
 

A. Alcohol, absentie, AVG, agenda 

Alcohol 

Alcohol hoort niet thuis op school. Het bij je hebben van alcohol, of het onder invloed 

zijn van alcohol is niet toegestaan. 

 

Absentie 

Bij voorspelbare absentie (dokters- of tandartsbezoek) verzoeken we vooraf een 

absentiebriefje door je ouders in te laten vullen en mee te nemen. Je ouders kunnen 

ook bellen of mailen naar mevrouw Wijnsma (058-8801600 - mwijnsma@pj.nl) 

 

AVG 

Piter Jelles respecteert de privacy van haar leerlingen. Via dit document is te lezen hoe 

Piter Jelles en dus ook onze school omgaat met de gegevens van de leerlingen 

 

Agenda 

Een leerling op De Dyk heeft te allen tijde een agenda bij zich. Deze is belangrijk om 

je taken in te noteren. Maar ook afspraken met betrekking tot toetsen moet je hier 

noteren 

 

B. Bevordering, boeken, buspas 

 

Bevordering 

In de regeling door- op- afstroom en doubleren staat wanneer je over gaat of blijft 

zitten of naar heen lager of hoger niveau kan. De regeling vind je in de Schoolgids 

 

Boeken 

Ben je je boeken of andere spullen voor de les vergeten of liggen ze nog in je kluisje? 

Je blijft in de klas en volgt de les zo goed mogelijk. Je maakt met de docent een 

afspraak om achterstand in te halen. 

 

Buspas 

Soms zijn leerlingen afhankelijk van een openbaar vervoer. Dan kan het zijn dat de 

aankomst- en vertrektijden slecht aansluiten bij de schooltijden. Er is dan een 

mogelijkheid om een buspas te krijgen waardoor je iets later in de les mag zijn, of iets 

eerder uit de les mag. Dit bespreek je met je mentor. 

 

  

C. Cup 

Met behulp van Cup kies je elke vrijdag jouw persoonlijke lessen voor de volgende 

week. In deze les ben je zelfstandig aan het werk voor het vak waarvoor je gekozen 

hebt. Als je deze weektaak af hebt mag je ok met een ander vak aan de slag. 

 

D. Drugs, DDW-en, diefstal, deadlines 

 

Drugs 

Drugs horen niet op onze school. Het bij je hebben van drugs, of het onder invloed 

zijn van drugs is niet toegestaan. Wiet valt ook onder deze regeling. 

 

 

DDW 

Het jaar is verdeeld in 4 periodes van ongeveer 10 weken. Aan het einde van elke 

periode is er een DykDoorbraakWeek, aangeduid met DDW. In die weken zijn er geen 

gewone lessen, maar zijn er projecten, excursies, stages, schoolreizen, toetsen en 
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examens. Samenwerken, presenteren en andere vaardigheden komen dan goed aan 

bod. 

 

Diefstal 

De school is niet verzekerd tegen verlies of diefstal, neem dus geen kostbare sieraden 

of veel geld mee naar school.  

 

Deadlines 

Voor praktische opdrachten werken we met deadlines. Deze zijn terug te vinden in de 

weektaken en de planner van itslearning. Houdt een deadline goed in de gaten en zorg 

ervoor dat deze in je agenda staat. Het overschrijden van een deadline levert namelijk 

een 1 op conform het toetsprotocol 

 

E. Eten en drinken, examen 

 

Eten en drinken 

In de kantine kun je iets te eten en te drinken kopen. In de kantine en op het 

schoolplein mag je eten en drinken. Ruim wel je afval op! 

Daarnaast is er twee keer per dag een kleine pauze in het lokaal. Ook hier mag je dan 

even iets eten en/of drinken. 

 

Examen 

Naast je gewone examen bestaat er op de Dyk ook de mogelijkheid om al eerder 

examen in één of meerdere vakken te doen. 

 

F. Fietsen, fraude 

 

Fietsen 

Fietsen worden geplaatst in de fietsenrekken. 

 

Fraude 

Een toets maak je om te laten zien hoe goed jij de lesstof beheerst.  

Bij fraude treedt het toetsprotocol in werking. Dit kan betekenen dat je een 1 krijgt op 

een toets of het kan zelfs leiden tot uitsluiting van het examen. Deze kun je vinden in 

de Schoolgids 

 

G. Gym 

Sporten is belangrijk voor je fysieke, maar ook geestelijke gesteldheid. Voor de 

enthousiastelingen is er zelfs de mogelijkheid om onze Sportklas te volgen. Dit kun je 

ook kiezen als examenvak. 

 

H.  

