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Van de schoolleiding 
Voordat ik het ga hebben over allerlei praktische zaken eerst aandacht voor iets anders. Maandag 

werden we opgeschrikt door het trieste bericht dat een moeder van één van onze leerlingen is 

overleden. Wat een heftige gebeurtenis voor iemand op zo’n jonge leeftijd. Ons medeleven gaat uit 

naar de leerling, haar familie en vrienden en wij wensen haar veel sterkte met het verwerken van dit 

grote verlies. De mentoren hebben de klasgenoten goed opgevangen en er is al contact geweest met 

de leerling. 

De afgelopen weken heb ik steeds geprobeerd niet iets te schrijven over Corona. Het is me niet 

gelukt. Ook deze week weer en paar zinnen over Corona en de maatregelen. Uit diverse hoeken 

komen klachten over de ramen die open staan om te ventileren. Veel leerlingen melden zich ziek met 

verkoudheidsklachten. Vandaag brengt het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie advies uit aan 

minister Slob over het ventileren van schoolgebouwen. We wachten het advies af alvorens we 

aanpassingen doen aan de maatregelen zoals we die tot nu toe hanteren. 

Door de veelheid aan ziekmeldingen missen leerling veel toetsen. Het toets inhaalmoment is niet 

voldoende om deze hoeveelheid inhaaltoetsen op te vangen. Nagedacht wordt over alternatieve 

momenten. In deze info meer daarover. 

Ik merk dat leerlingen en medewerkers zich zo goed als het gaat houden aan de coronaregels. 

Leerlingen wachten netjes als een volwassene de trap op loopt. Tafels worden schoongemaakt en 

leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst in het lokaal. Ontsmetten bij binnenkomst van 

school kan nog beter. Graag aandacht hiervoor. 

Nog één week en we kunnen genieten van de herfstvakantie. Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

Onderzoek keuzegedrag leerling groep 8 
Onlangs heeft u een mail ontvangen om mee te werken aan het onderzoek naar het keuzegedrag van 

leerlingen in groep acht van het basisonderwijs. Indien u die nog niet heeft ingevuld wil ik u 

verzoeken dat alsnog te doen. 

Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

 

D. Folkersma 

 

Wifi en VPN verbinding 
Overal is in school een goede internetverbinding mogelijk via Wifi. Toch zijn er leerlingen die via een 

VPN verbinding de Wifi omzeilen en een “tunnel” maken door de firewall. Deze wall is er voor bedoeld 

om onrechtmatig gebruik van het internet tegen te gaan en zorgt er voor dat virussen buiten de 

school blijven. Door een VPN verbinding te maken loopt de leerling maar ook de school gevaar dat er 

virussen op het netwetwerk komen. Dit is dan ook de reden dat het leggen van een VPN verbinding 

niet is toegestaan. Indien de afdeling ICT dit constateert (dit kan op afstand) dan wordt de leerling 

voor een bepaalde tijd geblokkeerd. Dit geldt voor alle devices. Tevens kan het voorkomen dat deze 

VPN verbinding niet stabiel is waardoor het volgen van online lessen minder goed mogelijk is. 

Met andere woorden. Leg nooit een VPN verbinding aan. Indien de Wifi niet goed functioneert, geef 

het dan door zodat de afdeling ICT het kan verbeteren. 

D. Folkersma 

 

 



 

 

Extra Covid Inhaal Moment (CIM) 
Het aantal leerlingen dat momenteel ziek thuis zit is beduidend groter dan andere jaren. We merken 

gelukkig dat het leren steeds meer doorgang kan vinden, maar op afstand blijft in veel gevallen 

toetsen maken lastig.  

Nu kan het zijn dat een leerling ook echt ziek is, en dan houdt het ook even op. Maar voor een heel 

aantal leerlingen is het Corona gerelateerd. Eigenlijk niet echt ziek, maar gezien de klachten mag je 

niet naar school. 

Daardoor zien we dat het aantal inhaaltoetsen uit de hand begint te lopen. En één wekelijks 

inhaalmoment lijkt niet genoeg te zijn om dit bij te houden. 

Speciaal hiervoor gaan we nog twee inhaalmomenten inrichten. Speciaal voor leerlingen die wel thuis 

zitten met lichte klachten, maar op een rustig moment als de school leeg is wel een toets zou kunnen 

maken. Op die manier kunnen we de risico’s minimaliseren, maar ook zorgen dat de achterstanden 

niet onnodig groot worden.  

Voorbeeld:  

Stel je hebt op een maandag een toets voor een vak, maar je zit thuis met een loopneus. Je vraagt 

dan of je vakdocent de toets klaar wil leggen op het CIM (Covid Inhaal Moment). 

Je komt dan om 15:30 op school - de lessen zijn dan afgelopen - en maakt de toets in de aula waar 

voldoende ruimte is.  

Op deze manier hoef je niet te wachten tot je weer terug de lessen in mag om een afspraak te maken 

om de toet in te halen. 

Hoe gaan we het doen: 

• Er zijn twee Covid Inhaal Momenten (CIM) 

o Maandag 15:30 uur 

o Vrijdag 15:30 uur 

• De leerling neemt initiatief en maakt een afspraak met de vakdocent voor een 

inhaalmoment. 

• De vakdocent levert de toets aan bij de conciërge. 

• De leerling meldt zich om 15:30 bij de conciërge en maakt daar de toets. 

 

• We starten vanaf maandag 19 oktober. Dit is na de herfstvakantie 

Digitale toetsen mogen in veel gevallen thuis gemaakt worden. Maar ook hier geldt dat je dit met je 

docent afstemt.  

Wij hopen dat we op deze manier een bijdrage leveren aan het voorkomen van achterstanden. 

Taede Hans Alzerda 

  



Dag van de Duitse Taal 
Op 14 September was het de Dag van de Duitse Taal. Op de Dyk 

hebben we daar natuurlijk aandacht aan besteed en gevraagd aan 

leerlingen die het vak Duits hebben, wat zij het mooiste Duitse 

woord vinden. Daar is de volgende TOP 3 uit gekomen. Uit de 

leerlingen die een woord hebben ingestuurd die in de top 3 staat, 

zijn prijswinnaars getrokken. Zij krijgen daarover bericht. De 

andere gekozen ‘schöne’woorden zijn te vinden in de woordwolk. 

Het was een leuke happening en volgend jaar weer! 

Ingrid Bos en Baukje de Haan 

1. Leute 

2. Schmetterling 

3. Fingerspitzengefühl 

 

 

 

 


