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Schooljaar 2020-2021 

Nummer  9 

8 oktober 2020 

 

OuderInfo 



Agenda komende periode 
 

12-okt tm 16 

okt 
ma  tm vr 

  Herfstvakantie 

19-okt ma  
  Pasjessysteem gaat in  

20-okt di   
 

21-okt wo  14.00-15.00 THIM: GLS (JDE) 

22-okt do      

23-okt vr    
 

26-okt ma  
 

DDW 1 en SE  

27-okt di 
 

DDW 1 en SE  

28-okt wo  
  DDW 1 en SE  

Cultuurdag klas 3 

29-okt do  

  DDW 1 en SE  

Oudergesprekken tijd en medium nog te 
bepalen 

30-okt vr  

 

  

DDW 1 en SE  

Oudergesprekken tijd en medium nog te 
bepalen 

 

 

Van de schoolleiding 
De vakantie staat voor de deur en dat merken we op verschillende fronten. Zeker in deze tijd van 

Corona zijn er veel ziekmeldingen en wordende “lontjes” soms korter. Daar komt nog bij dat deze 

week de mondkapjes worden gedragen.  

We proberen het onderwijs zo goed mogelijk voort te laten gaan zowel in het geval de leerling thuis 

zit maar als de docent thuis is en wel kan lesgeven. Dit kan per dag verschillen. Zorg als leerling dat 

je je materialen ook steeds mee naar huis neemt en dat je op school altijd oortjes bij je hebt voor het 

geval de les online gegeven wordt. 

Door het hoge ziekteverzuim onder leerlingen worden ook veel toetsen gemist die onmogelijk 

allemaal op het THIM ingehaald kunnen worden. Er wordt gezocht naar alternatieve momenten. 

Piter Jelles breed is afgesproken dat de prioriteit ligt bij het lesgeven. Een ieder die hiervoor op school 

moet zijn is welkom. Activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het primaire proces worden 

zoveel mogelijk online gedaan. Hierbij valt te denken aan een voortgangsgesprek met ouder en 

leerling. 

Na de vakantie is nog één week les en daarna de eerste DykDoorbraakWeek. Hou goed in de gaten 

hoe laat je waar verwacht wordt. 

Maar zo ver is nog niet. Ik wens iedereen voor straks een prettig weekend en een goede welverdiende 

vakantie. 

D. Folkersma 

  



Corona, stand van zaken 
Deze week is het dringende advies van kracht voor het dragen van mondkapjes. Heel veel leerlingen 

hebben zelf een mondkapje bij zich. Afgelopen maandagmorgen heb ik bij de ingang dertig kapjes 

uitgedeeld. Bijna alle leerlingen hadden een kapje bij zich. 

Ook tijdens leswisselingen zie ik dat de mondkapjes worden gedragen door leerlingen en 

medewerkers. Ook het afstand houden tot volwassenen wordt over het algemeen goed in acht 

genomen. 

Een punt van aandacht is hoe we omgaan met de mondkapjes. Om de mondkapjes zo goed zijn werk 

te laten doen is het raadzaam om de mondkapjes alleen bij de elastiekjes vast te pakken, regelmatig 

te wassen (stoffen) of regelmatig te verwisselen (wegwerpkapje).  

Piter Jelles breed is afgesproken dat het bezoek van externen (volwassenen) aan school tot een 

minimum beperkt moet worden. Hiermee wordt het advies van de VO-raad gevolgd. Dit betekent dat 

reguliere voortgangsgesprekken tussen ouder, leerling en mentor op een andere manier plaats 

moeten vinden bijvoorbeeld via Teams. Ook de voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen van groep 

acht moeten anders vorm gegeven worden. 

Externen (gastdocenten) die direct gerelateerd zijn aan het primaire onderwijs proces kunnen hun 

activiteit blijven uitvoeren. Ook gesprekken rondom Zorg & Begeleiding (evt. met hulpverleners) 

kunnen op school plaats vinden. De Beleefdag voor leerlingen van groep acht van het basisonderwijs  

kan doorgaan. 

Zijn er vragen en/of onduidelijkheden, neem dan contact op. 

 

D. Folkersma 

Oudergesprekken klas 2 
 

Op de donderdag- en de vrijdagmiddag in de ddweek is er ruimte voor oudergesprekken. Voor het 

tweede leerjaar zullen dit gesprekken zijn waaraan de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor 

deelnemen. De leerling bereidt en zit dit gesprek voor. Voor een gesprek is maximaal 15 minuten 

ingepland. Het kan per mentor verschillen op welke wijze een gesprek wordt gevoerd. De een zal het 

via Teams willen doen, de ander via de telefoon. Hierover zal de mentor u nog later informeren. 

 

U kunt zich inschrijven voor deze gesprekken vanaf maandag 19 oktober 8:00 uur. U hebt hiervoor 

wel uw zoon of dochter nodig. Deze gaat in ItsLearning naar het vak mentoraat (th2..men) en vindt 

daar in de map bronnen het item ‘Inschrijving oudergesprekken ddweek1’. Hier is het mogelijk een 

moment te kiezen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Mocht er zoveel animo zijn dat alle 

momenten vol zitten dan moet u even contact opnemen met de mentor. 

 

Michiel Frankot 

Mentorcoach klas 2 

  



Open dagen HBO 
 

De meeste mensen zullen wel begrijpen dat oriënteren op vervolgopleidingen en het daarbij bezoeken 

van open dagen dit schooljaar lastiger is dan voorgaande jaren. De meeste instellingen houden hun 

deuren gesloten en hebben (een vorm van) online verkenningsmogelijkheden. 

