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Deze week zijn we gestart met het rooster voor het tweede deel van dit schooljaar, waarmee de eerste helft 

van het schooljaar alweer achter ons ligt. De resultaten van het eerste halfjaar worden binnenkort samen met 

uw kind en u besproken tijdens de LOC-gesprekken en op vrijdag 17 februari ontvangen alle leerlingen hun 

tussenrapport.

Nog maar 10 lesweken en dan starten de mavo 4-leerlingen met hun centraal examen. De examens en 

zomervakantie lijken nog ver weg, maar voordat we het weten is het zover! De komende weken zijn voor alle 

leerlingen belangrijk, voor de examenleerlingen in het bijzonder. Het is de periode waarin de laatste PTA’s 

worden gemaakt en de herkansingen worden aangeboden. Voor alle leerlingen geldt dat wanneer ze extra 

hulp of uitleg nodig hebben, ze drie keer per week terecht kunnen in de maatwerkzone. Ook zijn docenten 

graag bereid extra uitleg te geven als de leerling daarom vraagt. Ik wens alle (examen-)leerlingen succes en 

veel plezier in het tweede deel van dit schooljaar.

Alinka Spijkers

Directeur Plein Joure

Doe-dinsdagen voor leerlingen klas 4  
Het examen begint voor onze vierde klassers over iets meer 

dan 3 maanden. We merken dat sommige examenleerlingen 

behoefte hebben aan een plek waar zij hun huis- en 

leerwerk in alle rust kunnen maken of kunnen werken 

aan het afronden van diverse opdrachten. Wij willen onze 

examenleerlingen graag zo goed mogelijk voorbereiden 

op het examen. Daarom organiseren wij vanaf deze week 

de zogenaamde Doe-Dinsdag. Deze Doe-Dinsdagen zijn 

voornamelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat het schoolwerk 

wordt bijgehouden, wanneer huis- en/of leerwerk of 

werkstukken niet in orde zijn. Leerlingen van klas 4 kunnen 

elke dinsdagmiddag onder begeleiding van een vakdocent 

bezig met hun schoolwerk. Deze middag duurt van 13.30 – 

15.00 uur. Aanmelden kan via de coach of de vakdocent. 

Op zoek naar ouders
Plein Joure is per augustus op zoek naar twee ouders voor 

deelname in de nieuwe locatieraad van Plein Joure. Als bijlage 

bij deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie.

Regelingen binnen de gemeente 
Armoede is een onderwerp dat gelukkig steeds meer aandacht 

krijgt. Als je niet kunt rondkomen geeft dat stress en wellicht 

ook een gevoel van schaamte. Vaak zijn er regelingen waar je 

gebruik van kunt maken, maar weet je misschien niet waar 

je moet zijn. Om die reden heeft gemeente de Fryske Marren 

een “Wegwijzer Geld” geschreven voor de inwoners van deze 

gemeente. Hierin staat waar je terecht kunt voor eventuele 

hulp en ondersteuning. De gids is hier te downloaden.
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https://www.defryskemarren.nl/wp-content/uploads/2022/06/de-fryske-marren-wegwijzer-geld.pdf
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Week van de Liefde
Van 13 tot en met 17 februari is het de Week van de Liefde. 

De leerlingen van Plein Joure doen hier met verschillende 

activiteiten aan mee: 

 

Lessen over de liefde 

In de Week van de Liefde is er in de lessen natuur & 

gezondheid en biologie aandacht voor dit thema: 

Zijn wie je bent.  

Rozenactie 

In de dagen voorafgaand aan de Week van de Liefde kunnen 

leerlingen een roos met een kaartje kopen voor een vriend/

vriendin/klasgenoot/docent. Hier kunnen leerlingen een 

leuke, lieve boodschap op schrijven. Op maandag 13 februari, 

de dag voor Valentijnsdag, gaat de leerlingraad bij alle klassen 

langs om deze rozen uit te delen.  

Valentijnsgala

Op maandag 13 februari organiseren wij een Valentijnsgala 

voor alle leerlingen van Plein Joure. De kantine van Plein 

Joure wordt omgetoverd tot dansvloer, waarbij onze huis-dj 

Lennart populaire plaatjes zal draaien. Entree en drankjes zijn 

deze avond gratis. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 

22.30 uur. De inloop is van 20.00 - 20.30 uur, om 20.30 sluiten 

wij de deuren tot 22.00. Vanaf 22.00 uur mogen leerlingen 

het feest weer verlaten (uitzonderingen daar gelaten). Dit 

doen wij om te voorkomen dat leerlingen deze avond Joure 

in gaan, terwijl u denkt dat uw kind op het schoolfeest is. We 

hopen op een grote opkomst en een gezellige avond. De dag 

daarna, dinsdag 14 februari, zijn de leerlingen vrij vanwege de 

leerlingbesprekingen die dan plaatsvinden. 

Van Joure naar Heerenveen
Leerlingen die op Plein Joure havo- of vwo-onderwijs 

volgen, maken na de eerste drie schooljaren de overstap 

naar de bovenbouw in Heerenveen. Om deze overgang zo 

soepel mogelijk te laten verlopen, organiseren we in leerjaar 

3 voor de havo- en vwo-leerlingen diverse activiteiten. Zo 

hebben de klassen in oktober meegedaan aan de Science 

Dagen in Heerenveen en vonden er voor de leerlingen en 

hun ouders voorlichtingsavonden in Heerenveen plaats. 

