
 

 

Datum 30 januari 2023 
Onderwerp Oriëntatie Kei College 
  

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

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Graag informeer ik u over het volgende: Oriëntatie op het Kei College  

 

Op dinsdag 7 februari aanstaande gaan alle leerlingen uit klas PBK1A voor het eerst een 

kijkje nemen op het Kei College in Heerenveen. Door het Kei College wordt er een bus 

gehuurd om onze leerlingen naar Heerenveen te brengen en te halen.  

 

De oriëntatiedagen op het Kei College voor klas 1 zijn door ons als volgt gepland: 

• Dinsdagochtend 7 februari (HBR en D&P) 

• Woensdagochtend 22 februari (BWI en MT) 

• Dinsdagochtend 7 maart (PIE/ E&O) 

• Donderdagochtend 9 maart (Z&W en evaluatieronde) 

  

Het ochtendprogramma duurt ongeveer van 08.30 – 11.30 uur. Op de dinsdag hebben de 

leerlingen daarna geen les meer, op de andere dagen wel weer volgens rooster.  

Dit bespreekt de coach met de klas. Tevens bereiden de coaches de leerlingen voor in de 

coach les. 
 

De eerste oriëntatie dag is dus op dinsdag 7 februari 2023. Als begeleider gaat mee een 

van de coaches; meneer Pander of meneer Grotenhuis. We vertrekken vanuit Joure om 

08.20 uur en zijn om ongeveer 11.30 uur weer terug. De leerlingen worden om 8.10 

uur op school verwacht! 

 

Het Kei College is een samenwerkingsschool tussen OSG Sevenwolden en het Bornego 

College voor de beroepsgerichte opleidingen van het vmbo (net als Plein Joure). In de 

komende 2 maanden gaan de leerlingen gedurende 4 dagdelen kennismaken met de 

7 profielen die de het Kei College te bieden heeft. 

  

Voor meer informatie over de verschillende profielen, kunt u een kijkje nemen op de 

website van het Kei College: www.kei.college.  

 

Ook is via de volgende link, die in groep 8 gegeven is een beeld te krijgen van deze 

school: Kei in het Kort. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de heer Pander en de heer Grotenhuis, coaches  

 

 

De heer Zwaga, 

decaan 

 

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  

klas PBK1A 

http://www.kei.college/
https://www.youtube.com/watch?v=KKglb1jkqtY

