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Plein Joure Praktisch

Juli 2020
versie klas 3-4 OSG Sevenwolden

Hierbij ontvangt u de praktische informatie over Plein Joure op één A4. Voor uitgebreide informatie 

kunt u terecht op onze website www.pleinjoure.nl. 

Agenda eerste weken
• Studiedag (leerlingen vrij)  17 augustus

• Introductiedag (klas 1 en 2)  18 augustus 

(leerlingen klas 3 en 4 zijn vrij)

• Start lessen    19 augustus

• Schoolfotograaf   26 augustus

• Ontwikkelmiddag docenten  31 augustus 

(verkort lesrooster)

• Ontwikkelmiddag docenten  24 september 

(verkort lesrooster)

• Studiedag (leerlingen vrij)  25 september

•  Ouderavond havo-3/vwo-3  29 september

• Ouderavond vmbo-t/mavo-3 en -4 1 oktober

• Herfstvakantie   12 t/m 16 oktober 

Bevorderingsnormen
Voor het overgaan naar het volgende leerjaar gelden 

bevorderingsnormen. Deze vindt u op de website van Plein 

Joure. Tijdens de ouderavond in oktober worden deze kort 

besproken.

Magister
In ons portaal Magister kunt u online het lesrooster, huiswerk, 

alle cijfers, afwezigheid en activiteiten van uw kind(eren) 

inzien en ziekte doorgeven. Magister gebruiken we ook 

om de toestemming voor het publiceren van bijvoorbeeld 

beeldmateriaal (AVG) te registreren. Nieuwe ouders ontvangen 

aan het begin van het schooljaar inloggegevens voor Magister.

 Communicatie
Wij communiceren op verschillende manieren met ouders:

• Via e-mail informeren wij u (wanneer nodig) over 

bijvoorbeeld ouderspreekuren, ouderavonden en 

activiteiten/excursies bij ons op school.

• We versturen vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief. 

Zo bundelen we informatie en geven we u een kijkje in 

onze school. 

• Op onze website vindt u bijvoorbeeld de kalender en 

ook de e-mails die wij naar ouder(s) hebben verstuurd. 

Natuurlijk plaatsen we op onze site ook nieuws vanuit 

onze school. 

Lestijden
Les 1    08.15  - 9.00 uur

Les 2   09.00  –  10.15 uur

Pauze  10.15  –  10.35 uur

Les 3  10.35  –  11.50 uur

Les 4   11.50  –  13.05 uur

Pauze  13.05  –  13.35 uur

Les 5   13.35  –  14.50 uur

Les 6  14.50  –  16.05 uur 

Pasteurweg 1 & 3  Joure  
Een samenwerking tussen OSG Sevenwolden en Bornego College



The place to be!

Vakanties 2020-2021
• Zomervakantie  4 juli t/m 16 augustus

• Herfstvakantie  12 oktober t/m 16 oktober

• Kerstvakantie   21 december t/m 1 januari

• Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari

•  Tweede Paasdag  5 april

• Koningsdag   27 april 

• Meivakantie   3 t/m 14 mei

• Bevrijdingsdag  5 mei (in de meivakantie)

• Hemelvaart   13 mei (14 mei is vrije dag)

• Tweede Pinksterdag 24 mei

• Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 

 

Ziek & Verlof
Ziekmeldingen moeten tussen 7.40 en 8.30 uur worden 

doorgegeven. Dat kan bij voorkeur via het telefoonnummer 

(0513) 48 21 66  (of via het portaal Magister (uitsluitend door 

ouder(s) of verzorger(s)).

Voor het vrij vragen voor arts- of specialistenbezoek moeten 

ouders/verzorgers een formulier invullen. Dit formulier dient 

voor het verlof bij de ondersteuningscoördinator (zie onder 

contact) te worden ingeleverd. Het formulier kunt u vinden 

onder het kopje downloads (onder praktisch) op onze website. 

Bijzonder verlof
In sommige situaties is het mogelijk om bijzonder verlof 

aan te vragen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een 

toelichting op dit bijzonder verlof, de voorwaarden en 

het aanvraagformulier kunt u ook vinden onder het kopje 

downloads (onder praktisch) op onze website.

Contact
Waarnemend directeur 

Mevr. Antje de Boer

T (0513) 48 21 66

E a.deboer@sevenwolden.nl

Ondersteuningscoördinator 

Tot de herfstvakantie: 

Mevr. Tinie van der Vlies 

T (0513) 48 21 61

E t.vandervlies@sevenwolden.nl

Na de herfstvakantie

Dhr. Dennis Treur

T (0513) 48 21 61

E d.treur@sevenwolden.nl

Decaan 

Mevr. Monique van Dijk

T (0513) 48 21 66

E m.vandijk@sevenwolden.nl

Examensecretaris 

Dhr. Eric Elsinga

T (0513) 48 21 66

E e.elsinga@sevenwolden.nl


