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Agenda komende periode 
 

6-nov vr 

 
Aanvraag herkansing open tot maandag 9 nov. 09.30 
uur 

9-nov ma  09.00-12.00 MT-overleg 

10-nov di 
  

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

12-nov do 
 

Herkansing SE 

13-nov vr 
  

16-nov ma  09.00-12.00 MT-overleg 

17-nov di 
 

 

18-nov wo 14.00-15.00 THIM: MIR (MRO) 

19-nov do 
  

20-nov vr 
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OuderInfo 



 

Van de schoolleiding 
Het was weer spannend afgelopen dinsdagavond. Wat besluit het kabinet omtrent de aanscherping 

van de Corona regels? 

Het kabinet heeft besloten om de scholen open te houden en alleen in regio’s waar het aantal 

besmettingen hoog is eventueel op termijn tot tijdelijke sluiting over te gaan. Friesland is niet zo’n 

regio en we gaan er van uit dat de school open blijft. 

Dat is goed!! Leerlingen hebben baat bij een regelmatige dagbesteding, op een structurele wijze 

aanbod van onderwijs en leerstof en ze hebben behoefte aan de sociale contacten met mede 

leerlingen.  

 

Ook docenten ervaren het fysiek lesgeven als positief wat niet wegneemt dat we ervaringen van het 

online lesgeven steeds weer proberen te implementeren. Ook uit de resultaten van de afgelopen 

periode merken we dat leerlingen gebaat zijn bij het onderwijs op school. De  vele weken thuis 

onderwijs hebben geen goed gedaan voor de sociale contacten en groepsvorming. Middels de O-

lessen, P-lessen en het mentoraat wordt hard gewerkt om alle leerlingen er weer bij te trekken. 

 

De afgelopen week hebben honderdzeventig leerlingen van groep acht van de basisschool de 

Beleefdag op De Dyk gevolgd. Aan de hand van zelf gekozen vakken en  een persoonlijk rooster 

hebben de leerlingen kennisgemaakt met De Dyk. Uit reacties van de leerlingen maken we op dat ze 

het als zeer positief hebben ervaren. 

Zoals eerder aangegeven wordt de informatieavond voor ouders verplaatst naar woensdag 2 

december. Alle scholen van OVO-Fryslân Noord zullen zich dan presenteren en kunnen ouders met 

medewerkers van De Dyk via zo genaamde huiskamers (4 stuks) in gesprek. Deze avond wordt 

geheel digitaal verzorgd.  

Maar nu eerst nog één dag les en dan genieten van een zonnig weekend. 

Dick Folkersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag herkansing DDW1 (klas 4)  
Van elke tentamenweek mogen de leerlingen voor 1 vak een herkansing aanvragen. De inschrijving 

hiervoor is reeds geopend en gaat via itslearning. Voor de leerlingen is er een vak “Herkansing 

inschrijven” of “Herkansing inschrijven havo”. 

Belangrijk: De deadline voor het aanvragen van een herkansing is komende maandag om 9:30. 

Aanvragen na deze datum worden niet meer gehonoreerd. 

De herkansing vindt plaats op donderdag 12 november om 14:00 uur in lokaal 213/214/215. 

Voor de leerlingen die een herkansing doen vervalt het 7e en 8e uur. 

Nalin en Taede Hans 

  



DDW klas 2 
De tweedeklassers zijn vorige week maandag gestart met het lipdub project. Het onderwerp hierbij 

was beroepen. Ondanks dat nog niet iedereen weet wat hij/zij wil worden, waren er toch een aantal 

leerlingen die anderen hebben weten te inspireren. Voor het maken van de lipdub moesten de klassen 

nadenken over het script, de filmlocatie, benodigdheden en kleding. Hiervoor moesten de rollen 

worden verdeeld waarbij de regisseurs en regisseuses een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor alle 

acteurs en actrices was het van belang dat ze de tekst door en door kenden. De beelden worden op 

dit moment bewerkt en samengevoegd tot een geheel. We zijn erg nieuwsgierig naar het eindproduct.  

Mentoren klas 2 

 

 

 

Vakkanjer challenge 
Deze week hadden de tweedejaars techniek leerlingen de kick-off van het nieuwe project. De 

komende weken zullen zij hier in teams aan werken. Het is een landelijk project voor verschillende 

leeftijden onder de naam Vakkanjers, voor tweedejaars leerlingen heet het Vakkanjer Explorer. 

Vakkanjer Explorer is een onderzoek- en ontwerpchallenge waarbij leerlingen in het klein een bedrijf 

nabootsen en een technische oplossing bedenken voor een probleem van een echte opdrachtgever. 

Dit jaar gaan ze aan de slag met het bedenken en maken van natuurbeschermende oplossingen ter 

vermindering van het mens-dier conflict. Dat doen zij in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. De 

leerlingen gaan onderzoeken, ontwerpen, maken en presenteren en ontdekken hierbij het technisch 

werkveld. 

Erik van Houte 

 

 


