
 

Datum 7 februari 2023 
Onderwerp Locatieraad Plein Joure 
  

Behandeld door A. Spijkers 
Telefoonnummer 0513 - 482 166 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Sinds 1 januari 2023 is de fusie tussen OSG Sevenwolden en Bornego College een feit en 

zijn wij officieel Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF). Dit brengt een aantal 

veranderingen met zich mee, waaronder een nieuw bestuur en een nieuwe bestuurder. 

Ook de structuur van de medezeggenschap verandert.  

 

De afgelopen schooljaren werkten we op Plein Joure met een Boven Bestuurlijke Raad 

(BBR). In verband met de fusie gaat deze BBR over in een Locatieraad voor Plein Joure. 

In de nieuw te vormen Locatieraad zitten twee ouders, twee leerlingen en vier 

medewerkers van locatie Plein Joure. 

De Locatieraad vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarvan een aantal bijeenkomsten 

fysiek op school en een aantal bijeenkomsten via Microsoft Teams. De Locatieraad heeft 

op sommige onderdelen adviesrecht en op andere onderdelen instemmingsrecht over 

zaken die spelen binnen de locatie Plein Joure. Leden van de Locatieraad ontvangen voor 

deze taak een vergoeding. 

 

We zijn voor Plein Joure op zoek naar twee ouders die vanaf september 2023 in de 

Locatieraad van onze locatie willen plaatsnemen. We zoeken ouders die betrokken zijn bij 

ons onderwijs en daarover graag willen meedenken, adviseren en op sommige 

onderdelen beslissen. Lijkt het u leuk om volgend schooljaar deel te nemen in de 

Locatieraad van Plein Joure ? Stuur dan uiterlijk 1 maart een mail naar 

info@pleinjoure.nl. 

 

Naast de Locatieraad heeft Plein Joure ook een Ouderraad. Dit is een groep ouders die 

een aantal keer per jaar bij elkaar komt om te praten over uiteenlopende zaken die 

spelen binnen Plein Joure. De Ouderraad heeft geen beslisrecht maar adviseert de 

directie over de diverse onderwerpen. De huidige structuur van de Ouderraad blijft ook 

na dit schooljaar op dezelfde wijze bestaan. Het is mogelijk om zowel in de Ouderraad als 

Locatieraad te participeren. Ouders die al in de Ouderraad zitten, staat het vrij om ook 

op deze oproep te reageren indien ze interesse hebben in deelname aan de Locatieraad.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende en hebben geïnformeerd. 

  

Met vriendelijke groet,  

 

 

Alinka Spijkers, directeur Plein Joure 

Jelmer Lindeboom, waarnemend voorzitter GMR OGMF 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
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