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Agenda 
 

24-aug ma  
09.00-12.00 
19.15 

MT-overleg 
Ouderavond klas 1 

25-aug di      

26-aug wo  
 
19.15 

Schoolfotograaf 
Ouderavond klas 3 

27-aug do    Schoolfotograaf 

28-aug vr      

31-aug ma  
09.00-12.00 
19.15 

MT-overleg 
Ouderavond klas 2 

1-sep di    Stewards klas 1 

2-sep wo 
 
19.15  

Stewards klas 4 
Ouderavond klas 4 
  

3-sep do      

4-sep vr      

 

 

  

Schooljaar 2020-2021 
Nummer  2 
20 augustus 2020 
 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De kop is er af. De introductie activiteiten zijn achter de rug en vrijdag starten de lessen. Dit jaar hebben we bewust 
gekozen om ruimte te creëren in de introductieplanning om te ervaren hoe het gaat met het omgaan met de 
corona regels. Wat opvalt is dat iedereen er wel aan denkt maar zodra je aan de slag gaat als docent of als leerling 
een vraag stellen aan de docent de 1,5 meter regel wordt vergeten. Of een medewerker loopt de trap op en van 
boven komt een leerling…… 

Wat we kunnen doen is om de elkaar te blijven aanspreken / attenderen op de regels. We hebben afgesproken om 
na twee weken te evalueren en waar nodig e.e.a. bij te stellen. 

We zijn dit jaar gestart met 400 leerlingen. Door extra budgettaire ruimte is het mogelijk geworden om de klassen 
klein te houden. Dit is niet alleen gunstig voor het handhaven van de corona maatregelen maar ook  voor de 
kwaliteit en resultaten van het onderwijs. 

Door de veelheid aan eisen die aan het rooster worden gesteld zoals vakkeuzes, aanwezigheid docenten, beperking 
die het concept oplegt etc. is het niet altijd mogelijk om volledig het De Dyk concept te hanteren. Sommige 
reguliere lessen zijn dan ook op P-uren gepland. 

Ook dit jaar staan in Itslearning de weektaken en planners, in Som de cijfers, aanwezigheid en te laat komen. 
Iedereen kan volgen wat er staat te gebeuren. 

Volgende week zijn de ouderavonden voor ouders van klas 1en klas 3. Een week later voor klas 2 en klas 4. Ouders 
worden via mail daarvoor uitgenodigd. 

Ik wens iedereen een plezierig leerzaam en vooral corona vrij schooljaar. 

D. Folkersma 

Introductie klas 1  
Het schooljaar 2020/2021 is begonnen! Vooral voor de leerlingen uit klas 1 een bijzonder jaar. Voor het eerst naar 
het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen spannend; nieuwe leerkrachten, nieuwe klasgenoten en een nieuw 
gebouw. 

Woensdag 19 augustus was er voor de leerlingen een soort zeskamp georganiseerd. Onderdeel van de introductie 
was ook een speurtocht door de school. De klassen waren in drie groepen ingedeeld. Iedere groep hield een 
wedstrijdje tegen een groep uit een andere klas. Leerlingen hebben met veel enthousiasme de verschillende 
spellen gedaan en ze hebben hun klasgenoten beter leren kennen. 

Donderdag was een dag waarin allemaal zakelijke dingen zijn besproken en geregeld. De laptops zijn uitgedeeld, 

accounts zijn aangemaakt en kluisjes zijn verdeeld. Dit allemaal om het goed volgen van de lessen mogelijk te 

maken.  

  



Introductie klas 2 
Na een lange en welverdiende en aan het eind tropische vakantie zagen alle, nu  tweedejaars leerlingen, elkaar 
weer. 
Een deel van deze leerlingen is nieuw op school en vormt samen klas 2D. Wij heten deze leerlingen van harte 
welkom. 
Dinsdag kwamen we kort samen om vooral het rooster te bespreken. 
Woensdag stond in het teken van presenteren over de zomervakantie. Er waren vele leuke en enthousiaste 
presentaties waaruit we op konden maken dat de meeste leerlingen een goede vakantie hebben gehad. 
Het introductieprogramma eindigde met een cultuurochtend. Een East-side en een West-side groep deden in de 
aula een heuse Hiphop Battle. Daarna volgden de leerlingen een zelfgekozen workshop. Men kon kiezen uit 
Beatmaking, Hiphopdance, Filmtechnieken en Filmacteren. 
Wanneer alle leerlingen de rest van het schooljaar deze positieve en enthousiaste vibe vasthouden als we tijdens 
de introductiedagen hebben gemerkt, gaan we een heel mooi tweede jaar tegemoet. Succes allemaal. 
 
Mentoren klas 2 
  



Introductie klas 3 
Woensdag was de introductie voor klas 3. We hadden geluk met het weer! Het was droog en erg zonnig. Bij Copini 

Buitensport in de Grote Wielen hebben alle leerling een survival parcours gedaan. Iedereen ging met zijn eigen klas 

en mentor, onder begeleiding van een Outdoor instructeur, op pad. Over slootjes springen, modderpaden, 

monkeybars, klimwanden, touwklimmen en survival banen. Op sommige onderdelen werd er gebattled tegen 

elkaar.  

Wij kijken terug op een erg geslaagde ochtend! 

Mentorteam klas 3 

 

 

 

  



Leerlingen van klas 4 bedwingen De Noardwand 
Na een korte instructie over het aantrekken van het 
harnas en hoe je elkaar moet zekeren klommen de 
eerste leerlingen in De Noardwand. En dan ben je 
halverwege en kijk je voorzichtig naar beneden. Best 
hoog. Hoe kom je weer naar beneden? 

Meneer Visser noemde het vet cool en Beekhuizen wil 
meteen weer.  

Hoe zit het met de leerlingen: willen die ook nog een 
keer? 

Leuke groep met een paar neutrale meningen, maar die 
gaan volgens mij gewoon weer met de rest mee. 

Je moet het eerst maar durven, of je nou drie, vijf of 15 
meter omhoog klimt, iedereen heeft grenzen verlegd: De 
Noardwand is bedwongen. 

 

Mentoren klas 4 

 

 

  


