
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit nummer 

Agenda ....................................................................................................................................................................................... 2 

Van de schoolleiding .................................................................................................................................................................. 2 

Corona en De Dyk ....................................................................................................................................................................... 3 

Accommodatie: ............................................................................................................................................................................... 3 

Gedrag algemeen ........................................................................................................................................................................... 3 

Gedrag docenten: ........................................................................................................................................................................... 3 

Gedrag leerlingen: .......................................................................................................................................................................... 3 

Afzuiginstallatie .............................................................................................................................................................................. 3 

schooljaar 2020-2021 voor leerlingen klas 1 ............................................................................................................................... 4 

Wat heb je volgend jaar nodig ....................................................................................................................................................... 4 

Lijst met aan te schaffen materiaal ................................................................................................................................................ 4 

Informatie over start schooljaar leerlingen klas 2,3 en 4 ............................................................................................................ 5 

Boeken bestellen ............................................................................................................................................................................. 5 

Maandag 17 augustus 2020: .......................................................................................................................................................... 5 

Dinsdag 18 augustus 2020: ............................................................................................................................................................ 5 

Woensdag 19 en donderdag 20 augustus: Introductieprogramma: .............................................................................................. 5 

Grafische rekenmachine Havo4 .................................................................................................................................................. 5 

 

  

OuderInfo 

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 1 
14 augustus 2020 
 



Agenda 
 

17-aug ma  
 

Leerlingen vrij 

18-aug di  13.00 
14.00 

Leerlingen klas 1 
Leerlingen klas 2,3 en 4 

19-aug wo   
09.00-12.00 
09.00-12.00  

leerlingen klas 2 en  4 vrij 
Introductie klas 1 
Introductie klas 3 buitensportactiviteit bij Grote Wielen  

20-aug do  09.00-12.00 
09.00-12.00  
09.00-14.00  

Klas 1 vervolg introductie 
introductie klas 2 cultuurochtend op school 
Introductie klas 4 Mountain Network Noardwand 
Leeuwarden 

21-aug vr  09.00 Klas 1,2,3 en 4 les 

24-aug ma  19.15 Ouderavond klas 1 

25-aug di  
  

26-aug wo   
19.15 

Schoolfotograaf 
Ouderavond klas 3 

27-aug do  
 

Schoolfotograaf 

28-aug vr  
  

 

Van de schoolleiding 
De vakantie zit er bijna op. Nog één weekend en dan begint de school weer. In deze info staat de planning voor de 
eerste twee weken. 

Vlak voor de vakantie hebben we in een broeiende zon de 4e jaars leerlingen hum diploma’s uitgereikt. Het warme 
weer leek een mooie voorbode voor een mooie zonnige zomervakantie. Dit is niet helemaal uitgekomen. De eerste 
twee weken waren regenachtig en laag van temperatuur. Daarna herstelde het weer zich en werd het steeds 
warmen met de hittegolf tot slot. Gelukkig zakt volgende week de temperatuur weer een beetje. Voor het verzorgen 
van onderwijs is dat veel beter. 

Ik hoop dat iedereen ondanks gewijzigde plannen, weer, corona maatregelen een goede vakantie heeft gehad.  Tot 
nu toe hebben mij geen bijzondere of droevige gebeurtenissen m.b.t. leerlingen, ouders en medewerkers bereikt.  Ik 
hoop dat dat zo blijft. 

Vlak voor de vakantie kwam het bericht dat we na de zomervakantie weer allemaal naar school mogen met een 
aantal restricties en hopende dat het Coronavirus zou verminderen en in ieder geval niet toenemen. Helaas is dit 
niet het geval en moeten we allen alert zijn. De RIVM richtlijnen zijn niet gewijzigd en daarom hanteren we de 
afspraken zoals we die voor de vakantie gemeld hebben. In deze info meer daarover en ook over het afzuigsysteem 
dat op De Dyk aanwezig is. 

Aankomende maandag en dinsdagmorgen gaan de medewerkers zich goed voorbereiden op die situatie. 

Ik wens leerlingen, ouders en medewerkers een goed schooljaar ondanks alle hindernissen. 

