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Agenda komende periode 
Woensdag 23 september  14.00-15.00  THIM: DLM (EWIE) 

Woensdag  30 september  14.00-15.00 THIM: EWIE (FRM) 

Gevonden voorwerpen 
Op de foto staan gevonden voorwerpen/kleding wat niet is 

opgehaald. Als iemand iets van deze kleding mist dan kan 

hij of zij het de komende  2 weken ophalen bij de conciërge  

Annemieke Walda.  

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids 
In de schoolgids is veel informatie te vinden over de school. Zo geeft het een beeld van de school, de 

wijze waarop het onderwijs georganiseerd is en staat er praktische informatie in die handig kan zijn. 

schoolgids De Dyk https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk/  

Schooljaar 2020-2021 
Nummer 6 
17 september 2020 
 

OuderInfo 

https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk/


Van de schoolleiding 
Volgende week is het de week tegen het pesten. Pesten gebeurt op diverse manieren en visa diverse 

media. Of de leerlingen wel of niet naar school gaan, of er wel of geen Corona crisis is, het pesten zal 

altijd door blijven gaan. Dat is ook de reden dat volgende week tijdens mentoruren aandacht besteed 

wordt aan het pesten. 

Wat ook gewoon doorgaat is de loopbaanoriëntatie van leerlingen. De eerste kennismakingen met het 

MBO worden al weer spoedig georganiseerd. Wacht niet tot je in het laatste jaar zit maar oriënteer je 

ook al in het voorexamenjaar. Nu is er de druk van het moeten kiezen nog niet aanwezig. 

Het kabinet heeft besloten dat medewerkers in het onderwijs die bij uitval door corona verschijnselen 

het primaire proces beïnvloeden, bij voorrang kunnen worden getest. Daarnaast het College van 

Bestuur besloten een andere partij in de arm te nemen om het testen te bespoedigen. Hopelijk 

moeten we hier weinig gebruik van maken. 

Voor iedereen geldt: blijf gezond en voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

De Week Tegen Pesten 
Volgende week is de Week Tegen Pesten. Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken 

aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen pesten is een jaarlijks initiatief van de stichting 

school en veiligheid. Ieder jaar doen er meer dan 1000 scholen in het primair- en voortgezet 

onderwijs mee. De activiteiten in de Week Tegen Pesten verschillen per school. Op De Dyk maken 

mentoren hun eigen keuze om invulling te geven aan dit onderwerp. 

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken scholen aan het begin van het schooljaar een 

goede start in het werken aan een fijne en veilige school. Het voorkomen en aanpakken van pesten 

vraagt het hele jaar door aandacht en heeft het meeste kans van slagen als leerlingen, ouders en 

docenten daarbij betrokken worden. 

Open dagen Friese Poort 
Door onzekerheid over mogelijke toekomstige corona-maatregelen zijn de scholen voor 

vervolgonderwijs nog niet erg scheutig met aangeven wat er dit schooljaar allemaal mogelijk is op het 

gebied van open dagen. 

 

MBO De Friese Poort heeft nu het volgende aangekondigd: 

 

Van maandag 16 november tot en met donderdag 19 november wordt er een ‘open week’ 

georganiseerd. Deze dagen zal de school tussen 16:00 en 20:00 uur open zijn voor geïnteresseerden. 

Er moet hiervoor worden ingeschreven, het programma op deze dagen zal een uur duren. Over het 

inschrijven zal binnenkort meer informatie te vinden zijn op de site van de Friese Poort: 

www.rocfriesepoort.nl. Er zijn die week ook voor mensen die niet kunnen of mogen komen (i.v.m. 

verkoudheidsklachten) online voorlichtingen. 

 

In de week van 25 t/m 29 januari zal er ook een dergelijke week worden georganiseerd. Het lijkt me 

handig om gebruik te maken van de dagen in november als deze doorgaan. Het kan altijd zo zijn dat 

we in januari bijvoorbeeld de deur niet meer uit mogen… De Friese Poort geeft dan ook aan dat alle 

voorlichtingen onder voorbehoud zijn. 

