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Alles over de leerzone
De leerzone staat bij Plein Joure iedere dag op je rooster. In de leerzone volg je de ‘gewone’ vakken, 

zoals wiskunde, Nederlands, Engels en geschiedenis. Soms krijg je een gastles, ga je op excursie of 

werk je aan een project. Ook dat hoort bij de leerzone. Welke opleiding je ook volgt: in de leerzone 

leggen we een stevige basis voor de rest van je schoolloopbaan.

Vakken en niveaus
Alle leerlingen krijgen bij ons theorie- en praktijkvakken. 

Hoeveel vakken je volgt en welke dat precies zijn, hangt

af van je niveau. We plaatsen je op het niveau dat de 

basisschool adviseert. Halverwege en aan het einde van 

klas 1 bekijken we of je goed op niveau zit. Als het nodig is, 

kun je dan overstappen naar een ander niveau.

Je kunt bij Plein Joure in klas 1 alle niveaus volgen: vmbo-

basisberoepsgericht, vmbo-kaderberoepsgericht, mavo, 

havo, atheneum en gymnasium. Daardoor kun je dicht bij 

huis beginnen met het voortgezet onderwijs. Hoe fijn is 

dat?!

Vmbo-basis en -kader
Passen de beroepsgerichte leerwegen het beste bij jou? 

Dan krijg je in de leerzone wat meer lessen waarbij je 

praktisch bezig bent. We werken samen met het

Kei College in Heerenveen. In het eerste jaar ga je een 

paar keer naar Heerenveen om alvast kennis te maken met 

het Kei-onderwijs en de zeven profielen die je daar kunt 

volgen. Zo kun je na het eerste jaar in Joure gemakkelijk 

instromen in Heerenveen voor de volgende drie jaar van je 

opleiding.

Mavo (vmbo-t)
Kies je voor een mavo-opleiding (vier jaar) dan kun je in 

Joure blijven en bij Plein Joure examen doen. Je kunt bij 

ons rekenen op een goede opleiding en een fijne school 

waar je gekend en gezien wordt. Je bent na vier jaar 

helemaal klaar voor het mbo of de havo. Wist je dat we al 

jaren goede examenresultaten hebben?

We vinden het belangrijk dat je jezelf goed leert kennen 

en passende keuzes kunt maken, ook voor later. Het lijkt 

misschien nog ver weg, maar het is wel belangrijk om nu 

al stil te staan bij je toekomst. Daarom besteden we vanaf 

klas 2 veel tijd aan loopbaanbegeleiding. Je ontdekt wat je 

leuk vindt, wat je goed kunt en wat bij je past. Je doet mee 

met het Beroepenfeest On Stage en in klas 3 loop je een 

week stage. In klas 4 maak je kennis met de mbo-scholen 

in de buurt.
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The place to be!

Havo, atheneum en gymnasium
De lessen voor havo, atheneum en gymnasium zijn wat 

theoretischer en vooral bij het atheneum en gymnasium 

ga je dieper op de stof in. Volg je één van deze drie 

opleidingen, dan stap je na het derde jaar over naar 

Heerenveen. Dat doe je nadat je bij ons in Joure goed 

bent voorbereid op die overstap: we organiseren veel 

activiteiten op het gebied van loopbaanbegeleiding en het 

maken van keuzes. De havo duurt in totaal vijf jaar het 

atheneum en gymnasium duren zes jaar.

Lestijden
De leerzone is de enige zone waarbij je lessen volgt in je 

eigen klas. In de leerzone duren de lessen 60 minuten.

Toetsweek
Aan het eind van het schooljaar organiseren we 

een toetsweek. Dit is alvast als voorbereiding op de 

tentamenweken en examenperiode in de examenklas. We 

bereiden je goed voor op een toetsweek.

Plein Joure digitaal
Plein Joure gaat met de tijd mee. Je werkt bij ons zowel 

digitaal als met lesboeken. Omdat we genoeg laptopkarren 

hebben, hoef je zelf geen ‘device’ aan te schaffen. De 

laptops gebruik je in de klas voor digitale methodes en

om bijvoorbeeld te werken aan opdrachten. Ook in de 

maatwerk- en keuzezone gebruiken we een combinatie 

van gedrukt en digitaal materiaal.

Excursies en bedrijfsbezoeken
Je weet het vast: Joure is the place to be. Toch is het ook 

goed om soms eens verder te kijken of te horen. Daarom 

nodigen we regelmatig deskundigen uit op school om

te vertellen over bijvoorbeeld politiek, verslaving of het 

verleden. Daar leer je van! En we nemen je mee buiten de 

school, tijdens excursies dichtbij of verder weg. Je kunt 

daarbij denken aan een bezoek aan Herinneringscentrum 

Kamp Westerbork, het Woudagemaal, de Tweede Kamer in 

Den Haag of de Bataviawerf. Ook bezoeken we weleens een 

bedrijf in de buurt.

Activiteiten
We organiseren ook gezellige activiteiten op school, zoals 

een schoolfeest, gala of klassenuitje.

Introductiedagen en kamp
Vind je de overstap naar het voortgezet onderwijs best 

spannend? Dat kunnen we ons heel goed voorstellen! 

Daarom organiseren we voor onze nieuwe eersteklassers 

introductiedagen. Tijdens deze eerste dagen van het 

schooljaar maken we je wegwijs bij ons op school en leer 

je je klas en coach beter kennen. Je voelt je hierdoor 

vast snel thuis! En aan het einde van het eerste jaar 

gaan we drie dagen met elkaar op kamp in Oudemirdum: 

kamperen, zelf koken en leuke activiteiten ondernemen 

met je klasgenoten. Je zou er nu al zin in krijgen!


