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Agenda komende periode 
Woensdag 25 november 14.00-15.00 THIM: MRO (NDOU) 

Woensdag 2 december 14.00-15.00 THIM: NDOU (NLAN) 

Vrijdag 4 december  12.20-14.40 Sinterklaasviering per mentorgroep of werken in lokaal 100

    

Van de schoolleiding 
Elke week is het weer een opgave om het voorwoord te schrijven. Door de corona zijn veel 

activerende activiteiten stop gezet of gaan binnenkort niet door. Het enige waar ik over kan schrijven 

is de uitkomst van de persconferenties van Rutte en de Jong. 

Deze laatste persconferentie geeft ook weinig ruimte en mogelijkheden. We zijn aan het kijken hoe 

we de jaarafsluiting en Sinterklaas een invulling kunnen geven. In de volgende info’s meer informatie 

daarover. 

Het positieve aan het wegvallen van activiteiten is dat de leerlingen en docenten volop aandacht 

kunnen besteden aan de vakinhoud en studievaardigheden. Uit de afgelopen periode is gebleken dat 

leerlingen op de volle breedte lager hebben gescoord dan vorige jaar. Ook het aantal leerlingen dat 

uitgenodigd wordt voor de O-uren is groot. Leerlingen hebben weer moeten wennen aan het 

onderwijs op school en ongemerkt is de leerstof van het voorjaar minder  beklijft. Ik heb er 

vertrouwen in dat in de tweede periode dit wordt bijgewerkt. 

Een aantal collega’s is druk in de weer om de online 

voorlichting van 2 december voor te bereiden. Hier komt 

meer bij kijken dan zomaar achter de laptop en voor de 

camera gaan staan. De voorlichting start om 19.30 uur. 

Kom kijken!! 

Vrijdagmiddag gaan de docenten zich buigen over het 

taalbeleid van De Dyk. Het onderwijs wordt steeds taliger 

en hoe kunnen we de leerlingen daar goed in meenemen. 

De leerlingen lezen veel op hun telefoon en iPad maar dat 

is anders dan onderwijstaal. In een volgende info meer 

over de uitkomsten van dit taalbeleid. Voor straks een 

goed weekend.  

D. Folkersma 
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Online lessen en oordoppen, teams en accu 
In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. Zowel in de les, als 

zelfstudie en ook om online lessen te volgen. Zeker nu in de Corona tijd leerlingen en / of docenten 

thuis zijn met milde klachten waarmee ze eerder gewoon naar school kwamen wordt digitaal 

onderwijs steeds normaler. 

I. Leerlingen moeten daarop voorbereid zijn! Zorg er voor dat je accu van je device altijd 

opgeladen is als je naar school gaat. Je kunt er niet vanuit gaan dat je wel in de buurt van 

een stopcontact zit om je device aan te sluiten.  

II. Bij de standaard uitrusting van een leerling horen ook “oortjes”. Meekijken en luisteren 

met je buurman of buurvrouw in geen optie.  

III. Draag er tevens zorg voor dat dat je de beschikking hebt over Teams. Het tijdens een les 

downloaden werkt vertragend en les verstorend. 

D. Folkersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cito toets 0 
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen uit klas 1 Cito toets 0 gemaakt. Deze toets is ingezet om 

het beginniveau van de leerlingen te meten. De toets meet de leesvaardigheid en woordenschat van 

Nederlands en Engels en de kernvaardigheden van rekenen en wiskunde. De toets is een beginpunt 

voor het volgen van de leerlingen.  

Bij het bepalen van het niveau zijn de cijfers wel leidend. De Cito-scores zijn ondersteunend. 

Bijvoorbeeld: een leerling heeft goede cijfers en er is een wens om op te stromen. Als er twijfels zijn 

of opstromen wel verstandig is, dan kan een goede cito-score het doorslaggevende argument zijn om 

een leerling op te laten stromen. 

Deze week krijgen de leerlingen uit klas 1 de rapportage van Cito toets 0 mee naar huis. Op het 

rapport kunt u zien op welk niveau uw kind gepresteerd heeft op de verschillende onderdelen.  

Mocht u vragen hebben over de toets, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. 

 

Erik Beerling 

 


