
 

 

Datum 15 februari 2022 
Onderwerp Informatie-avond  
  

Behandeld door Sybryn van Wieren 
Telefoonnummer 0513 – 801 883 
E-mail  s.vanwieren@pleinjoure.nl 

 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Naar aanleiding van vragen van ouder richting school, blijkt dat er behoefte is aan 
praktische informatie over de wijze waarop u als ouder/verzorger, uw kind kunt 
ondersteunen bij het schoolwerk. In de afgelopen periode, waarbij van zowel leerlingen 
en hun ouders als school een grote mate van flexibiliteit is gevraagd, vinden wij het 
belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden.  
  
Daarom nodigen wij u van harte uit voor een online informatie-avond voor ouders op 
woensdag 9 maart 2022. Deze avond begint om 19.30 uur en eindigt ongeveer om 20.30 
uur. U ontvangt op dinsdag 8 maart een email met daarin de link naar de digitale 
bijeenkomst. Door op de link te klikken wordt u verwezen naar Teams online. Als u de 
app heeft geïnstalleerd kunt u ook de app openen. Het verzoek is om tijdens de online 
informatie-avond de microfoon en camera uit te zetten. 
   
Tijdens de informatie-avond zullen wij u voorzien van praktische tips en adviezen die 
alles te maken hebben met leren en voorwaarden om te kunnen leren. Denk hierbij aan 
onderwerpen als ‘plannen & organiseren’, ‘monitoren van huiswerk’, ‘concentratie’ en 
‘helpen bij maken en leren van huiswerk’. 
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de impact van de huidige situatie op zowel 
leerlingen, het gezin als het onderwijs. 
  
De avond wordt verzorgd door Sybryn van Wieren (ondersteuningscoördinator 
onderbouw) en Ina Terra (trainer ‘Ik leer leren’).   
 
Mocht u op voorhand vragen hebben, kunt u deze mailen naar 
s.vanwieren@pleinjoure.nl. Tijdens de informatie-avond ga ik de vragen verwerken in 
mijn toelichting. 
 
Graag tot 9 maart! 
  
Met vriendelijke groet, mede namens de coaches, 
 
  
Sybryn van Wieren (ondersteuningscoördinator onderbouw) 
Ina Terra (trainer ‘Ik leer leren’) 
Plein Joure 
 
 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
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www.pleinjoure.nl Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
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