
 

 

Datum 19 december 2021 
Onderwerp communicatie lockdown Plein Joure 
  

Behandeld door Alinka Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482166 
 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 

 

Jullie hebben het ongetwijfeld gehoord. Vanaf morgen, maandag 20 december, sluiten 

wij de deuren. De scholensluiting overvalt ons en we vinden het heel jammer dat we het 

kalenderjaar zo moeten afsluiten. Maar het is even niet anders. Hieronder staat 

puntsgewijs de informatie die nu belangrijk is. 

 

We hebben besloten om alle lessen en vrijwel alle activiteiten die voor de komende week 

op de planning stonden te laten vervallen, met een paar uitzonderingen, zie hieronder. 

Wanneer er deze week opdrachten moeten worden ingeleverd, dan kan dat volgens 

planning digitaal. Toetsen zullen worden verplaatst (met uitzondering van PTA’s in klas 3 

en 4 mavo). Hierover ontvang je aanvullende informatie van je docent. 

 

Coachgesprekken en afspraken maken (alleen op uitnodiging) 

Op maandag 20 en dinsdag 21 december is de school open voor noodzakelijke 

individuele coachgesprekken en voor het maken van afspraken met vakdocenten. Indien 

nodig word je hiervoor vóór 10 uur morgenochtend uitgenodigd door je coach of door 

een vakdocent. Check daarom of je in Magister een bericht hebt ontvangen. 

 

Jaarafsluiting/kerstviering (alle leerlingen) 

We vinden het belangrijk om toch samen dit kalenderjaar af te sluiten en online elkaar 

nog even te ontmoeten. Dit is tevens het moment waarop we willen testen of het alle 

leerlingen lukt vanuit huis in te loggen in MS Teams. Dat doen we op dinsdagochtend om 

9.00 uur met een digitale coachles. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging via Teams van 

je coach. 

 

Schoolexamens ((voor)examenleerlingen) 

Het kan zijn dat er deze week nog schoolexamens staan gepland voor leerlingen uit klas 

3 mavo en 4 mavo. Indien dit het geval is, gaan deze gewoon door. Je mag hiervoor naar 

school komen (en je houdt je daarbij aan de geldende coronaregels). In Magister kun je 

zien wanneer welk schoolexamen (PTA) voor jou gepland staat. Zorg dat je op tijd 

aanwezig bent. Daar waar nodig maakt de vakdocent met jullie aanvullende afspraken 

over een digitaal lesmoment of de mogelijkheid tot het stellen van je laatste vragen. 

Houd ook daarvoor Magister goed in de gaten. 

 

Spullen ophalen (alle leerlingen) 

Het schoolgebouw is morgen gewoon open. Indien er nog spullen op school liggen (in het 

kluisje), zoals je tekendoos of boeken, dan kun je deze morgen ophalen. We vragen je 

met klem om je te beperken tot het ophalen van de spullen en niet op school te blijven 

rondhangen.   
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Device lenen (alle leerlingen) 

We houden er rekening mee dat we in de week na de kerstvakantie online moeten 

lesgeven. Voor leerlingen die thuis niet de beschikking hebben over een device voor het 

volgen van de online lessen is het mogelijk een device via school te lenen. Geldt voor jou 

dat je niet de beschikking hebt over een device, dan moet je dat maandag (morgen) 

uiterlijk om 12.00 uur kenbaar maken bij je coach. Hij/zij kan dan in overleg met jou 

beoordelen of je een device van school kunt lenen. Leerlingen die een device kunnen 

lenen halen deze dinsdagochtend om 11.00 uur op.  

 

 

Opvang op school (kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in vitale beroepen)  

Voor kinderen waarvan beide ouders een vitaal beroep hebben en kwetsbare kinderen 

zijn wij open tot en met donderdag 23 december (vrijdag was al een vrije dag). Graag 

willen wij weten voor hoeveel leerlingen wij op school een opvangprogramma moeten 

inrichten. Daarom verzoeken wij ouders en verzorgers voor wie dit geldt om vóór 12.00 

uur op maandag 20 december een e-mail te sturen naar fb.roosenburg@pleinjoure.nl met 

daarin de:  

- naam/namen van de leerling(en) voor wie wij opvang moeten inrichten;  

- de klas(sen) en locatie(s);  

- op welke dagen de opvang nodig is; 

- wat de reden is voor de opvang. Quiz 

 

Plein Joure Kerst Quiz 

Jammer dat de kerstactiviteiten die we hadden bedacht voor op school komen te 

vervallen, maar wat zijn wij ontzettend blij dat we voor deze week een hele leuke 

onlineactiviteit hebben gepland: de grote Plein Joure Kerst Quiz! De uitnodiging hiervoor 

vind je als bijlage bij deze mail. We hopen jullie, leerlingen en ouders, komende 

woensdagavond online te treffen!  

 

Na de kerstvakantie 

Op maandag 3 januari bekijkt de overheid opnieuw of de scholen weer open kunnen en 

zo ja op welke wijze. We zullen jullie daarna zo snel mogelijk informeren over hoe de 

eerste schoolweek (of weken) van het nieuwe jaar eruit gaan zien. Wij zullen ons in ieder 

geval ook voorbereiden op een situatie waarin online onderwijs wordt gegeven en op een 

situatie waarin we werken met een mix van online en fysieke lessen (hybride onderwijs).  

 

Zijn er vragen? Dan kun je altijd terecht bij je coach. Zet hem op de komende weken en 

pas een beetje op elkaar!  

 

Hartelijke groet, 

Namens alle medewerkers van Plein Joure, 

 

 

Alinka Spijkers, 

Directeur Plein Joure n Joure Kerst Quiz 

Jammer dat de kerstactiviteiten die we hadden bedacht voor op school komen te  


