen.

coachmoment is bedoeld voor

gesprekjes die de coach heeft met

We merken dat leerlingen daarna

De maatwerkzone volgens.. .
Floortje uit klas 3. Zij

steviger in hun schoenen staan!

heeft dyslexie.

“Ik weet dat ik dyslexie heb sinds groep 6 van de basisschool. Ik merk het bij spelling en het lezen van lange teksten. Dat vind ik lastig.
Toen ik hier op school kwam, moest ik er ook echt even in komen. Ik moest harder werken dan de rest. In het eerste jaar krijg je een
dyslexiecoach. Die zie je iedere week samen met andere kinderen die dyslexie hebben. Daar heb ik toen wel veel aan gehad. Het helpt
dat je weet dat er meer kinderen tegen dezelfde dingen aanlopen. Je zoekt samen wat het beste voor je werkt. Inmiddels heb ik mijn
weg wel gevonden en weet ik hoe ik moet leren. Ik krijg bij toetsen extra tijd en grotere letters. Dat helpt ook.”

Docent Katherine van der Velde.

Zij is dyslexiecoach.

“Als je dyslexie hebt, krijg je in de maatwerkzone extra ondersteuning.
Dat doen we iedere week. Met een klein groepje kijk je samen met de
dyslexiecoach hoe je het leren op school makkelijker kunt maken. We
vatten bijvoorbeeld een tekst samen of kijken welke websites handig
zijn om te gebruiken. En we hebben het ook gewoon gezellig. Als je
dyslexie hebt kun je gebruik maken van bijvoorbeeld een speciaal
programma dat teksten voorleest. Geen enkele leerling met dyslexie is
hetzelfde. Daarom kijken we goed waar je tegenaan loopt. Voor de ene
leerling helpt het als toetsen worden voorgelezen, de ander heeft juist
alleen behoefte aan extra tijd.”

Iris uit klas 3.

Zij ging naar vakhulp.
“Vakhulp kun je kiezen voor alle vakken. Ik heb vakhulp gehad voor Engels,
wiskunde en Frans. Het is heel fijn om die extra uitleg te krijgen. Leraren hebben bij
vakhulp net wat meer aandacht voor je dan in de klas. Je zit bij vakhulp met
verschillende jaren bij elkaar, maar dat merk je niet want je leert toch voor jezelf.
Meestal kies ik zelf voor vakhulp, maar soms kunnen ze je ook verplichten.
Bijvoorbeeld als je onvoldoende staat. Dat had ik met Frans. Nu ik weer voldoende
sta, hoeft het niet meer.”

Mevrouw Wietske den Teuling.

Zij geeft vakhulp Duits.
“Vakhulp wordt ieder dag gegeven op het
eerste lesuur en je krijgt daar extra hulp voor
een vak. In mijn geval is dat Duits. Leerlingen
komen bij vakhulp om zich bijvoorbeeld op
een grammaticatoets voor te bereiden, maar
ook om gewoon huiswerk te maken. Als ze
met een beetje extra hulp toch zien dat ze
het kunnen, geniet ik daarvan!”

Mevrouw Rianne den Hertog.

Zij is coach.

“De eerste gesprekjes die je met je coach hebt

Mare: “We hebben het bij coaching in

gaan over hoe het gaat op school en of je al

de klas ook over regels op social

gewend bent. Daarna gaat het ook over de
dingen waar je misschien tegenaan loopt en

Mare, Remco en Anniek uit klas 1.

Zij zijn blij met coaching.

welke keuzezones je kiest. Ik vind het leuk en

media. Wat kan wel en wat kan niet in
een WhatsApp-groep of op Snapchat.
Daar maken we dan met elkaar

belangrijk om leerlingen zo beter te leren

Remco: “Bij de één op één gesprekjes

kennen. Soms vinden leerlingen het eerst wel

met de coach heb je het over hoe het

spannend, maar ze merken na het eerste gesprek

gaat op school en thuis. Dat kan soms wel

dat dat reuze meevalt. In de klas hebben we het

fijn zijn. Je hebt ook gesprekken met je

tijdens coaching over van alles: van hoe je het

ouders erbij. Dan moet je van tevoren

beste woordjes leert of een samenvatting maakt

een formulier invullen met vragen over

tot maatschappelijke vraagstukken.”

jezelf en dan ga je het daar met elkaar
over hebben.”

Anniek: “Ik vind coaching goed. Zo leren
de docenten jou ook een beetje kennen.
Het hoort er voor mij gewoon bij. Op de
basisschool werkten we ook met
gesprekken waar mijn ouders en ik
beide bij zaten.”

afspraken over.”

"Het hoort er
voor mij
gewoon bij"

MAATWERKZONE

"Je leert toch voor jezelf"

KEUZEZONE
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De keuzezone:
kiezen wat je leuk of interessant vindt
We vinden het belangrijk dat er bij ons op school iets te kiezen valt. En we
vinden het ook belangrijk dat je kunt onderzoeken waar je goed in bent of wat
je leuk vindt. Daarom hebben we de keuzezone bedacht.
De keuzezone staat twee keer per week op je rooster. Je volgt

De keuzezone is leuk en je leert en er ook nog eens van. In alle

in totaal acht modules. Twee daarvan zijn verplicht en volg je

modules werk je namelijk aan de zogenaamde 21e eeuwse

met je klas: ICT en Fries. De andere keuzemodules kies je zelf en

vaardigheden, zoals kritisch of creatief denken, samenwerken

volg je met leerlingen uit de andere klassen. Je kunt dan

en probleem oplossen. Want ook al weten we nu nog niet

denken aan: CSI, Scratch, popkoor, drama, koken,

precies welke banen er in de toekomst zijn, we weten wel dat je

survivaltechnieken, balsporten en nog veel meer.

met deze vaardigheden goed voorbereid bent op de toekomst!