 

Hieronder een lijstje met de dichtstbijzijnde HBO’s en hun open dagen (even geleend van de collega’s 

van het Leeuwarder Lyceum). Bezoek altijd eerst de website, dagelijks kunnen de maatregelen 

veranderen en de plannen worden aangepast. Sowieso moet er voor de meeste open dagen vooraf 

worden ingeschreven (ook voor de online activiteiten!) 

 

 

Open dagen MBO 
 

De open dagen van de MBO’s zijn als volgt gepland (zie voor meer info over de voorlichtingen van het 

Friesland College elders in deze info, over de voorlichtingen van de Friese Poort stond al informatie in 

de info van 17 september): 

 

Nordwin College:  Open Dag 24 november 2020  

ROC Friese Poort :  Open Week van maandag 16 t/m donderdag 19 november 2020  

Friesland College :  Open Week van maandag 16 t/m vrijdag 20 november 2020 

 

 

 

Voorlichtingen Friesland College 
 

In een eerdere info (van 17 september) schreef ik over de voorlichtingen op de Friese Poort. 

Ondertussen heb ik ook bericht van het Friesland College over de mogelijkheden daar:  

 

Voorlichtingsaanbod op de website van het Friesland College 

 

Op de website worden de volgende mogelijkheden aangeboden:  

 

Online presentaties  

• Over interessegebieden/opleidingsrichtingen  

• Over studeren in het mbo  

• Over studeren op het Friesland College  

 

Hulp bij Studiekeuze  

• Online of telefonisch studiekeuzegesprek met een loopbaanadviseur  

• Online workshop ‘Hulp bij Studiekeuze’ met een loopbaanadviseur  

• Video: tips bij studiekeuze  

• Online studiekeuzetest  



• Live chat met één van onze adviseurs  

Ondersteunend online aanbod  

• Instagram vragenuurtje : leerlingen kunnen via Instagram vragen stellen aan studenten  

• ‘Stel Je Vraag’: stel bij een opleiding je gerichte vragen aan een docent  

• Keuzewijzer: online brochure over al onze opleidingen (ook te downloaden)  

• Video over hoe je praktijkgestuurd leert bij het Friesland College  

• Video’s over de verschillende leerwegen  

• Opleidingsinformatie (ook te downloaden)  

• Live chatten met één van onze adviseurs  

• Minitour ‘Hulp bij studiekeuze”  

 

Voorlichtingen op het Friesland College  

Onze deuren openen zodat leerlingen kennis kunnen maken met onze locaties en opleidingen, blijft 

belangrijk. Daarvoor bieden we het volgende:  

 

Open Week van 16 tot en met 20 november 2020: Minitours  

In plaats van een Open Dag bieden we een Open Week aan. In de Open Week vinden dagelijks tussen 

16.00 en 20.00 uur (soms al eerder) Minitours plaats. De Minitours worden aangeboden per 

interessegebied of opleidingsrichting. Leerlingen melden zich vooraf aan voor één of meer Minitours. 

Een leerling mag maximaal één ouder of begeleider meenemen. Daarnaast is er ook een Minitour 

“Hulp bij Studiekeuze”, die een oriëntatie biedt op het brede aanbod van mbo-opleidingen.  

 

Wat houdt een Minitour in?  

In kleine groepjes krijgen de leerlingen voorlichting over een interessegebied of opleidingsrichting. Er 

is hierbij veel ruimte voor persoonlijke aandacht en specifieke vragen. Laat je leerlingen zich daarom 

goed voorbereiden op een Minitour. Dit kan aan de hand van de online presentaties. Daarnaast is er 

een korte rondleiding over de betreffende opleidingsafdeling.  

 

Hoe meldt een leerling zich aan?  

De data van de Minitours staan binnenkort (bericht volgt via mail) op onze website. Vol = vol. Een 

leerling meldt zich aan via MijnFC voor een Minitour over een opleidingsrichting. Een leerling die een 

Minitour voor meerdere richtingen wil volgen, moet zich daarvoor apart aanmelden. Het kan dan 

voorkomen dat een leerling op twee verschillende dagen een Minitour moet plannen.  

 

Voor de leerlingen goed om te weten: aanmelden voor één of meer Minitours tijdens de Open Week is 

verplicht!  

 

Minitours: ook na de Open Week!  

Is een leerling verhinderd tijdens de Open Week? Of zijn er geen beschikbare plaatsen meer in een 

Minitour tijdens de Open Week? Geen punt, want ook na de Open Week bieden we voor de meeste 

opleidingen regelmatig Minitours op onze website aan.  

 

Beleefdagen  

Met het aanbieden van Minitours komen onze Beleefdagen te vervallen.  

 

Open Week 25 t/m 29 januari 2021  

Ook in januari bieden we een Open Week/Dag aan. We gaan uit van dezelfde opzet als in november.  

 

Open Avond 13 maart 2021 en Open Middag 10 juni 2021  

Over de invulling van deze beide data communiceren we op een later moment. 

 

Focus op 4e jaars  

Binnen de coronamaatregelen bieden we ook fysieke activiteiten aan, omdat we weten dat het 

belangrijk is voor leerlingen en ouders om kennis te maken met onze school en opleidingen. Omdat er 

daarvoor letterlijk minder ruimte is, focussen we ons met ons fysieke aanbod met name op de 4e-

jaars leerlingen. Ons online aanbod is uiteraard voor iedereen toegankelijk! 


