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Agenda komende periode 
 

30-sep  woensdag  14.00-15.00 THIM: EWIE (FRM) 

5-okt  maandag    Fiets APK klas 2 

19.00   Raad en Resonansbijeenkomst 1 

7-okt  woensdag  14.00-15.00 THIM: FRM (GLS) 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 7   

25 september 2020 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
Hoewel het de afgelopen weken mooi weer was moeten er nu echt aan geloven. De herfst is 

begonnen. De temperatuur gaat dalen en regenachtig weer komt eraan. De neiging is om de ramen 

weer meer te sluiten maar helaas kan dat niet i.v.m. de richtlijnen voor het ventileren van de lokalen. 

Het zal dus frisser worden in de lokalen. Daarnaast  merken we dat er verslapping optreedt m.b.t. het 

naleven van de regels en afspraken. In deze info meer daarover. 

Ook in deze info meer info over online lessen door de docent.  

Nog een paar weken en dan begint de herfstvakantie. Kort daarna is de eerste DDW- en toetsweek. 

Wat betreft de DDW week wordt deze aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen door corona 

maatregelen. Het LOB programma dat vaak onderdeel was van de DDW kan niet optimaal uitgevoerd 

worden. Houd de info van de komende weken goed in de gaten m.b.t. informatie  omtrent de DDW. 

Voor leerlingen van Mavo 4 en Havo 4 geldt dat de DDW benut wordt als toetsweek. Het eerste 

belangrijke meetpunt. Zorg dat je goed voorbereid bent. “De eerste klap is een daalder waard”. 

Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Corona maatregelen 
We gaan al weer een aantal weken naar school waarbij de corona regels gelden zoals die vastgesteld 

zijn door het kabinet. 

Geconstateerd wordt dat de regels en afspraken in het begin van het schooljaar goed nageleefd 

worden en dat er de laatste weken een verslapping op treedt. Mede gezien de landelijke / wereldwijde 

ontwikkeling dat het virus zich met steeds grotere snelheid verspreidt, wordt het tijd om weer maar 

aandacht te besteden aan de afspraken. Er komen geen nieuwe , aanvullende regels maar draag zorg 

dat je de huidige afspraken naleeft. Hieronder de geldende afspraken: 

• Bij binnenkomst op school desinfecteer je je handen (er is nieuwe, prettiger handgel 

beschikbaar) 

• Desinfecteer aan het begin van iedere les je handen bij het betreden van het lokaal 

• Respecteer het 1,5 meter gebied in de klas van de docent 

• Houdt 1,5 meter afstand tussen volwassenen en leerlingen 

Het ventileren van de school blijft van kracht. Het wordt kouder buiten en daardoor ook frisser in het 

lokaal. Zorg dat je (een extra) trui bij je hebt tegen de kou. Het aantrekken van een jas behoort niet 

tot de mogelijkheden. 

Door met z’n allen de afspraken na te leven kunnen we verspreiding van het virus op de Dyk zo veel 

mogelijk tegen gaan. 

D. Folkersma 

Online lessen 
Voor het geval een docent niet naar school kan/mag komen en wel in staat is om vanaf huis les te 

geven worden er online lessen aangeboden. Op het roosterbord staat wanneer dit het geval is er waar 

deze les plaatsvindt (lokaal of aula). 

Voor deze online lessen zijn oortjes, koptelefoon etc. onmisbaar. Omdat niet een dag van te voren 

bekend is of een les online wordt aangeboden is het van belang dat de leerling altijd oortjes o.i.d. bij 

zich heeft. 

Als de online les in de aula plaatsvindt geldt de regel dat maximaal twee leerlingen aan één tafel 

zitten!! 

D. Folkersma 



Cito toets 0 voor klas 1 
In augustus stroomden de nieuwe brugklassers de school in. Een spannend moment voor de 

leerlingen, maar ook voor de school. Na maanden van veel thuisonderwijs zijn we benieuwd of 

leerlingen het gebruikelijke beginniveau hebben.  

Om meer zicht te krijgen op hun beginniveau zetten we Cito toets 0 in.  Deze toets meet de 

kernvaardigheden Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Deze meting is een goed vertrekpunt 

voor het volgen van de leerlingen.  

In de komende twee weken worden de klassen in p-uren ingedeeld bij hun mentor. Daar doen ze 

toets 0. De toets bestaat uit 6 onderdelen. Ieder onderdeel duurt een lesuur.  

Als de resultaten van de toetsen bekend zijn worden de rapportages aan uw kind meegegeven. Als u 

vragen heeft over deze rapportages kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 

Erik Beerling 

 

Toestemming i.v.m. AVG 
Bij de Dyk laten wij u regelmatig met beeldmateriaal (o.a. foto’s en video’s) zien waar we zoal mee 

bezig zijn op school. Bij verschillende gelegenheden, zoals schoolreisjes, lessen en sportdagen, worden 

opnames gemaakt. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Soms zijn we trots op onze 

leerlingen vanwege bijzondere prestaties die we in de krant zetten, bijvoorbeeld het halen van een 

diploma. 

Te allen tijden gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zo zullen wij nooit beeldmateriaal 

plaatsen waarvan leerlingen schade kunnen ondervinden. 

Vanwege de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het delen van 

gegevens van uw zoon of dochter. U ontvangt daarom binnenkort een mail waarin u via een link voor 

verschillende situaties wel of geen toestemming geeft. Het is goed om het geven van toestemming 

samen met uw kind te bespreken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 


