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Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag was er een persconferentie van het kabinet waarin een aantal
versoepelingen en extra maatregelen in verband met het coronavirus is afgekondigd.
Gelukkig verandert er voor het voortgezet onderwijs voorlopig niets. Dat betekent dat
ook de komende weken de richtlijnen gelden waarmee jullie ondertussen bekend zijn.
Mondkapjes
Deze blijven ook de komende weken verplicht tijdens alle verplaatsingen door de school.
Ten aanzien van de mondkapjes geldt een kleine aanscherping (ook buiten het
onderwijs). Stoffen mondkapjes zijn niet langer toegestaan. Bedoeling is dat je een
medisch mondkapje draagt. Dit zijn de lichtblauwe mondkapjes die inmiddels overal
verkrijgbaar zijn (supermarkt, drogist etc.). De meeste leerlingen dragen al zo'n medisch
mondkapje.
Zelftesten
Afgelopen weekend ontving ik een mail van een ouder van een van onze leerlingen. Zij
wees mij er terecht op dat op de zelftesten van het merk BD die we vorige week hebben
uitgedeeld op de buitenverpakking een datum staat die verlopen is. Bij het openen van
de verpakkingen bleek dat op de inhoud die in de doosjes zit een houdbaarheidsdatum
staat die nog niet verlopen is. De inhoud van het buisje met testvloeistof zag er echter
'vlokkerig' uit, daar waar dit helder moet zijn. Vandaag hebben wij naar aanleiding van
het bericht van deze ouder meerdere DB-testen geopend en het blijkt dat in alle testen
de inhoud van de buisjes met testvloeistof 'vlokkerig' is. We hebben daarom besloten
deze zelftesten af te voeren en niet meer aan jullie uit te delen.
Heb jij vorige week deze zelftesten opgehaald bij Linda, dan willen we je vragen de
zelftesten weg te gooien en niet meer te gebruiken. Bij Linda kun je nieuwe zelftesten
(van een ander merk) ophalen.
3 februari 2022, ontwikkeldag voor docenten
Eerder heb ik u via onze update laten weten dat we de ontwikkeltijd die gepland stond op
dinsdagmiddag 11 januari zouden verplaatsen naar een later tijdstip. We hebben
besloten deze ontwikkeltijd van 11 januari jl. te koppelen aan de volgende
ontwikkelmiddag die gepland staat op 3 februari aanstaande. Dat zorgt ervoor dat de
docenten die dag een ontwikkeldag krijgen en alle leerlingen lesvrij zijn.
Het inroosteren van een ontwikkeldag voorkomt dat we de komende tijd twee dagen te
maken hebben met een verkort lesrooster. De lesuitval wordt nu gebundeld op een dag,
voor jullie en de docenten is dat prettiger.

3 februari 2022, PPO bij de Friese Poort voor mavo-2
Op donderdag 3 februari organiseert de Friese Poort in Sneek de Praktische Profiel
Oriëntatie (PPO) voor de mavo-2 leerlingen. Dat zijn bij Plein Joure de leerlingen uit klas
PM2a, PM2b en PM2c. Deze PPO gaat, ondanks de ontwikkeldag voor docenten, voor
deze leerlingen gewoon door!
Voor de leerlingen uit klas PM2a, PM2b en PM2c betekent dit dat ze op donderdag 3
februari:
• Om 10:00 uur aanwezig moeten zijn op school.
• OM 10:15 uur met de bus vertrekken naar de Friese Poort in Sneek.
• Rond 14:00 uur weer terug zijn bij Plein Joure.
Hoe het programma voor de PPO eruit gaat zien en welke keuzes jullie kunnen maken
hoor je binnenkort van je coach.
8 februari 2022, leerlingenbesprekingen
Op dinsdag 8 februari zit het eerste half jaar van dit schooljaar erop en hebben we weer
een bespreking over de leerlingen en klassen. Gedurende deze dag bespreken de
coaches en lesgevende docenten de voortgang van de leerlingen en de verschillende
klassen met elkaar. De leerlingen zijn deze dag, volgens de jaarplanning, lesvrij.
Ervan uitgaande jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je naar
aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kun je die stellen aan je coach.
Met vriendelijke groet,
Alinka Spijkers
Directeur Plein Joure

