
 

 

Datum 8 september 2022 
Onderwerp ouderavond  
  

Behandeld door Sybryn van Wieren 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Op dinsdagavond 20 september vindt er op Plein Joure een ouderavond plaats. 

Deze avond staat in het teken van dyslexie en Leren leren. Om 19.00 uur start de 

bijeenkomst voor de ouders van onze dyslectische leerlingen en om 20.00 uur start de 

informatieavond over het thema Leren leren. 

 

Dyslexie 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle ouders met een kind met dyslexie en wordt geleid 

door onze dyslexiecoaches Katherine van der Velde en Geke van der Veen.  

Tijdens de bijeenkomst willen we u meer vertellen over de begeleiding van dyslectische 

leerlingen. We bespreken de mogelijkheden van ondersteuning voor uw kind. Natuurlijk 

is er ook gelegenheid om vragen te stellen. De laatste 15 minuten kunt u specifieke 

vragen te stellen m.b.t. uw kind.  
U wordt om 19.00 uur op Plein Joure verwacht in lokaal 0.09. De uitleg duurt tot 

uiterlijk 20.00 uur zodat u vervolgens de informatieavond over het thema Leren leren 

kunt bijwonen.   
 

Leren leren 

Als een kind start op de middelbare school wordt er veel van hem/haar gevraagd. Denk 

aan het maken van huiswerk en het leren plannen en organiseren. In de praktijk is 

gebleken dat ouders veel baat hebben bij praktische informatie over de wijze waarop u 

als ouder/verzorger, uw kind kunt ondersteunen bij het schoolwerk.   

Daarom vindt om 20.00 uur hierover een informatieavond plaats, de koffie/thee staat 

vanaf 19.45 uur in de kantine voor u klaar. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur 

waarna er nog ruimte is voor persoonlijke vragen. 

 

Tijdens de informatieavond 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 gesproken worden over samenwerking tussen u als ouder en school en 

welke mogelijkheden Plein Joure kan bieden indien uw kind meer moeite blijkt te hebben 

bij bovenstaande onderwerpen.  
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De bijeenkomst over het thema Leren leren 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 

informatieavond kunnen deze vragen dan meegenomen worden. 

 

Het wordt een informatieve avond waarop we u allen hopen te zien.  

Graag tot 20 september! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 
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