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Agenda komende periode 
18 december 2020   Kerstvakantie 

t/m 3januari 2021   

 

 

vanaf 4 januari t/m  

vrijdag 15 januari   online vaklessen voor klas 1/2/3 en 4H. De leerlingen volgen   

   het gebruikelijke rooster en lestijden. Via Itslearning krijgt de leerling 

   toegang tot de lessen.  

 

   Voor de klassen van 4 mavolessen op school Het zal gaan om de  

    vaklessen. De P-lessen komen te vervallen. De mentorlessen zijn fysiek 

    op school.  

    Elke maandag en vrijdag is er om 9:00 uur een online mentorles voor de 

    klassen 1 t/m 3 en havo 4.  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 18 

17 december 2020 

 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
“Het onderwijs is elke dag anders” is een uitspraak die regelmatig gemaakt wordt. Maar wat we in 

deze tijd meemaken was niet bedoeld met deze zinssnede. Deze week kregen we onverwacht het 

bericht dat de scholen op woensdag dicht moesten. Met een sluiting na de kerstvakantie werd al wel 

een klein beetje rekening gehouden. In het MT hadden we er al over nagedacht hoe we dit zouden 

invullen. 

Na het besluit van het Kabinet is er overleg geweest in het coronacrisisteam de Dyk (CCTDD) en is de 

brief tot stand gekomen zoals die dinsdagmiddag is verspreid. Het is voor iedereen een lastige situatie 

waarin we zijn beland. Voor de leerling die vanuit huis het onderwijs moet volgen, minder contact 

heeft met klasgenoten en zelf een ritme moet ontwikkelen om aan het werk te gaan. Positief is dat de 

examenleerlingen les op school krijgen. Voor docenten die snel moeten schakelen naar online 

onderwijs en moeilijker in de gaten kunnen houden wat de leerlingen doen. Voor ouders die in een rol 

van docent, coach en toezichthouder worden gedrukt en soms daarnaast ook nog zelf thuis moeten 

werken. 

We moeten er samen het beste van maken. Zijn er problemen, vragen en of onduidelijkheden neem 

dan contact op met de mentor of docent. In deze info meer informatie over de online lessen. 

En op de valreep komt de minister met een regeling hoe de centrale examens afgenomen kunnen 

worden. Ook daar al info over in dit bulletin. 

Maar voor het zover is zijn er eerst de kerstdagen en de jaarwisseling. Ook deze zullen anders zijn 

dan andere jaren, kleinere groepen, geen vuurwerk, winkels gesloten. Ondanks al deze beperkingen 

wens ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021. 

 

D. Folkersma 

 

 

 

 

  



Online lessen – afspraken  
Na de vakantie zullen we op 4 januari voor de klassen 1, 2, 3 en 4 havo starten met de online lessen. 

Hier verwachten wij natuurlijk alle leerlingen. Graag willen we jullie attenderen op de volgende 

afspraken met betrekking tot de online lessen: 

• De leerling is actief aanwezig in de les 

• De leerling zit op een plek waar gewerkt kan worden 

• De camera is bij aanvang van de les aan. De docent zal aangeven of de camera uit mag of niet 

• Als de les (of een gedeelte) door de docent opgenomen wordt zal dit door de docent 

aangegeven worden voordat de les start. 

• Elke les wordt de aanwezigheid op een willekeurig moment gecontroleerd 

 

Ouders en mentoren, willen jullie dit met de leerlingen bespreken? 

Taede Hans Alzerda  

Lesrooster klas 4  
Zoals eerder gecommuniceerd zullen alle lessen van klas 4 fysiek op school zijn. We hebben het 

gehad over de vaklessen. Wat nog een vraagteken is zijn de lessen voor LO en Sportklas. Hiervoor 

zijn we afhankelijk van de sporthal. Op dit moment is het nog niet bekend of deze geopend is. 

Daarnaast hebben we besloten om voor de leerlingen die meer dan 1 tekort staan een O-les in te 

plannen voor de vakken waar ze tekort op staan. Dit hebben we gedaan op de P-uren in plaats van de 

O-uren om in verband met de aansluiting op de reguliere lessen. 

Op een enkele uitzonderding na is dit voor alle leerlingen gelukt. Daar waar het niet is gelukt zijn de 

mentoren op de hoogte, en is het aan de leerlingen om hier zelf actie ondernemen.  

De ingeroosterde lessen zijn terug te vinden in het lesrooster in SOM. Uiterlijk zondag 3 januari zullen 

deze zichtbaar zijn. Als het goed is hebben we dan een kloppend rooster in SOM waarbij alleen de te 

volgen lessen zichtbaar zijn.  

Taede Hans 

Centraal examen  
De minister heeft een brief naar de kamer gestuurd waarin wordt aangegeven dat examen leerlingen 

hun centrale examens kunnen spreiden over een eerste en tweede tijdvak (oorspronkelijk het 

herkansingsmoment). Daarnaast zal er nog in juli een mogelijkheid zijn om twee herkansingen te 

doen i.p.v. één herkansing. 

Wat dit besluit precies voor gevolgen heeft voor de planning op de Dyk tot aan de centrale examens 

zal begin volgend jaar duidelijk worden. 

 In deze kamerbrief worden de volgende maatregelen bekendgemaakt: 
• de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken 

bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste 

afnames en herkansingen; 

• uitbreiding tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen; 

• een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal 

examen herkansen; 

• een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de 

afronding van de herkansingen. 

Het examenrooster 2021 voor het regulier onderwijs ziet er als volgt uit: 

  

Tijdvak Periode Bekendmaking N-termen (uitslag) 

Tijdvak 1 17 mei tot en met 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2 14 tot en met 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3 6 tot en met 9 juli 15 juli 

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar: Maatregelen coronavirus en de centrale examens VO 2021 - 

Examenblad 

D. Folkersma 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20201216/maatregelen-coronavirus-en-de/2021?regime=hflinks&horizon=
https://www.examenblad.nl/nieuws/20201216/maatregelen-coronavirus-en-de/2021?regime=hflinks&horizon=


 

 Kerstactie Stichting Fougoulance, 
 

 
 

Helaas kan de kerstactie Fougoulance door de Lock down momenteel niet afgerond worden, maar 

hopelijk blijft iedereen actief in zijn omgeving om geld in te zamelen. 

Zodra de school weer begint gaan wij dit voorzetten. De zieke mensen hebben ons heel hard nodig. 

Zij moeten soms veertig kilometer op de rug gedragen worden om bij het ziekenhuis te komen, met 

het risico dat ze het niet halen! Dankzij onze gedoneerde ambulance kunnen ze nu vervoerd worden 

naar het ziekenhuis. 

   

Met het geld van de donateurs kunnen wij het salaris van de chauffeur betalen (€50 per maand), 

benzinekosten en de auto, indien nodig, repareren (dit is vaak nodig als gevolg van de slechte 

wegen).  

Ook is er vraag naar tweedehands mobiele telefoons voor elk dorp, zodat ze snel kunnen bellen naar 

onze ambulance.  

 

Doneren kan ook via onze website! 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021. 

  

  
www.Fougoulance.nl 

 

Michiel Frankot en Mahmoud Ba 

 

 

http://www.fougoulance.nl/