In februari brengen de leerlingen weer een bezoek aan 

de bovenbouw-locaties; dit keer staat het kiezen van een 

profiel centraal.  Deze profielkeuzedagen vinden plaats op 

13 en 15 februari in Heerenveen, de berichtgeving hierover

is inmiddels naar de ouders verzonden. We hopen dat de 

leerlingen op deze wijze een goede overstap maken naar 

de bovenbouw in Heerenveen.

Huiswerk onder begeleiding
Op Plein Joure is er voor de leerlingen de mogelijkheid 

om na schooltijd het huiswerk onder begeleiding van 

een docent of onderwijsassistent te maken. Dit kan van 

maandag tot en met donderdag tijdens het 6e en/of 7e 

lesuur. Heeft uw kind behoefte aan begeleiding tijdens het 

huiswerk maken of voorbereiden van toetsen? Dan kunt u 

of kan uw kind dit aangeven bij de coach.

Loc-voortgangsgesprek 
Op dinsdag 7 maart vindt voor iedere leerling en zijn/

haar ouder(s)/verzorger(s) het Leerling-Ouder-Coach-

voortgangsgesprek (LOC-voortgangsgesprek) plaats. 

De uitnodiging voor het inschrijven heeft u inmiddels 

ontvangen. U kunt zelf de afspraak inplannen via Magister 

Activiteiten. Op die manier bent u in staat om een tijdstip 

uit te kiezen dat het beste past bij uw eigen agenda. 

Tijdens het LOC-voortgangsgesprek wordt met de leerling, 

ouder en coach teruggekeken op de afgelopen periode 

en gesproken over de eerder opgestelde doelen, hoe het 

onderwijs verloopt, het tussenrapport en de resultaten. 

Ook wordt er vooruit gekeken naar de rest van het 

schooljaar. Waar wil de leerling nog aan werken? Wat zijn 

mogelijke nieuwe doelen? Het is voor de leerontwikkeling 

belangrijk dat uw kind het naar zijn of haar zin heeft op 

school en zich veilig voelt in de klas. Ook hierover gaan we 

met elkaar in gesprek.  > >
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Als u, naast het LOC-gesprek met de coach, ook graag in 

gesprek wilt met een van de vakdocenten van uw kind, dan 

kunt u via de mail contact opnemen met de betreffende 

vakdocent. De mailadressen van onze collega’s staan op de 

website van Plein Joure (onder kopje ‘Contact’). 

 Snuffelstage klas 3 mavo
De leerlingen uit de klassen 3A, 3B en 3C (mavo) gaan in 

de week van 20-24 februari op snuffelstage bij een bedrijf 

of instelling die ze zelf hebben uitgekozen. Tijdens deze 

stage voeren ze een aantal opdrachten uit en gaan ze op 

ontdekkingstocht naar een te kiezen vervolgopleiding na 

hun vmbo-diploma.

De bedrijven die worden bezocht zijn erg divers; van 

een basisschool tot meevaren op een schip en van een 

zorginstelling tot een autobedrijf. Na afloop van de stageweek 

reflecteren de leerlingen onder leiding van de coach op deze 

ervaring door een presentatie te geven aan hun klasgenoten. 

Wildplassen
Helaas hebben we al langere tijd te maken met één of 

meerdere leerlingen die tijdens schooldagen de toiletten 

onder plassen. Het gaat waarschijnlijk om één of meerdere 

jongens die het “leuk” vinden om een compleet toilet te 

vervuilen door alles onder te plassen. 

Naast het feit dat het voor onze collega’s van de schoonmaak 

een vies klusje is om alles weer schoon te maken, betreuren 

we het dat de leerlingen hun eigen school en die van hun 

medeleerlingen vervuilen. 

In verband met privacy is het houden van toezicht op de 

toiletten beperkt mogelijk. Om die reden willen wij u vragen 

met uw kind in gesprek te gaan over dit gedrag en probleem. 

Als leerlingen weten wie dit doet, kunnen ze dat bij ons 

(de coach of de schoolleiding) melden. We zullen uiteraard 

vertrouwelijk met die informatie omgaan, maar wel proberen 

het gedrag te stoppen.

Belangrijke data
13 februari  Valentijnsgala voor alle leerlingen

13 & 15 februari  Profielkeuzedagen op   

  bovenbouwlocaties – klas 3HV

14 februari  Leerlingen geen les –    

  leerlingbesprekingen

17 februari  Ontvangst tussenrapport

20-24 februari  Snuffelstage - klas 3 mavo  

21 februari  Sportdag - klas 2

21 februari  Voorlichtingsavond - 

  ouders klas 2 mavo

23 & 24 februari  Werken aan profielwerkstuk – klas 4 

27 februari - 3 mrt Voorjaarsvakantie

7 maart  Loc-voortgangsgesprek 

9 maart   Presentatieavond profielwerkstuk - 

  klas 4 

 


