
 

 

Datum 13 september 2022 
Onderwerp LOC-startgesprek 
  

Behandeld door R. van Slooten 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Ook dit schooljaar vinden er LOC-gesprekken plaats: een gesprek tussen leerling, ouder 

en coach. Het eerste LOC-gesprek, het zogenaamde LOC-startgesprek, vindt plaats op 

dinsdag 27 september tussen 14.00 en 21.00 uur. In enkele gevallen kan het gesprek 

op een ander moment in diezelfde week plaatsvinden. Het startgesprek duurt 15 minuten 

en hierin staat de nadere kennismaking centraal en stellen we doelen voor het komende 

schooljaar. 

 

Inschrijven voor het gesprek gaat anders dan vorig jaar, u kunt namelijk zelf een 

geschikt moment aanvinken waarop u naar school komt voor het gesprek.  

Inschrijven gaat als volgt: 

1. Gebruik een laptop of vaste computer (geen tablet of mobiel).  

2. Ga naar Magister en log in op het account van uw kind (met het leerlingnummer). 

3. Klik links in het Menu op ‘Activiteiten’. 

4. Klik op de activiteit ‘Loc-startgesprek’. 

5. Scroll door de data en kies het moment dat u en uw kind het beste uitkomt. Als er 

bij ‘beschikbare plaatsen’ een 0 staat, dan kunt u dit moment niet meer kiezen. 

6. Zet een vinkje bij ‘Niet ingeschreven’ en het verandert in ‘Ingeschreven’. 

7. Om te controleren of het is gelukt, scrollt u terug naar boven en ziet u rechts 

onder ‘inschrijvingen (min/max)’ staan ‘1 (1/1)’. Dit betekent dat uw inschrijving 

is gelukt. U staat nu ingeschreven voor het loc-gesprek. 

8. Noteer zelf de dag en tijdstip in uw agenda en in die van uw kind. U ontvangt 

namelijk geen bevestigingsmail van ons. 

9. Inschrijven kan tot en met maandag 19 september om 17.00 uur.  

Voor leerjaar 1 en 4 is het startgesprek verplicht en daarom geldt dat wanneer u zich 

niet inschrijft u door de coach automatisch wordt ingepland op een tijdstip dat nog leeg 

is.  

 

Het gesprek vindt op Plein Joure plaats. In welk lokaal u moet zijn, kunt u op de 

betreffende dag zien op het overzicht dat bij ingang van de school op het prikbord hangt.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, neemt u dan 

gerust contact op met de coach van uw kind.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de coaches, 

 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 592 
8440 AN Heerenveen 
 
Postbus 242 
8440 AE Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 
 

 