 

 

I. Itslearning 

Dit is ons digitale platform. Hier zijn weektaken en planners te vinden van alle vakken 

en veel lesmateriaal. Ook toegang van online methodes gaat via Itslearning 
Je kunt hier inloggen op Itslearning 

 

J. Jassen en kleding 

We verwachten dat je netjes gekleed naar school gaat. Als je de school binnenkomt, 

doe je je jas en je pet in je kluisje of je hangt hem op de kapstok. 
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K. Kluisjes, keuzelessen 

 

Kluisjes 

Elke leerling krijgt een locker met een persoonlijke code. Zodoende kun je je spullen 

veilig opbergen. 

 

Keuzelessen 

Op De Dyk kun je een deel van je rooster zelf bepalen. Tot maximaal 8 lessen kies je 

zelf bij welk vak je wilt werken. Elke vrijdag kies je deze lessen voor de komende 

week op basis van je weektaken 

 

L. Lestijden, liftpas 

 

Lestijden 

 

1  00:30  09:00  09:30  mentor mentor mentor mentor mentor 

2  00:45  09:30  10:15  P-les  P-les  P-les  P-les  mentor 

   00:05  10:15  10:20  eetdrinkpauze in lokaal  

3  00:45  10:20  11:05  Vakles  Vakles Vakles Vakles Vakles 

4  00:45  11:05  11:50  Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles 

   00:30  11:50  12:20  pauze  

5  00:45  12:20  13:05  Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles 

6  00:45  13:05  13:50  Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles 

   00:05  13:50  13:55  eetdrinkpauze in lokaal  

7  00:45  13:55  14:40  P-les  P-les  
   

P-les  P-les  

8  00:45  14:40  15:25  O-les  O-les  O-les  O-les   

 

 

Liftpas 

Mocht je even niet met de trap kunnen gaan dan kun je (tijdelijk) een liftpas krijgen. 

 

M. Monitor, mentor, mobieltjes, muziek 

 

Monitor 

Op de monitor in de kantine kun je zien als er een les uitvalt en waar je dan heen 

moet. Deze informatie is ook te vinden op: Rooster 
 

Mentor 

Elke dag starten we met mentoraat. Op maandag en vrijdag is dit klassikaal. En op 

di/wo/do is er meer ruimte voor individuele aandacht. Een mentor begeleid je op het 

gebied van welzijn en voortgang. Een mentor heeft ook nauw contact met je 

ouders/verzorgers 

 

Mobieltjes 

In kantine en pauzes mag je je mobiel op een veilige manier gebruiken. Opnames 

maken zonder toestemming  is in het kader van de privacy ten strengste verboden.  

Tijdens de les is de mobiel uit en in je tas tenzij: 

• de docent de mobiel wil gebruiken voor lesdoeleinden.  

• De mobiel gebruikt wordt voor medicijnpiepjes (dient bekend te zijn) 
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Toch aan terwijl het niet mag? Dan word je mobiel ingenomen. Aan het eind van de 

dag kun je hem dan ophalen. 

 

Muziek 

Tijdens de lessen is het niet toegestaan oordoppen o.i.d. in te hebben om muziek te 

luisteren. De oordoppen worden alleen gebruikt: 

• Als de docent toestemming geeft. 

• Als de zorgspecialist je een zogenaamde oordoppenpas heeft gegeven. Dan kun je 

je oordoppen gebruiken voor je concentratie – na toestemming van de docent! 

 

 

N.  

 

 

O. O-uren, opvang, oortjes 

  

 O-uren 

 Deze uren zijn bedoeld voor extra ondersteuning. Dit kan zijn dat je iets moeilijk vind, 

maar ook een docent kan het nodig vinden dat je langs komt voor extra ondersteuning 

  

 Opvang 

 In principe gaan alle lessen door op De Dyk. Als er een docent uitvalt, gaat een 

leerling naar de aula. Daar kan worden doorgewerkt aan het vak dat uitvalt, of aan 

een ander vak. Neem dus altijd de spullen van de les mee! Als er toetsen er zijn, gaan 

over het algemeen ook door. 

 

Oortjes 

In deze tijd waarin online lessen vaker voorkomen is het nodig dat je te allen tijde 

oortjes meenemen naar school om de lessen te kunnen volgen. 

 

P. P-uren, pasjes systeem, plannen 

  

 P-uren 

Dit zijn je persoonlijke keuzelessen. Op 8 momenten in de week mag je zelf bepalen 

bij welk vak je wilt zitten. Zo kun je zelf voor een groot gedeelte bepalen hoe je 

rooster eruit ziet. Elke vrijdag kies je deze lessen in het mentoruur.   

