
 

 

Datum 20 december 2023 
Onderwerp Open dagen MBO 
  

Behandeld door Martijn Zwaga 
Telefoonnummer 0513 - 801 886 
E-mail  m.zwaga@pleinjoure.nl 

 

 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit klas 3 en 4, 

 

Uw zoon/dochter is druk bezig om te kijken welke vervolgopleiding ze willen gaan volgen 

na hun diploma. De open dagen in november zijn al door veel leerlingen bezocht en de 

eerste kennismakingsgesprekken en meeloopdagen vinden plaats. Ook zijn de eerste 

leerlingen al aangemeld bij een mbo-opleiding. 

 

De leerlingen die nu nog twijfelen, hebben nog de kans om nogmaals naar de open 

dagen te gaan op het MBO. Door op het logo te klikken, kun je precies zien wanneer de 

open dagen zijn. 

 

Open dagen 

In januari worden er voor de 2e keer de jaarlijkse open dagen georganiseerd door de 

mbo-scholen. Klik op de link hieronder van de scholen voor meer info. 

 

 

 

                                            
 

                                    
 
 

 

Beleefdagen 

 

Voor de Friese poort en het Friesland College heb ik ook een link hieronder waar je een 

meeloop-/beleef dag aan kunt vragen als je nog een keer in de keuken wil kijken. Je 

moet hier wel vrijaf voor vragen bij de decaan. Mocht je dus toch wat twijfelen, dan is 

een meeloop dag nog een mooie optie. 

 

Beleefdag Friesland College 

Beleefdag Friese Poort 

 

 

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 

de leerlingen mavo-4 

https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken/beleefdag#msdynttrid=x5BihEDBtMaQrT24gDGCUSp_ENbCI8JbSKUwJ94I6-M
https://www.rocfriesepoort.nl/voorlichtingen
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/agenda?page=1&facetIds=b12adac7-6ff6-4495-8ef9-c18a94acbf68
https://www.alfa-college.nl/opleiding-kiezen/open-dagen
https://noorderpoort.nl/voor-studenten/voorlichtingsactiviteiten
https://www.frieslandcollege.nl/hulp-nodig/kom-kijken
https://www.deltion.nl/voor-jongeren/open-dagen
https://www.rocfriesepoort.nl/voorlichtingen


 

 

Havo  

De leerlingen die naar havo 4 willen, hebben allemaal een gesprek gehad met mij als 

decaan. Zij hebben een keuzeformulier havo 4 meegekregen en deze leveren ze ingevuld 

met handtekening in bij mij als decaan voor de kerstvakantie. Dit is in principe dan het 

vakkenpakket havo 4.  

De leerlingen hebben de keuze uit OSG Fedde Schurerplein of Bornego College lyceum. 

Ze hebben overigens zelf al in het gesprek een keuze gemaakt welke school hun 

voorkeur heeft. Dit formulier – ‘de definitieve profielkeuze voor havo’ – is het 

aanmeldingsformulier voor de havo. De decaan zorgt voor de administratieve verwerking 

en de leerling krijgt, voordat het nieuwe schooljaar begint, de informatie over het rooster 

en dergelijke vanuit Heerenveen.  

PS: 

• De leerling meldt zich overigens nog wel aan voor 1 april bij een mbo-

opleiding als back up. 

• Er komt voor beide scholen nog een profielkeuze dag op maandag 13 

februari (Bornego College) of woensdag 15 februari (OSG Sevenwolden) 

 

Twijfel  

Is er nog twijfel over de keuze van een vervolgopleiding, dan lijkt het mij verstandig dat 

we nog eens praten! Dat initiatief laat ik graag bij de leerling en u. Wacht niet te lang 

met het maken van een afspraak, de sluitingsdatum voor aanmelding bij de mbo-

opleidingen is 1 april.  

 

Ik wens jullie veel succes toe bij de zoektocht en het kiezen van de juiste 

vervolgopleiding. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, neemt u 

dan gerust contact met mij op.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de coach,  

 

Martijn Zwaga  

Decaan VMBO Plein Joure 

E: m.zwaga@pleinjoure.nl  
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