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Agenda komende periode 
 

20-jan wo 

 

  

DDW2  

Voor klas 1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

21-jan do 

 
DDW2  

Voor klas1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

22-jan vr 

  DDW2 

Voor klas 1, 2, 3 normale lesdag  

SE klas 4 

Periode 3  
  

25-jan ma 

 
DDW2  

Voor klas 1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

26-jan di 

 DDW2  

Voor klas 1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

27-jan wo 

  DDW2  

Voor klas 1,2,3 normale lesdag 

SE klas 4 

28-jan do 
 

 

29-jan vr 
 

Aanvraag herkansing SE open tot maandag 09.30 uur 
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OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De Lock down en daarmee de sluiting van de scholen voor niet examenleerlingen is met drie weken 

verlengd. Een heel vervelende situatie voor iedereen. Voor de leerlingen die vanuit huis lessen volgen 

en de zelfdiscipline moeten opbrengen om aan de weektaken te werken. De ouders die in een rol als 

docent worden gemanoeuvreerd en de rol van ouder, toezichthouder en docent in één zien 

versmelten. Voor de docenten die op afstand de lessen moeten geven en het directe contact met de 

leerling wat zeer belangrijk is voor ons onderwijs missen. 

Iedereen probeert er het beste van te maken en laten we elkaar daarin ook zoveel mogelijk helpen. 

Belangrijk daarbij is dat tijdig wordt gecommuniceerd en dat geldt voor alle partijen. Zijn er zaken die 

thuis spelen waar school van op de hoogte moet zijn, neem dan contact op met de mentor. We 

hebben de mentorlessen laten doorlopen om zoveel mogelijk in contact te blijven met de leerlingen. 

Het kabinet heeft besloten dat de examenleerlingen die op school les krijgen, anderhalve meter 

afstand of best haalbare dichts daarbij komende afstand moeten bewaren. Wat dat voor 

consequenties heeft staat in bijgevoegde bijlage vermeld. 

De komende week start ook de toetsweek. In deze info ook meer daarover. 

De maanden februari en maart zijn altijd belangrijke maanden voor alle scholen i.v.m. de 

voorlichtingen aan en de aanmeldingen van leerlingen van het basisonderwijs. Dat de open dagen niet 

doorgaan spreekt voor zich. In plaats daarvan wordt een Streetview gemaakt zodat ouders en 

leerlingen virtueel door school kunnen lopen en informatie krijgen. Voor meer informatie, houd de 

website in de gaten en deze info’s. 

Het heeft nog weinig zin om ver vooruit te kijken. We proberen steeds zo snel mogelijk te anticiperen 

op de ontwikkelingen en de mogelijkheden. 

Ondanks alles voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Corona maatregelen op De Dyk 
Dinsdagavond heeft het kabinet besloten om de Lock down te verlengen en voor het onderwijs ook 

anderhalve meter afstand te verplichten. In de brief naar de Tweede Kamer staat “… leerlingen 

afstand van anderhalve meter of best haalbare dicht daarbij komende afstand…”. 

Voor de examenleerlingen en medewerkers die op school aanwezig zijn is een protocol opgesteld met 

maatregelen die we treffen en afspraken waaraan een ieder zich dient te houden. Als bijlage is dit 

protocol bijgevoegd. 

Het is ieders persoonlijk verantwoordelijkheid  om zich  te houden aan de afspraken.  e komende 

dagen gaan we bekijken hoe e.e.a. verloopt en zullen waar nodig het protocol aanpassen. 

Mij bereiken ook berichten dat sommige lessen niet goed verlopen doordat er gesaboteerd wordt met 

het uitzetten van deelnemers of de docent. Ook hiervoor geldt dat iedereen verantwoordelijkheid 

draagt voor een goed verloop van de lessen. 

D. Folkersma 

 

DDW2 Toetsroosters klas 4 
In de bijlage bij deze info is een aangepast toetsrooster.  

• Ook tijdens de toetsweek geldt voor leerlingen onderling 1,5 meter afstand. 

• Door de 1,5 meter maatregel hebben we aanpassingen moeten doen in de lokalen.  

• Zoals eerder gemeld hebben we havo4 volledig gescheiden van mavo4. Havo4 heeft de 

tentamens in een andere vleugel. 

• De tijden van het tweede tentamen is verplaatst van 11:30 naar 12:00 uur. 

• Ongeoorloofd afwezig tijdens het tentamen betekent dat je herkansing komt te vervallen. 

 

Voor specifieke instructies verwijzen we naar de bijlage protocol schoolexamen in de bijlage. 



