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Agenda komende periode 
 

22-jan vr 
  DDW2 - Voor klas 1, 2, 3 normale lesdag  

SE-klas 4 

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 open tot maandag 09.30 uur 

 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 21 

21 januari 2021 

 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De wereld staat op zijn kop. Dagelijks gebeuren of dreigen er weer heftige zaken. De bestorming van 

het Capitool in Washington, de start van de vaccinatie in Nederland, sluiting van de scholen, 

protesten op het Museumplein in Amsterdam en vanaf dit weekend waarschijnlijk een avondklok. 

Gelukkig kunnen we de toetsweek voor Mavo 4 en Havo 4 in redelijk rust afnemen deze en volgende 

week. Maar wat ons te wachten staat voor de toekomst is onvoorspelbaar. Rukt de Engelse variant 

van het virus op? Welke rol spelen de leerlingen in de leeftijdscategorie 12-16 jaar daarin? Gaat de 

spreiding van examens door zoals door minister Slob vlak voor de kerstvakantie is aangegeven? Het 

is allemaal onzeker. 

Ik wil alle leerlingen aanraden om niet te gokken op dat het allemaal wel meevalt en dat er allerlei 

herstelmaatregelen worden bedacht. Draag er zorg voor dat je probeert steeds het maximale te 

scoren. Zorg dat je weektaken bij zijn en vraag extra ondersteuning als je bepaalde onderdelen niet 

goed snapt. Met andere woorden wacht niet af en doe wat je nu kunt doen.  

Ik snap dat het niet eenvoudig is om alles vanuit huis te doen en je je klasgenoten/collega’s niet ziet. 

We moeten volhouden en ons houden aan de regels alleen dan krijgen we het virus er onder. 

Ondanks alles, voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

Rapporten klas 1-3 en 4 havo  
De afgelopen jaren hebben onze leerlingen geen tussenrapporten meer meegekregen. De 

gedachtegang hierachter was dat ouders te allen tijde in Som kunnen kijken wat de tussenstand is.  

We hebben gemerkt dat het toch wel een gemis is dat je niet halverwege het jaar thuis een rapport 

kunt laten zien.  

U zoon/dochter zal binnenkort via de post een rapport ontvangen. Bij het rapport zit ook een 

voorlopig adviesbrief (uitgezonderd vmbo-t klas 4) waarbij aan wordt gegeven wat, op basis van deze 

momentopname, het advies wordt voor het komende schooljaar. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding va dit rapport, dan kunt u terecht bij de mentor 

Voor klas 1,2 en 3 wordt het rapport uiterlijk vrijdag 5 februari verstuurd. 

Voor klas 4 wordt het rapport uiterlijk vrijdag 12 februari verstuurd/uitgedeeld. 

Taede Hans 

 

Inloggen Itslearning 
Beste ouders/verzorgers, 

Uw kind heeft de afgelopen weken via itslearning zijn online onderwijs kunnen volgen. Om u in staat 

te stellen dat u vanuit thuis mee kan kijken met uw kind zijn er vanmorgen nieuwe inloggegevens 

verstuurd aan de ouders die nog nooit ingelogd zijn of langer dan een paar jaar niet ingelogd 

zijn.  Gebruikt u al regelmatig itslearning of heeft u recentelijke ingelogd om mee te kijken dan 

veranderd er voor u niets. 

Wilt u graag voor het eerst inloggen om mee te kunnen kijken, dan kan dat via de inloggegevens die 

vanmorgen verstuurd zijn vanuit itslearning. Het kan zijn dat deze email in uw spamfolder beland is. 

Mocht u nog problemen ondervinden met het inloggen dan kunt u contact opnemen via dedyk@pj.nl. 

Met vriendelijk groet, 

Hans Krabbendam & Henk Peeters, beheerders itslearning 

  

mailto:dedyk@pj.nl


Vakkenkeuze mavo 2 en 3, havo 3 
 

Nu we halverwege het schooljaar zitten, wordt het tijd om ook eens na te gaan denken over 

vakkenpakketten voor het volgende schooljaar. Mavo 2 gaat uit een aantal vakken een keuze maken, 

mavo en havo 3 gaan zelfs hun examenpakketten kiezen. 

 

Om een beetje een idee te krijgen wanneer er informatie komt over de keuzes en wanneer er iets 

wordt verwacht van de leerling volgt hieronder een  overzicht van de belangrijkste data: 

 

5 februari: In de mentorles wordt een filmpje getoond met informatie voor de leerlingen over de te 

maken keuzes. 

 

15 februari: Er zal in de ouderinfo een stukje komen te staan over de keuzes, met een linkje naar 

voorlichtingsfilmpjes over de te maken keuzes. 

 

4 maart: Via ItsLearning zal een pagina beschikbaar komen met daarop alle informatie over keuzes. 

 

29 maart-9 april: De vakenkeuze staat open in ‘Zermelo’. Instructie over wat leerlingen (en ouders) 

daar moeten doen staat op de pagina die op 4 maart gedeeld is. 

 

29 maart: Deze week (ddweek3) proberen we een careerday te organiseren om leerlingen te 

inspireren bij het maken van keuzes. 

Daarnaast gaat deze week een vakkenmarkt plaatsvinden. Waarschijnlijk zal dat niet fysiek op school 

mogelijk zijn, er zal dan een digitale of online versie komen. Op de vakkenmarkt laten de vakken zien 

wat hun vak als examenvak inhoudt, en kunnen de docenten individuele adviezen geven over of het 

al dan niet verstandig is om een bepaald vak te kiezen. Ook ben ik als decaan beschikbaar voor 

vragen. 

 

16 april: De mentoren delen formulieren uit (of worden verstuurd) met daarop de ingevoerde keuzes 

van de leerling. Deze formulieren moeten door de ouders worden ondertekend als bevestiging van de 

keuze. De formulieren worden in de volgende week weer ingeleverd, waarna de vakkenkeuze 

definitief is. 

 

Michiel Frankot 

 

Open dagen MBO en HBO 
 

In de vorige info’s stond een uitgebreid overzicht van de verschillende open dagen. Hieronder nog 

even de data als reminder: 

 

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) 

 

 


