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Agenda komende periode 
 

20-jan wo 

 Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

  

21-jan do 

 
Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4  

22-jan vr 

 
Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

Periode 3  
  

25-jan ma 
 

  

Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4  

26-jan di 
 Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4  

27-jan wo 

 Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

14.00-15.00 THIM: TOU (VEU) 

 

 

De volledige jaarkalender kunt u vinden in de digitale Schoolgids. Het kan zijn dat er in de loop van 

het jaar wijzigingen zijn. Dit vermelden we dan in de info. Let er dus op dat het ophangen van deze 

jaarkalender kan leiden tot misverstanden.   

Schooljaar 2020-2021 

Nummer  19 

7 januari 2021 

 

 

OuderInfo 

https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk/


Van de schoolleiding 
Allereerst wil ik iedereen een gezond en voorspoedig 2021 wensen. Ik hoop dat we in 2021 weer snel 

naar een nieuw normaal kunnen gaan waarin het mogelijk is om elkaar te ontmoeten, activiteiten 

gepland kunnen worden en er feestjes gevierd kunnen worden. Woensdag zijn de eerste vaccinnaties 

gezet en de lockdown zal wellicht verlengd worden, dus het is nog even volhouden.Tot die tijd zullen 

we online lessen blijven geven en activiteiten rondom bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie en 

profielwerkstuk in aangepaste vorm aanbieden. Dit vraagt van alle betrokkenen aanpassingen en 

beheersing. Docenten willen zo goed mogelijk lesgeven en meewerken aan goede resultaten. Dit 

betekent dat de leerlingen echt aanwezig moeten zijn en mee moeten doen met de online les. De tijd 

van een les saboteren ligt ver achter ons. Het was in het begin misschien leuk om te kijken wat er 

allemaal kan. In deze info meer informatie over de online lessen. 

Over een week staat er een DDW gepland. Ondanks dat we niet weten of we dan weer allemaal naar 

school gaan hebben we besloten deze DDW niet door te laten gaan. Er zijn die dagen lessen. De 

toetsweken gaan wel door. Door het nu al te besluiten weet iedereen waar die aan toe is en dat geeft 

duidelijkheid en rust. 

In de vorige info heb ik melding gemaakt van de aangepaste centraal examenplanning. Binnenkort is 

er overleg tussen de scholen van OVO-Fryslân Noord om te bepalen welke impact dit gaat hebben op 

lessen, examentraining, correctietijd, bekendmaking van de uitslag en de diploma uitreiking. Eén ding 

dat zeker is dat de uitslag na herkansing valt op de donderdag van de eerste vakantieweek. 

Zover is het nog niet. Eerst een weekend waarin wellicht sneeuw valt……… 

Ik wens ieder en prettig wekend! 

D. Folkersma 

Ervaringen online lessen week 1 2021 
Voor de tweede keer dit jaar zijn we weer gestart met het online verzorgen van de lessen. Via 

Itslearning kunnen de leerlingen de lessen opstarten en ook in Itslearning staan alle weektaken en 

het extra ondersteuningsmateriaal. In de vorige info hebben we afspraken omtrent het volgen van de 

online lessen aangegeven. De ervaring van de eerste week leert dat deze afspraken niet altijd 

opgevolgd worden.  

We merken dat niet alle leerlingen hun camera aan hebben staan. Voor het goed geven van een les is 

het noodzakelijk dat de docent de leerling kan zien. De camera aan zetten en vervolgens deze naar 

het plafond richten is ook geen goede werkwijze. De docenten horen ook regelmatig dat de camera of 

de microfoon kapot is. Is het een smoes om de les minder actief mee te doen? Het is op afstand 

onmogelijk om dit te controleren. Is de camera en/of microfoon kapot laat die dan maken of zorg 

voor een device waarbij het wel werkt! Ook constateren we dat niet alle leerlingen op de een goede 

plek de lessen volgen. Of ze liggen in bed of er gebeurt van alles om de leerling heen. Zorg dat je 

aangekleed bent als de les begint en probeer een zo rustig mogelijke plek in huis te vinden. Alleen 

dan kunnen we werken aan goede resultaten en achterstanden voorkomen. Ik snap dat het niet altijd 

meevalt maar toch wil ik de leerlingen nadrukkelijk vragen om de afspraken op te volgen. Aan de 

ouders de vraag om met uw kind deze afspraak te bespreken en zo nu en te controleren of deze ook 

opgevolgd worden.  

Online lessen – afspraken   
  
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  
• Zorg voor een rustige plek waar je de les kunt volgen  

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



Lock down op De Dyk 
In deze brief wordt uitgelegd wat de lockdown betekent voor het onderwijs op De Dyk. Voor de 

leerlingen van klas twee tot en met vier is het een herhaling van de online periode in het voorjaar. 