Verschuiving start- en eindtijd Practicumtentamen Biologie. 
In verband met aanpassingen van de tijden bij de tentamens, zijn ook de aanvangs- en eindtijd van 

het practicumtentamen Biologie iets verschoven. Pas dit dus aan in je agenda! 

De juiste momenten zijn: 

Woensdag 20 januari van 14.30-16.00 uur. 

Donderdag 21 januari van 14.30-16.00 uur. 

Vrijdag 22 januari van 14.30-16.00 uur. 

Je kunt in Itslearning zien voor welk moment je jezelf hebt ingeschreven. 

H. Krabbbendam 

Het profielwerkstuk 
Leerlingen uit klas 3 mavo moeten een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk is een verplicht 

examenonderdeel. Het is een groot werkstuk waar ze minimaal 20 uur per persoon aan moeten 

besteden. Het werkstuk moet minimaal voldoende zijn. Bij een onvoldoende is uw kind niet geslaagd. 

Het werkstuk wordt niet becijferd, maar beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. 

Het werkstuk mag gemaakt worden in tweetallen, maar het mag ook alleen. De leerlingen hebben 

inmiddels een onderwerp gekozen. Iedere leerling heeft een persoonlijke begeleider toegewezen 

gekregen. Het is de bedoeling dat uw kind via mail of telefonisch contact met de begeleider zoekt en 

onderhoudt.  

Gelukkig bestaan er allerlei uitstekende en moderne communicatiemiddelen waar uw kind gebruik van 

kan maken. In deze moeilijke tijden, waarin direct contact niet mogelijk is, is het dus goed mogelijk 

om met een klasgenoot of een begeleider te overleggen. 

Het profielwerkstuk moet uiterlijk 1 april ingeleverd zijn bij de begeleider. Deze beoordeelt het 

werkstuk. Bij een onvoldoende worden er afspraken gemaakt om het werkstuk te verbeteren of om 

het eventueel opnieuw te doen. Als het minimaal voldoende is, dan moet het ook nog gepresenteerd 

worden. Dit mag dit jaar, vanwege de omstandigheden, met een filmpje of via videobellen. Ook 

hierover moet uw kind afspraken maken met zijn/haar begeleider. 

Erik Beerling 

Open dagen MBO/HBO 
In voorgaande jaren zaten we nu vlak voor alle open dagen die meestal eind januari werden 

georganiseerd. Dit jaar is alles anders. Hieronder volgen de verkenningsmogelijkheden van de 

verschillende scholen: 

 



Friesland College (MBO) 

Het Friesland heeft een open week van 25 t/m 29 januari. Er worden webinars over verschillende 

opleidingen aangeboden (waarvoor je je moet opgeven) en er is een mogelijkheid om een minitour bij 

te wonen. 

Kijk op: frieslandcollege.nl/voorlichting 

 

Friese Poort (MBO) 

De Friese Poort organiseert vanaf 1 februari Studiekeuzeweken met online voorlichtingen en 

studiekeuze activiteiten. Ook zijn online voorlichtingen van november nog terug te kijken. 

Kijk op: rocfriesepoort.nl/open-dag 

 

Nordwin College (MBO) 

Het Nordwin College heeft een online open dag op 29 januari tussen 14 en 21 uur. Hiervoor moet je 

je aanmelden. Daarnaast zijn er meeloopdagen van 14 tot 19 februari. Ook daarvoor moet je je 

aanmelden. 

Kijk op: nordwincollege.nl/mbo/open-dagen-en-meeloopdagen 

 

NHL Stenden (HBO) 

NHL Stenden heeft online open dagen van 9 t/m 11 februari. Hiervoor moet je je aanmelden. 

Daarnaast hebben ze op de site video’s staan om de sfeer te proeven, een studiekeuzetest en is het 

mogelijk tijdens de open dag te spreken met een studiekeuzeadviseur. 

Kijk op: nhlstenden.com/evenementen/open-dag-februari 

 

Van Hall Larenstein (HBO) 

Op zaterdag 6 februari is het mogelijk om een online open dag te bezoeken van Van Hall Larenstein. 

Hiervoor moet je je van tevoren aanmelden. 

Kijk op: hvhl.nl/studiekeuze/open+dagen 

 

Dus op een rijtje: 

25-29 januari: online open dagen Friesland College (MBO) 

29 januari: online open dag Nordwin College (MBO) 

Vanaf 1 februari: studiekeuzeweken Friese Poort (MBO) 

6 februari: online open dag Van Hall Larenstein (HBO) 

9-11 februari: online open dagen NHL Stenden (HBO) 

14-19 februari: meeloopdagen Nordwin College (MBO) 