D. Folkersma 

Directeur 

  



Corona en De Dyk 
Volgende week start het nieuwe schooljaar. De scholen van RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles verzorgen het 
onderwijs zoveel mogelijk fysiek op de schoollocaties. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen, het aantal 
besmettingen neemt helaas juist toe. Daarom is onze belangrijkste prioriteit dat een veilige omgeving op alle scholen 
wordt gerealiseerd. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de VO-Raad ons uitgangspunt.  
In school hangen nog bordjes met pijlen m.b.t. het één richtingsverkeer toen leerlingen nog 1,5 meter afstand 
moesten houden. Deze stickers en bordje zijn nog wel aanwezig maar zijn niet meer van toepassing. Deze worden 
t.z.t. verwijderd als zeker is dat ze niet meer gebruikt gaan worden. 
De onderstaande maatregelen worden geëvalueerd en waar nodig worden aanpassingen aangebracht. We kunnen 
nog zoveel procedures instellen, werkplekken markeren, afzuiging op orde hebben, het succes valt en staat met het 
gedrag van alle aanwezigen in school 
Het kabinet heeft voor de zomervakantie het volgende besloten: 

• Alle leerlingen mogen weer naar school. Voor hun geldt onderling geen beperking qua afstand 

• Leerlingen en volwassenen  moeten 1,5 meter afstand houden 

• Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar 
 
Wat betekent dit concreet? 
 

Accommodatie: 

• In alle lokalen staan flacons met gelen ontsmettingsmiddelen voor het ontsmetten van tafels en stoelen 

• Een lokaal wordt tijdens de pauze een extra personeelskamer. Conciërge regelt daar de koffie en thee 

• In ieder lokaal wordt de docentenwerkplek met tape op de grond omlijst (1,5 meter) 

• Extra schoonmaak na de pauzetijd van wc’s etc. 
 

Gedrag algemeen 

• Regelmatig worden de handen ontsmet en / of gewassen 

• Niesen en hoesten in de elleboog 

• 1,5 meter afstand houden tot volwassenen en volwassenen onderling 
Bij (milde) klachten blijven leerlingen en medewerkers thuis. Zij melden dit aan de school. Wij vragen de betreffende 

medewerkers en leerlingen, zoals ook vanuit de overheid dringend wordt geadviseerd, om contact op te nemen met 

de GGD en zich te laten testen.  

 

Gedrag docenten: 

• Docent is voor de leerlingen in het lokaal (uitzondering mentoruur) 

• Docent gaat tijdens de les naar de wc 

• Voor de pauzewachters worden drie een gemarkeerde plaatsen in de kantine gemaakt 
 

Gedrag leerlingen: 

• De leerling gaat bij binnenkomst meteen door naar mijn lokaal 
Even naar je kluisje kan wel, maar blijf niet hangen 

• De leerling ontsmet zijn tafel voor hij/zij het lokaal verlaat 

• De leerling houdt 1,5 afstand naar volwassenen 

• De leerling gaat  in de pauze zo vlot mogelijk naar beneden. 

• Na de pauze gaat de leerling pas na de tweede bel naar zijn lokaal 
Zo kunnen docenten bij het lokaal komen zonder drukte op de gang 

• De leerling gaat na afloop van school direct naar huis en blijft niet op school rondhangen. 
 

Afzuiginstallatie 
Op De Dyk is een luchtventilatiesysteem aanwezig die lucht afzuigt uit lokalen, gangen, kantoren etc en naar buiten 
afvoert. Lucht van buiten wordt continue ingeblazen in de lokalen, kantoren, gangen etc.. Alle lokalen zijn voorzien 
van ramen die geopend kunnen worden. 

D. Folkersma 

  



schooljaar 2020-2021 voor leerlingen klas 1  

Wat heb je volgend jaar nodig 

Hieronder staat een lijstje met zaken die je voor volgend jaar voor onze school nodig hebt. Er staan geen boeken op 

maar die heb je natuurlijk wél nodig. De boeken moet je bestellen via van Dijk maar daar heb je een speciale brief  

over gekregen. Binnenkort staat de bestellijn weer open en kun je, samen met je ouders,  de boeken gaan bestellen. 

Ze worden dan ruim voor het begin van het schooljaar bij je thuis afgeleverd. 

Ook de laptop staat niet op dit lijstje  maar heb je wel nodig. Hiervoor krijgen je ouders een brief. 

Bij de rekenmachine staat dat het een rekenmachine moet zijn die op je examen (over vier jaar!!!) nodig hebt of kunt 

gebruiken. Om er zeker van te zijn dat je de goede hebt, kun je na de vakantie ook even overleggen met je wiskunde 

docent. Het zou jammer zijn om de verkeerde te kopen.  