 

Michiel Frankot 

 

  

http://www.rocfriesepoort.nl/


School als vindplaats 
Vanaf februari 2017 is het School als Vindplaats team opgestart op de Dyk. Doel van ‘School als 

Vindplaats’ is om het opschalen naar tweedelijns zorg zoveel mogelijk te voorkomen, maar mocht het 

uiteindelijk toch nodig zijn om op korte termijn een andere 

instantie te betrekken bij een zorgelijke situatie van een leerling, dan is dit nog steeds mogelijk. 

Hiervoor kan contact gezocht worden met het sociaal wijkteam/gebiedsteam of het JET. Dit gebeurt 

natuurlijk altijd in overleg met de ouder(s).  

 

Het team bestaat uit een jongerenwerker van Amaryllis, een jeugdverpleegkundige van GGD-Fryslân 

en de zorgfunctionarissen van De Dyk. Dit team, wat het Dynamisch Actie Team wordt genoemd, 

fungeert als aanvulling op de ondersteuningsstructuur van de school. Zowel de jongerenwerker als de 

jeugdverpleegkundige fungeerden op de Dyk al in het ondersteuningsnetwerk. In het kader van 

‘School als Vindplaats’ is hun rol duidelijk veranderd. Meer dan voorheen zoeken zij zelf contact met 

jongeren die (soms subtiel, soms heel duidelijk) signalen afgeven dat het niet goed gaat op school 

en/of in hun leefomgeving.  

 

 

GGD 

Voor vragen rondom mentaal en fysiek welbevinden, verzuim, seksualiteit, 

gedrag, ontwikkeling ben ik vanuit GGD Fryslân de Jeugdverpleegkundige 

werkzaam op De Dyk. Elke woensdagochtend ben ik op school. Daarbuiten 

ontvangen de eerstejaars leerlingen een korte vragenlijst welke gaat over hun 

gezondheid en worden zij uitgenodigd voor een gesprek. In klas 3 kunnen 

voorlichtingen op leefstijlgebied gegeven worden. 

Mijn gegevens zijn:  

Anneke Westerhuis-Veenstra 

a.veenstra@ggdfryslan.nl 

088-2299458/0631649279 

 

Jongerenwerk  

 

Mijn naam is Frank Schnuck, ik ben 31 jaar en 

woonachtig in Leeuwarden. Ik werk als 

jongerenwerker bij Amaryllis in het gebied Dorpen 

Noord en ben nu zo’n anderhalf jaar werkzaam op 

Piter Jelles De Dyk. Daarnaast houd ik me in 

Leeuwarden bezig met stedelijke activiteiten, werk ik 

nauw samen met SC Cambuur en ben ik vanuit het 

ambulant jongerenwerk regelmatig op straat te 

vinden.  

 

In coronavrije tijden ben ik regelmatig tijdens de 

pauzes in de kantine en rondom de school te vinden 

voor een praatje of een laagdrempelig gesprek. 

Daarnaast ben ik ook altijd aanspreekbaar en 

beschikbaar voor de wat serieuzere gesprekken. 

Helaas is het in deze coronatijd lastig om het 

laagdrempelig contact met leerlingen aan te gaan en 

heb ik veelal contact met leerlingen op afspraak. Wel kunnen leerlingen mij altijd in school 

aanspreken als ze behoefte hebben aan een gesprek of deze behoefte aangeven bij de mentor of zorg 

coördinator. Ook houd het jongerenwerk zich bezig met voorlichtingen en gastlessen omtrent 

verschillende actuele thema’s. Ik hoop snel weer in de pauzes en in het klaslokaal aanwezig te 

kunnen zijn en leuke gesprekken te kunnen voeren met de leerlingen.  

Contactgegevens: F.Schnuck@amaryllisleeuwarden.nl, 06 12 70 15 16 | 058 303 0400 

mailto:a.veenstra@ggdfryslan.nl
mailto:F.Schnuck@amaryllisleeuwarden.nl