De keuzezone volgens.. .
Jurre uit klas 1.

Hij volgt de keuzezone
survivaltechnieken.

“Het leek me een leuke keuzezone en daarom heb ik
voor survivaltechnieken gekozen. Je leert knopen

maken, vuur maken en water filteren. Zo weet je wat je
in noodsituaties moet doen. De keuzezone is een leuk

onderdeel van je rooster. Dan heb je iets om naar uit te
kijken. Ik zou ook nog wel graag naar de keuzezone

koken willen. Soms maak ik thuis spaghetti. Het lijkt me
leuk om ook andere dingen te maken.”

Melissa uit klas 1.

Zij volgt de keuzezone bouw je eigen huis.
“Ik vind de keuzezone heel leuk. Je doet even iets anders dan
leren en je mag zelf kiezen wat je wilt. Bij techniek werk je
bijvoorbeeld echt met je handen en bij koken maak je
gerechten. Je leert in de keuzezone op een andere manier.”

Zij geeft de keuzezone Fries.
“Alle leerlingen volgen in klas 1 de keuzezone Fries.
Daarvoor hoef je echt niet Fries te zijn. Het is leuk
voor iedereen. Voor leerlingen die Friestalig zijn is
het een stukje identiteit en ook leerlingen met een
andere achtergrond steken er veel van op. Je werkt
aan portfolio-opdrachten over heel veel
verschillende dingen, zoals de cultuur, geschiedenis
en grammatica. We hebben ons net verdiept in de
Friese muziek. Leerlingen moesten zelf een band of
artiest kiezen en daar een poster over maken. Ik
vind het een hele leuke module om te geven en fijn
voor de leerlingen dat ze zo Fries krijgen.”

Docent Harm de Jong.

Hij geeft keuzezone Gamen en Rocken & Raggen (en is docent geschiedenis en
maatschappijleer).
“Ik geef verschillende keuzezones en dat vind ik prachtig om te doen. Zo geef ik Gamen. Dan hebben we het over hoe een game wordt
gemaakt, wat een game goede game is, we hebben het over gameverslaving en over de geschiedenis van gamen. En natuurlijk gaan
we zelf ook gamen. Bij Rock & Ragge onderzoeken we bijvoorbeeld de cultuur achter muziek, hoe rap is ontstaan en hoe een
draaitafel werkt. Ik vind het heel leuk om te zien dat sommige leerlingen tijdens deze lessen helemaal loskomen of ineens al heel
veel van een onderwerp blijken te weten. Je leert tijdens dit soort lessen naar elkaar te luisteren en dat zorgt voor wederzijds
respect en waardering.”

KEUZEZONE

Docent Ine Otter.

Meneer
PLEINPRIKBORD

Meneer of mevrouw

Mevrouw

Bij ons op school zijn er geen meesters en juffen meer.
Wij noemen ze docenten. Je spreekt ze aan met hun achternaam.
In deze PleinPraat maken we een uitzondering en noemen
we ook de voornamen van de docenten.

Even voorstellen:

Onze
onderwijsassistenten

Tutor

Om je op weg te helpen bij ons op school heb je natuurlijk je coach.
Maar we hebben ook tutoren. Dat zijn leerlingen uit klas 4 bij wie je snel
met vragen terecht kunt over praktische zaken op school. De tutoren
helpen bij activiteiten voor klas 1 zoals het schoolfeest en de introductie
dagen. Ze geven ook gastlessen rond het thema pesten en plagen.

Bram uit klas 4 is tutor
“Het is leuk om tutor te zijn van eersteklassers.
Iedere tutor heeft zijn eigen klas. Ik ben tutor
van 1h. Daarin zitten toevallig ook kinderen uit
mijn woonplaats Sint Nicolaasga en die kende ik
al. Ik heb geholpen bij de introductiedagen,
maar leerlingen komen ook bij me als het
inloggen op school even niet wil. Dan help ik ze.
Het leuke is dat ik er zelf ook weer van leer en
dat is goed voor later.”

Meneer

Lennart Nijholt

Mevrouw
Laura Dijkstra

Buitenschoolse
activiteiten
Naast al die leuke activiteiten
onder schooltijd, hebben we
ook nog leuke activiteiten na
schooltijd. Altijd al eens willen
klimmen, tapas maken of
gewoon gezellig met elkaar
spelletjes doen? Ook dat kan!

De plek v
oor je

fiets

Mevrouw

Marjolein van den Berg

Even voorstellen:

PLEINPRIKBORD

Onze conciërges

Meneer

Pieter Zandbergen

kluisje

Voor al je spullen
heb je een

Mevrouw

Linda van den Nieuwendijk

De brugklascoördinator
Om ervoor te zorgen dat alles in klas 1 goed
loopt hebben we een brugklascoördinator.
Dit is meneer Marco Schots.

Meneer

Theunes Braaksma
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Kei College

Kei College

Vmbo-basis

Vmbo-kader

Mbo/Havo

Hbo

WO

.

Mbo
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Onderwijs op Plein Joure
Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Heerenveen

Havo

Atheneum /
Gymnasium

1
Mavo/vmbo-t
Advies basisschool

Binnenkijken bij Plein Joure?
Check onze website én App* voor
informatie over:

• Doedagen
• 	Voorlichting voor 		
ouders en verzorgers
• Open dag
* De app kun je downloaden via pleinjoure.nl/app of scan de QR-code

Pleinjoure.nl

