
 

 

Datum 30 juni 2020 
Onderwerp Schooljaar 2020-2021 
  

Behandeld door Antje de Boer 
Telefoonnummer 0513- 482 166 
E-mail  pleinjoure@sevenwolden.nl 

 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Graag informeer ik u over enkele zaken die van belang zijn voor het komend schooljaar.  
Een aantal zaken heeft al in de laatste digitale nieuwsbrief gestaan, maar voor de volledigheid 
worden deze ook in deze brief vermeld.  
  
Boeken bestellen  
Inmiddels kunt u de boeken voor het nieuwe schooljaar bestellen. Iedere leerling heeft een eigen 
account, dus wanneer u meerdere kinderen bij ons op school hebt dan zult u via meerdere 
accounts de boeken moeten bestellen. Een account bij Van Dijk kunt u via de site aanmaken.   
Het is verstandig de boeken tijdig te bestellen, zodat deze op tijd geleverd worden. Als u dit jaar de 
boeken uiterlijk 5 juli bestelt dan bent u er zeker van dat de boeken voor het eind van de 
zomervakantie bezorgd worden op het huisadres. De school betaalt de kosten voor de leermiddelen 
via het budget dat de school krijgt van de overheid. Veel boeken zijn tweedehands omdat we ze 
meerdere jaren gebruiken. Deze boeken moeten aan het eind van het schooljaar dus weer worden 
ingeleverd. Bij Van Dijk kun je ook gemakkelijk je leermiddelen bestellen die niet gratis zijn, zoals 
woordenboeken, rekenmachines e.d. Deze kosten zijn voor eigen rekening.   
 
Gevolgen coronavirus 
We zijn blij dat we vanaf het nieuwe schooljaar weer volledig open mogen. Maar de gevolgen van 
het coronavirus zijn nog niet voorbij. De vervoerders in de regio hebben onlangs bijvoorbeeld al 
opgeroepen om de druk op het openbaar vervoer blijvend te verminderen, ook in de periode na de 
zomer. Daarnaast blijft hygiëne heel belangrijk, moeten we nog steeds thuisblijven bij klachten en 
houden we er rekening met een aanscherping van de maatregelen mocht daar aanleiding toe zijn. 
Kortom, ook in het nieuwe schooljaar zal het coronavirus nog invloed hebben op onze dagelijkse 
schoolpraktijk.  
  
Communicatie  
Ouders en leerlingen kunnen allerlei gegevens zoals resultaten, roosters en absentie raadplegen via 
Magister. De magistercodes die worden uitgedeeld wanneer leerlingen op OSG Sevenwolden van 
start gaan blijven hetzelfde, ook als leerlingen doorstromen naar een andere locatie. Daarnaast 
vindt u allerlei informatie op de website pleinjoure.nl.  
 
Bijgevoegd vindt u de Plein Joure Praktisch met allerlei praktische informatie op een rij. De 
schoolgids voor het schooljaar 2020/2021 is vanaf medio september te vinden op de website 
onder ‘downloads’ (onder het kopje ‘Praktisch’). Wanneer u er prijs op stelt, kunt u een gedrukt 
exemplaar ontvangen. Neemt u in dat geval contact op met de administratie van de school.  
 
Vier keer per jaar versturen wij een digitale nieuwsbrief waarin wij informatie vanuit onze school 
bundelen.  
 
 
 
 

Plein Joure 
 
OSG Sevenwolden 
Pasteurweg 1 
8503 AB Joure 
Postbus 592 
8440 AN Heerenveen 
T (0513) 482 166 
 
Bornego College 
Pasteurweg 3 
8503 AB Joure 
Postbus 242 
8440 AE Heerenveen 
T (0513) 801 800 
 
 
www.pleinjoure.nl 
 



 

 

Kosten  
Zoals hierboven vermeld kunt u de schoolboeken bestellen via Van Dijk. De meeste leermiddelen 
worden door de school vergoed. Kosten die voor rekening van de ouders komen zijn de vrijwillige 
ouderbijdrage en school-specifieke kosten. Hieronder de opbouw van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van alle leerjaren € 35,-.  
 
Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd:  
  

Vrijwillige ouderbijdrage leerjaar 1  
‐ Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, 

ongevallenverzekering) = € 5,00 
‐ Gebruik kluisje = € 7,50 
‐ Overige en kopieën = € 2,50 

€ 15 

Introductiedagen, Sinterklaasviering, projectweek, vieringen, culturele 
activiteiten, schoolfeest, extra sportactiviteiten en activiteitenweek 

€ 20 

  
 
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen, organiseert Plein Joure excursies, projectweken en schoolreizen. Dit doen we ook om de 
groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. We hopen dat we komend schooljaar 
weer enkele leuke en leerzame excursies kunnen organiseren. Hierbij zijn we echter wel afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.  
 
De kosten voor deze excursies worden benoemd als school-specifieke kosten. Voor een 
omschrijving per leerjaar verwijs ik u naar de website (onder schoolkosten en onder downloads). 
Mocht het volledig en/of ineens betalen van een excursie, schoolreis of andere activiteit bezwaren 
opleveren dan kunt u in aanmerking komen voor de kwijtscheldings- of reductieregeling. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met de schoolleiding.  
  
Introductiedagen  
Op dinsdag 18 augustus volgen de klassen 1 en 2 een introductieprogramma. De leerlingen van 
klas 1 hebben een kennismakingsprogramma van 9:00 uur tot 14:00 uur. De leerlingen van klas 2 
hebben een programma van 9:30 uur tot 13:30 uur. Alle klassen starten met een opening in de 
kantine en gaan daarna met hun coach(es) mee naar het lokaal. De leerlingen moeten een etui 
(pen, kleurpotloden etc.) en agenda meenemen. Ze moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. 
Leerlingen uit klas 3 en 4 zijn dinsdag nog vrij. Op woensdag 19 augustus starten de lessen 
volgens rooster voor alle klassen. 
 
Voor nu wens ik u, mede namens het hele team, een fijne vakantie!  
  
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Antje de Boer  
Waarnemend directeur  
Plein Joure – OSG Sevenwolden 
  
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                   
  
  
Bijlage:  -  Plein Joure Praktisch (OSG Sevenwolden) 
  
 


