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Agenda komende periode 
 

14-dec ma  
 

 

15-dec di     

16-dec wo 14.00-15.00 THIM: PAS (PET) 

17-dec do     

18-dec vr 09.00-11.30 Kerstontbijt/activiteit klas 1,2,3 en 4 

21-dec t/m 

1 jan 2021 
   Kerstvakantie 

4-jan ma  Leerlingen vrij 

5-jan di     

6-jan wo 14.00-15.00 THIM: PET (RAP) 

7-jan do     

8-jan vr   

 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 17 

10 december 2020 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De donkere dagen voor kerst breken nu echt aan. Sinterklaas is uitgezwaaid en de kerstman komt 

eraan. We gaan in het donker naar school en als we naar huis gaan valt de duisternis al bijna in. 

De volgende week is de laatste week voor de kerstvakantie en we proberen op school de kerstsfeer 

erin te brengen. De aula is al door Annemieke Walda onze conciërge omgetoverd in kerstsfeer en 

volgende week zullen we daaraan nog een paar acties koppelen. In deze info meer daarover. 

In het overleg tussen docenten is de balans opgemaakt wat betreft de resultaten en welbevinden van 

de leerlingen. Op basis van deze analyse worden een aantal aanpassingen gedaan in het oproepen 

van leerlingen voor de ondersteuningslessen. Ook daarover in de info meer. 

Voor de laatste week aanbreekt staat vrijdag 11 december in het teken van de seksuele- en gender 

diversiteit. Het is dan Paarse Vrijdag. In de mentorles wordt hier aandacht aan besteed en liggen 

speciale Paarse Vrijdag kranten in het lokaal. 

Een belangrijke ontwikkeling die we vanaf DDW 2 gaan inzetten is de aandacht voor taal. We 

constateren dat leerlingen minder scoren en leren door een achterstand in woordenschat, grammatica 

en spelling. De acties die we gaan inzetten ter verbetering hiervan staat ook in deze info. 

Al met al veel activiteiten en ontwikkelingen. Maar nu eerst aandacht voor Paarse Vrijdag en daarna 

een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

Laatste week voor de kerstvakantie 
Volgende week is de laatste lesweek voor de kerstvakantie waarin we een aantal activiteiten gaan 

organiseren die in het kader staan van kerst. 

Donderdag 10 december zal de kerstman en bezoek brengen aan De Dyk. Het zou geweldig zijn als 

iedereen een kersttrui aantrekt. Zowel de medewerkers van de Dyk als de leerlingen. De mogelijkheid 

bestaat om met de kerstman op de foto te gaan of een selfie te maken met de kerstman. Op deze 

donderdag wordt aan alle leerlingen in de pauze warme chocolademelk uitgedeeld en iets lekkers 

daarbij. 

Vanaf woensdag is er in de pauze de gelegenheid om lootjes te kopen voor de kerstverloting. De 

gehele opbrengst gaat naar Stichting Fourgoulance. Deze stichting draagt er zorg voor dat er een 

ambulance kan rijden tussen het geboortedorp van Mahmoud Ba en het dichtstbijzijnde ziekenhuis op 

40 kilometer afstand. De lootjes kosten €0,50 en de uitslag wordt bekend gemaakt op vrijdagmorgen. 

De vrijdagmorgen staat in het teken van samenkomst van de mentorgroep. Onder leiding van de 

mentor wordt een eindejaar bijeenkomst georganiseerd met activiteiten als kerstontbijt, pub quiz, 

film, etc.. 

Laten we er een gezellige week van maken. 

D. Folkersma 

  



O-lessen en beloningssysteem  
Nu we de start van het schooljaar ruimschoots gehad hebben kunnen we de balans opmaken. We 

kunnen constateren dat er dit schooljaar meer leerlingen zijn die last hebben van alles wat met de 

coronatijd te maken heeft. Dat uit zich in sociaal gedrag, binding in de klas en meerdere tekorten/ 

slechte cijfers.  

Leerlingen met meerdere tekorten worden in het De Dyk concept opgeroepen voor 

ondersteuningsuren (O-uren). Gezien het feit dat er meer leerlingen dan voorheen te maken hebben 

met tekorten heeft dit als effect dat onze O-lessen regelmatig overvol zitten. De insteek van de O-les 

is dat er meer persoonlijke aandacht is voor de leerling die het moeilijk heeft. We zien O-lessen waar 

soms meer dan 20 leerlingen zitten. Het schiet momenteel zijn doel voorbij. 

Om dit aan te pakken worden een aantal acties ingezet. Eén van de acties die we gaan inzetten is dat 

de beloningsnorm omhoog gaan doen. Nu is het zo dat leerlingen met meer dan 1 te kort verplicht O-

lessen volgen voor de vakken waar ze onvoldoende op staan.  

Vanaf het nieuwe jaar, na de kerstvakantie, zullen we gaan werken met de grens die gelijk is aan de 

bevorderingsnorm.  

Dit houdt in dat leerlingen met 3 of minder tekorten niet meer verplicht naar de O-les hoeven en 

vrijgesteld zijn van de mentorlessen op dinsdag, woensdag en donderdag 

Dit heeft drie effecten. 

• Leerlingen worden sneller beloond met vrije tijd en we hopen dat dit een positieve invloed 

heeft op de motivatie van de leerlingen.  

• We gaan minder leerlingen op de O-lessen zien waardoor de groepen kleiner worden en de 

ondersteuning weer gerichter en persoonlijker kan worden. 

• De mentor kan op de dinsdag, woensdag en donderdag beter zijn mentorleerlingen coachen 

omdat de groep kleiner is. 

Wellicht goed om te benoemen dat de grens van drie tekorten iets soepeler is dan de overgangsnorm. 

Een leerling met twee of 3 drie tekorten moet namelijk respectievelijk één of twee compensatiepunten 

hebben. Daar houden we hier nu geen rekening mee. 

Tussentijds rapport 
We krijgen regelmatig de vraag van ouders of leerlingen ook gedurende het schooljaar een rapport 

mee krijgen. Een jaar of zes geleden hebben we tussentijdse rapporten afgeschaft. Dit in de 

gedachtegang dat ouders te allen tijde de cijfers in SOM terug kunnen zien. 

Halverwege het jaar ontvingen de ouders nog wel een voorlopig advies gebaseerd op de stand van 

zaken van dat moment. 

We hebben besloten om de tussentijdse rapporten weer terug te laten keren. Na DDW2 zal uw kind 

dit jaar weer een rapport meekrijgen. Deze zal begeleid worden door een voorlopig adviesbrief 

gebaseerd op het rapport, hetgeen uiteraard een momentopname is.  

Taede Hans Alzerda 

“Langdurige” ziekte met Corona verschijnselen 
We constateren dat er dit jaar meer leerlingen dan normaal thuis zitten. Meestal is dit van korte duur, 

maar er zijn wel twee zaken die opvallen. 

• Sommige leerlingen zijn langer ziek  

Verzoek om bij klachten die Corona gerelateerd zijn zo snel mogelijk te laten testen. Bij een 

negatief resultaat kan uw kind weer snel naar school en mist op deze manier minder lesstof 

• Ziekte in combinatie met toetsen 

Het valt ook op dat er op toets momenten ineens meer leerlingen ziek zijn dan normaal. 

Wellicht goed om dit thuis ook mee te bewaken. De leerling dient in z’n “papieren” agenda alle 

toetsen te noteren 

Taede Hans Alzerda 


