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Agenda komende periode 
 

 

Periode 2  
 

 

2-nov ma  
 

14.00-16.00 

 

Beleefmiddag 

3-nov di 
 

14.15-16.45  

Inhaal SE 

Studiemiddag  

4-nov wo 
14.00-15.00 

THIM: KRC (MHW) 

5-nov do 

 
 

6-nov vr 

 
Aanvraag herkansing open tot maandag 9 nov. 09.30 

uur 

9-nov ma    

10-nov di 

  

11-nov wo 14.00-15.00 THIM: MHW (MIR) 

12-nov do 

 
Herkansing SE 

13-nov vr 
  

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer  11 

29 oktober 2020 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De eerste DDW is bijna achter de rug. De eerstejaars hebben zich bezig gehouden met “Leeuwarden 

op schaal”. De tweedejaars hebben een lip dub gemaakt en de derdejaars hebben zich georiënteerd 

op een beroep, vervolgopleiding en een cultuurdag gehad met diverse activiteiten. Havo 3 heeft 

daarnaast nog een project Economie gedraaid ter oriëntatie op het vak Economie in leerjaar 4 Havo. 

Deze week kon redelijk doorgang vinden ondanks de corona maatregelen. De komende DDW-en 

zullen een ander karakter krijgen omdat in die weken excursies en stages gepland staan. Hoe we dat 

gaan oplossen wordt binnenkort meer duidelijk. 

De vierdejaars leerlingen hebben een toetsweek. De toetsen zijn afgenomen in het zelfde protocol en 

opstelling als de centraal examens.  Iedereen is benieuwd naar de resultaten. 

Na deze DDW zal weer een periode aanbreken met lesweken waarin het Sinterklaasfeest valt en ook 

de voorbereidingen op de kerstdagen. Dat dit anders zal zijn dan andere jaren hoef ik niet uit te 

leggen. 

De komende periode staat ook in het teken van het informeren en werven van nieuwe leerlingen. 

Maandag a.s. is er de “beleefdag” voor leerlingen van groep acht van de basisschool. Gelukkig kan 

dat door gaan zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Meer dan honderdvijftig kinderen hebben 

zich opgegeven. 

Over een paar weken staat de informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep acht op het 

programma. Deze avond zal er totaal anders uitzien dan we gewend zijn. De voorbereidingen voor 

een digitale voorlichtingsavond zijn in volle gang. Binnenkort meer info daarover. 

Maar nu eerst deze week afronden met toetsen en werkwerken van achterstanden en daarna 

weekend. 

D. Folkersma 

Inhaal tentamens klas 4 DDW1 
Het inhaal moment is op dinsdag 3 oktober om 14.00 uur in lokaal 213/214 

We hebben leerlingen die  meerdere tentamens moeten inhalen. 

De leerlingen worden ingeroosterd  op een extra inhaal moment. 

Morgen krijg je mail over wanneer je tentamen is ingeroosterd. 

 

De extra inhaal momenten zijn: 

Maandag  2/10/2020 13.00  uur lokaal  D100 

Woensdag 4/10/2020 09.00 uur lokaal  D100 

Donderdag  5/10/2020 09.00 uur lokaal  D100  

 

Online lessen  
We zien in deze tijd dat docenten en leerlingen meer thuis zitten. Dagelijks krijgen we van ouders 

telefonisch bericht dat zoon of dochter thuis zit. Soms echt ziek, maar vaak met milde klachten.  

Het devies blijft dan ook: Met klachten blijf je thuis en laat je je testen. 

Bij nagenoeg elk telefoontje wordt de vraag gesteld of de lessen ook online beschikbaar zijn. We 

hebben daar tot nu toe de boot af gehouden en dit op kleine schaal getest. We merken gelukkig dat 

met de weektaken in itslearning de leerlingen gedurende korte periode vrij goed zelfstandig aan de 

slag kunnen. Vanuit de weektaken is het in ieder geval duidelijk wat er moet gebeuren. Maar dat de 

stof zelf soms nog lastig is komt natuurlijk ook voor. En dan is er soms iets meer nodig dan alleen het 

boek. 

Naar aanleiding van onze pilot met online lessen hebben we een aantal constateringen gedaan. Zo 

zien we dat de docent moet wennen aan het feit dat de les beschikbaar moet zijn en we merkten ook 

dat het iets doet met je houding in de klas. Waar sta je? Richt je je op de klas of op de laptop? Ben ik 

goed hoorbaar? 



Daarnaast was er ook het besef dat lesmomenten toch over het internet gaan. De veiligheid van het 

klaslokaal wordt dan anders….. 

Ondanks dat we al goed ingericht zijn voor het werken op afstand via itslearning hebben we wel 

besloten om hier in op te schalen. En we gaan het als volgt doen: 

Van elk vak is er per weektaak een video instructie beschikbaar  

óf de les is online bij te wonen 

We starten hiermee na de herfstvakantie. 

Voor de online lessen geldt wel dat de leerling geen les krijgt, maar de les kan volgen. 

Voor het volgen van een online les is het wel belangrijk dat Teams geïnstalleerd is op het device van 

de leerling. Het kan ook via Teams in de browser, maar dit geeft vaker problemen. 

In de bijlage is een overzicht van docenten. In dit overzicht kun je zien of je docent thuis online te 

volgen is of dat er videomateriaal wordt aangeboden in itslearning 

Daarnaast nog 1 opmerking. We zien dat we op school soms de lessen online aan moeten bieden 

omdat de docent thuis zit. Om op school de les online te kunnen volgen zijn wel oortjes nodig. We 

zien helaas dat niet alle leerlingen deze standaard mee hebben. 

Taede Hans 

DDW 1  klas 1 Leeuwarden op schaal 
In de afgelopen Dyk Doorbraak Week hebben de 

leerlingen uit klas één drie ochtenden gewerkt aan het 

bouwen van een maquette  van een deeltje 

Leeuwarden.  

Een luchtfoto van De Dyk en de omliggende buurt is 

verdeeld in 20 vakken. Ieder groepje van vijf 

leerlingen kreeg de opdracht om een vak na te 

bouwen. Eerst moest natuurlijk het nodige rekenwerk 

gedaan worden. De vakken op de foto waren schaal 

1:1000. Dit moest omgerekend worden naar 1:200.  

Iedere plattegrond werd op een houten plaat getekend 

en daarna volgebouwd met nagemaakte huizen, 

bomen en scholen. Uiteraard alles op de juiste schaal. 

Het schilderwerk van grasvelden, wegen en sloten 

maakte de plattegrond compleet. 

 

Een spannend moment was het naast elkaar leggen 

van alle vakken. Als er reken- of tekenfouten zijn 

gemaakt dan is te zien dat bijvoorbeeld wegen niet 

goed aansluiten. We zijn uiteindelijk allemaal erg 

tevreden over het resultaat. En het is ook grappig 

om te zien hoeveel verschillende groenvarianten te 

maken zijn. 

 

 

 

 

 

 