  

 Pasjes (belonings)systeem 

 Op De Dyk word je beloond voor het halen van goede cijfers. Meteen, elke week 

opnieuw. Met vrije tijd! Als je geen of bijna geen onvoldoendes haalt, kun je drie keer 

per week iets later naar school en hoef je na de lessen niet naar O-les. Als je wel 

teveel onvoldoendes hebt, dan krijg je extra tijd en aandacht van de mentor ’s 

ochtends en mogelijk extra les ’s middags. Net zo lang tot je je cijfers hebt opgehaald. 

 

 

Q. Q&A (mentor 1e aanspreekpunt) 

 De mentor is er voor jou en zoekt samen met jou naar oplossingen.  

 

R. Roken, respect 

 

Roken 

De school is een openbaar gebouw en daarom geldt er een rookverbod op het hele 

hele schoolterrein. 



 

Respect 

 We hebben respect voor elkaar (bijvoorbeeld niet pesten, schelden, slaan en duwen), 

elkaars eigendommen en onze omgeving. Volg altijd de aanwijzingen van het 

personeel op. 

 

S. Schade, SOMtoday 

 

Schade 

Maak je iets kapot van school of van een andere leerling? Dan betaal je of regel je zelf 

de schade. Dit geldt ook voor boeken van de school. 

 

SOMtoday 

Hier vind je je rooster en cijfers.  

Huiswerk en toetsen vind je in Itslearning en in je agenda 

  

T. TIM, toetsing, te laat komen, toetsprotocol 

 

TIM 

Elke woensdagmiddag van 14.00 – 15.00 is er een ToetsInhaalMoment voor als je een 

toets hebt gemist. 

 

Toetsing 

Een toets wordt minimaal 1 week van tevoren met je afgesproken. De toets wordt ook 

via de weektaak en de planner in itslearning gecommuniceerd. Het is belangrijk om de 

toets in je agenda te zetten voor je eigen planning 

Een toets wordt door je docent binnen 10 werkdagen nagekeken. 

 

Te laat komen 

Te laat komen is vaak makkelijk te voorkomen; we reageren er daarom streng op. Te 

laatkomers verstoren lessen die al zijn begonnen. Een enkele keer te laat komen heeft 

tot gevolg dat de leerling zich ’s ochtends om 08.00 uur moet melden of na 14.45 uur 

moet nablijven. Bij herhaling betekent contact met thuis, een mogelijke melding bij de 

leerplichtambtenaar en geen toegang tot de les waarvoor de leerling te laat is. 

 

Toetsprotocol 

In het toetsprotocol wordt beschreven hoe we omgaan met toetsen, deadlines en hoe 

we handelen bij onregelmatigheden. Deze kun je vinden in de Schoolgids 

 

U. Uitstuurbrief 

Deze vul je in als je verwijderd bent uit de les. Deze bespreek aan het eind van de les 

met betrokken docent. 

 

V. Verwijdering uit de les, veiligheid 

 

Verwijdering uit de les 

Wanneer je de klas uitgestuurd wordt, meld je je bij de Zorg (D102). Daar vul je een 

uitstuurbrief in; daarna ga je aan het werk tot het eind van het lesuur. Je meldt je aan 

het eind van de les met het formulier bij de docent die je eruit heeft gestuurd. De 

docent bepaalt de afhandeling. 

 

Veiligheid 

De school is een plaats waar iedereen zich veilig moet voelen. Het toebrengen van 
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schade aan (het bezit van) anderen vinden wij dan ook heel erg kwalijk of dit nu 

fysiek is of met woorden gebeurt. 

 

W. Weektaken 

We werken op de Dyk niet met huiswerk. Voor elk vak heb je wel een weektaak. Deze 

kun je vinden in Itslearning. Aan het einde van de schoolweek dien je deze weektaak 

af te hebben.  

Elke vrijdagochtend worden de nieuwe weektaken voor de volgende week zichtbaar. 

Zo kun je goed plannen en daarmee je keuzelessen bepalen.  

 

  

X.  

 

Y.  

 

Z. Ziekmelding 

Ben je ziek? Laat je ouder/verzorger dan de school bellen tussen (058-8801600) of te 

mailen naar mevrouw Wijnsma (mwijnsma@pj.nl) tussen 07.45 uur en 08.30 uur.. 

Wanneer je weer beter bent, breng je een briefje van je ouder(s)/verzorger(s) mee. 

Maak afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd. Gaat dat niet, vraag dan 

toestemming aan de schoolleiding. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim door te 

geven aan de leerplichtambtenaar. 

 