Voor de eerste klassen is het nieuw. Op basis van ervaringen in de eerste lesweek zijn enkele 

aanpassingen gedaan. Deze staan in het rood vermeld 

4 Vanaf maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari worden de vaklessen online 

aangeboden 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 mavo geldt dat de lessen op school gevolgd worden. Het zal gaan om de 

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

De O-uren worden voor leerlingen in 4t ingepland op de cup-uren 

5 De vrije dag van 4 januari is verplaatst naar vrijdag 18 december 2020. 

6 De mentorlessen beperken we tot twee keer per week. Elke maandag en vrijdag is er om 9:00 

uur een online mentorles voor de klassen 1 t/m 3 en havo 4. 

Voor klas 4 mavo geldt dat deze lessen starten op maandag om 9:00 uur starten en op vrijdag 

om … uur op school! 

7 Voor alle lessen geldt een verplichte aanwezigheid. Aanwezigheid wordt geregistreerd. 

8 De weektaken die gepland staan blijven van toepassing. 

9 Van leerlingen wordt verwacht dat zij eventuele achterstanden in weektaken gedurende de 

lockdown periode wegwerken. 

10 Buiten de lessen om kunnen leerlingen contact zoeken met docenten om een afspraak te 

maken voor extra uitleg. Daarnaast kunnen ze via Itslearning vakinhoudelijke vragen stellen.  

11 Toetsen die deze week na vandaag nog gepland staan, worden verplaatst. Dit geldt ook voor 

de toetsen van het inhaalmoment. 

12 Toetsen die in de periode na de kerstvakantie gepland worden, worden daar waar mogelijk 

online afgenomen. 

Daar waar dit niet kan zullen ze verplaatst worden. 

13 De toetsweek voor 4 Mavo en 4 Havo die zou starten op maandag 18 januari wordt twee 

dagen opgeschoven naar woensdag 20 januari en loopt door tot woensdag 27 januari 

14 De DDW2 voor de klassen één tot en met drie gaat niet door. 

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Als er specifieke vragen zijn dan kunnen die 

aan de mentor gesteld worden. 

D. Folkersma 

Directeur De Dyk 

DykDoorbraakWeek  
Als we kijken naar de jaarkalender dan staat 18 januari t/m 22 januari een DDW gepland. Een week 

waarin de 4e klassen tentamens hebben en de klassen 1 t/m 3 hebben dan een alternatief 

programma. 

Naar aanleiding van de lockdown hebben we al geschoven in deze planning. 

Voor klas 4 geldt dat de tentamenweek nu loopt van woensdag 20 januari t/m woensdag 27 januari. 

Voor klas 1 t/m 3 gaan wij er op dit moment vanuit dat de DDW niet door kan gaan. Met alle 

berichten uit de media verwachten wij dat de lockdown verlengd wordt. Dit heeft een aantal 

consequenties voor het programma van deze week en daarop volgende DDW. 

• In plaats van de DDW geldt dat voor klas 1/2/3 het normale lesrooster doorgaat 

• Voor klas 4 geldt dat er tentamens zijn van 20 januari t/m 27 januari. Deze zijn fysiek op 

school. Zie voor het rooster in de bijlage. 

 

NB. Ook voor klas 4 havo zijn de tentamens fysiek op school! 

We hebben hiervoor gekozen om de volgende redenen. Leerlingen mogen examenonderdelen 

op school doen. Deze tentamens zijn een zwaarwegend onderdeel van het examenprogramma 

(in tegenstelling tot een tussentoets). Wij zijn van mening dat we de kwaliteit van de toetsing 

het beste kunnen waarborgen door dit fysiek op school te doen. 

 

De leerlingen van havo 4 zullen hun tentamen in een aparte vleugel maken van het gebouw. 



Op deze manier proberen we het contact met de andere klassen te minimaliseren. Uiteraard 

blijft de mondkapjesregel en alle andere maatregelen ook van toepassing.  

• In de komende DDW zou er via LOB-activiteiten aandacht besteed worden aan de 

vakkenkeuzes die gemaakt moeten worden in met name klas 3. Hier komt een alternatief 

programma voor. 

• In de komende DDW zou in havo 3 een project voor economie en biologie gedaan worden. Dit 

in verband met het feit dat deze vakken in leerjaar 3 niet aangeboden worden, maar wel 

gekozen kunnen worden voor leerjaar 4. 

Beide projecten worden verplaatst naar de volgende DDW. 

• In havo 4 zouden na deze DDW starten met het Profielwerkstuk. Deze wordt ook een periode 

opgeschoven. 

Taede Hans 

 

 

 

 