 Een atlas staat niet  op het lijstje om aan te schaffen maar mag wel. Hij is namelijk ook behoorlijk duur. We hebben 

hier op school atlassen om in te werken maar mocht je thuis ook aan je aardrijkskunde willen werken is een atlas 

handig.  

Je boeken huur je van Van Dijk. Aan het eind van het jaar moet je de boeken weer inleveren bij hun. Zij bekijken dan 

of je het boek goed hebt behandeld. Het helpt enorm als je die dan goed hebt gekaft. 

Lijst met aan te schaffen materiaal 
• Agenda  

• Etui 

• 2x 23 rings multomap 

• Lijntjes en hokjesschriften  

• Rekenmachine(op examen toegestaan model) 

• Tekendummy (leeg boekje waarin je tekeningen/schetsen kunt maken) 

• Kleurpotloden en potloden HB en 2B een puntenslijper en gum 

• Schaar 

• Plakstift en plakband 

• Pennen 

• Snelhechters 

• Koptelefoon/headset voor laptop 

• Woordenboek (Prisma met cd-rom of Sterwoordenboek van Van Dale) 

• Gym T-shirt en broek en sportschoenen met inwendig profiel, eventueel trainingspak 

 

Volgend jaar word dinsdag 18 augustus om 13.00 uur weer op school verwacht voor je rooster en natuurlijk is in die 

week een introductie.  Geniet straks van de zomervakantie, zorg voor een leuk einde op je basisschool en hopelijk 

zien we elkaar na de vakantie weer in goede gezondheid terug. 

Namens het hele team van de Dyk, 

Dick Folkersma  

Directeur. 

  



 

Informatie over start schooljaar leerlingen klas 2,3 en 4  

Boeken bestellen 
Boeken bestellen: Ga naar VanDijk.nl en geef je bestelling uiterlijk 14 juli door.  
 

Maandag 17 augustus 2020:  
Ook deze dag kun je nog genieten van je vakantiegevoel. Je wordt niet op school verwacht. Er is een studiedag voor 
het personeel  
 

Dinsdag 18 augustus 2020:  
We verwachten je om 14.00 uur op school. Je kunt dus nog even uitslapen! Je wordt ontvangen door de mentor en 
die bespreekt een aantal zaken met je zoals je rooster.  

KLAS  MENTOR  LOKAAL  

2A  HNB/AUK  D215  

2B  DML  D219  

2C  KRC  D110  

2D  MIR  D204  

3 HAVO  WIH/MHW  D213  

3 VMBO TL  PAS  D218  

3 VMBO TL  GLS  D209  

3 VMBO TL  VEU  D210  

4 HAVO   BEH/VIJ  D207  

4 VMBO TL  BAM  D103  

4 VMBO TL  PTS  D113  

4 VMBO TL  TOU  D109  

  
• De klasindeling (zeker in klas 3 en 4) wordt bepaald door de keuze van de vakken en door het rooster  
• Je vakkenpakket: Het kan zijn dat er iets fout is gegaan met je vakkenkeuze. Dit kun je controleren aan  de 
hand van je rooster. Dan moet je dit onmiddellijk melden bij mevr. Mahmoud, kamer D216. Wij gaan  dan 
aan de slag en zorgen er voor dat je woensdag ingedeeld bent bij de juiste vakken, zodat je vrijdag  het goede 
rooster hebt.  
• Het introductieprogramma van woensdag of donderdag: Soms zijn er speciale spullen nodig:  zwemkleding, 
of kleding die vies mag worden. Je mentor weet hoe het zit.  
 

Woensdag 19 en donderdag 20 augustus: Introductieprogramma:  
Klas 2:09.00-12.00 Donderdag 20 augustus Cultuurochtend op school  
Klas 3: 09.00-12.00  Woensdag 19 augustus buitensportactiviteiten  de Grote Wielen in Leeuwarden.   
Klas 4: 09.00-14.00 Donderdag 20 augustus Mountain Network Noardwand  Leeuwarden, Fiswerderweg 3, 8917 EW 
Leeuwarden  
 

Grafische rekenmachine Havo4 

In de bovenbouw havo wordt bij Wiskunde A/B/D gebruikt gemaakt van een grafische rekenmachine.  
Wij maken op de Dyk gebruik van de Texas 84 Plus Ce-t. Deze dient dus door alle leerlingen aangeschaft te worden 
die wiskunde in havo-4 in hun pakket hebben.  
Deze is op verschillende websites prima te bestellen.   
 

 


