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Agenda komende periode 
 

05-02  14.15   Inhaal practicum biologie 

08-02/19-02    Rekenexamen 

08-02  09.30   Deadline aanvraag herkansing SE in It’slearning 

10-02  14.00-15.00  THIM 

12-02  14.15   Herkansing SE 

17-02  14.00-15.00  THIM 

17-02/18-02    Online Open Dag 

22-02/26-02    Voorjaarsvakantie 
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OuderInfo 



Van de schoolleiding 
Op donderdag 4 februari had eigenlijk de Open Dag moeten plaatsvinden op De Dyk. Door de corona 

maatregelen is dat helaas niet mogelijk geweest. Dit neemt niet weg dat we de leerlingen van groep 

acht en de ouders goed willen informeren over alles wat te maken heeft met onderwijs en welzijn op 

De Dyk. In deze info meer daarover. 

Al met al zijn er veel mogelijkheden om kennis te maken met De Dyk. Via diverse media wordt 

reclame gemaakt voor de online Open Dagen, maar ken je iemand in je omgeving die voor een 

schoolkeuze staat geef dan door dat ze informatie kunnen vinden op ontmoetpj.nl 

We zijn nu halverwege het schooljaar en het is tijd om de balans op te maken. Hoe zijn de resultaten? 

Hoe ervaren de leerlingen deze online periode? Zijn er achterstanden en zo ja welke? Wat betekent 

dit voor het programma van de rest van het schooljaar? Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan 

we een aantal acties in gang zetten. In deze info meer daarover.  

Er wordt druk uitgeoefend op de minister om voor 1 maart een besluit te nemen over het wel of niet 

doorgaan van de Centrale Examens. Zodra daar meer informatie over is, meld ik dat. 

Voor volgende week worden meerdere vorstdagen voorspeld met veel sneeuw. Hopelijk kunnen we 

daar in het weekend ook al van genieten. Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Online Open Dagen De Dyk 
Op donderdag 4 februari had eigenlijk de Open Dag moeten plaatsvinden op De Dyk. Door de corona 

maatregelen is dat helaas niet mogelijk geweest. Dit neemt niet weg dat we de leerlingen van groep 

acht en de ouders goed willen informeren over alles wat te maken heeft met onderwijs en welzijn op 

De Dyk. 

Op 17 en 18 februari gaan we online voorlichting geven voor ouders en leerlingen van groep acht 

door medewerkers en leerlingen van De Dyk. Op de website ontmoetpj.nl komt het exacte 

programma te staan. Tevens worden daar voorlichtingsfilmpjes geplaatst. We gaan weer koffiekamers 

inrichten waar korte voorlichtingen worden gegeven en waar de mogelijkheid is vragen te stellen. Eén 

van de koffiekamers is speciaal voor leerlingen. Daarnaast zal er een live online rondleiding worden 

verzorgd. 

Tijdens de Open Dagen krijgen wij veel persoonlijke vragen van ouders. Iedere situatie is uniek en 

vraagt om maatwerk. Voor deze persoonlijke vragen wordt ruimte geboden door een contactformulier 

in te vullen. De ouder wordt dan teruggebeld. 

Ook krijgen alle leerlingen van groep acht een boekje met foto’s die zij middels een app tot leven 

kunnen laten komen. De techniek staat voor niets…… Tot slot kunnen leerlingen en ouders middels 

een streetview door de school lopen. 

Al met al vele mogelijkheden om De Dyk te leren kennen. Blijven er naast deze activiteiten en het 

bekijken van de website nog vragen open dat is er altijd gelegenheid om contact te zoeken met 

iemand van De Dyk. 

D. Folkersma 

Herkansing 
Voor de leerlingen van klas 4 (tl en havo) is er volgende week vrijdag 12 februari om 14:15 een 

herkansingsmoment. 

De aanvraag staat reeds open in itslearning. Deadline voor het aanvragen is maandag 8 februari om 

9:30 uur. 

Taede Hans 

 

 

 

 



Balans op maken 
Het is een roerige tijd waarin we nu leven, werken en leren. De hoop is gevestigd op het vaccin en 

dat daarmee ook de maatregelen binnen niet al te lange tijd kunnen worden afgebouwd. 

Om goed te kunnen bepalen wat ons als medewerker,  leerling en ouder te doen staat de komende 

maanden gaan we de balans opmaken middels een drietal acties. 

1. Onder alle leerlingen wordt vrijdag 5 februari een korte enquête afgenomen tijdens het mentor 

uur. De mentor zal de leerlingen instrueren waar ze de enquête kunnen vinden. 

2. Aan alle secties worden de behaalde resultaten tot nu toe gepresenteerd en gevraagd om deze 

te analyseren. Daarnaast wordt gevraagd welke aanpassingen aan het programma gedaan 

(kunnen) worden voor de rest van het schooljaar, rekening houdend met de kerndoelen die 

door het SLO zijn geformuleerd. 

3. Op 1 en 2 maart worden voor alle leerlingen driehoeksgesprekken (mentor, leerling en ouder) 

georganiseerd. De leerling heeft de leiding in dit gesprek. Vanaf volgende week komt een 

planner op Itslearning beschikbaar waarin ouders het gesprek kunnen inplannen. De leerlingen 

worden via de mentor geïnformeerd hoe zij het gesprek kunnen voorbereiden. Uiteraard 

vinden de gesprekken plaats via Itslearning. 

Op basis van deze drie acties krijgen we beter inzicht in de stand van zaken en zijn daardoor beter in 

staat om de juiste vervolgacties te ondernemen. 

D. Folkersma 

Mach-Mit-Mobil virtueel op bezoek in de lessen Duits! 
 

De bekende oranje auto was dit jaar niet 'live’ op school vanwege Corona.

  

Gelukkig heb ik wel kunnen organiseren dat deze auto online op school was. 

In de lessen Duits van de 3e en 4e klas, heeft de Mach-Mit-Mobil afgelopen dinsdag interactieve 

lesactiviteiten over ‘Urlaub’, vakantie, in Duitsland en Oostenrijk gedaan. Het leuke is dat de 

medewerkers altijd uit de Duitssprekende landen komen. Deze keer kwam de gastdocent, Julia Jordan 

uit Oostenrijk. Dat maakt deze lessen heel echt en authentiek.  

De leerlingen hebben ervan genoten en weer nieuwe kennis opgedaan. Ook zijn er leuke prijzen 

gewonnen. En hopelijk volgend jaar gewoon weer echt op school! 

 

Mit Grüßen 

Ingrid Bos, docent Duits 



Gratis (online) ouderavond over internetgebruik van jongeren tijdens de pandemie 

(9 februari) 
Het programma van de nationale, interactieve online ouderavond op 9 februari is klaar. Freek 

Zwanenberg (Bureau Jeugd &  Media) gaat live in gesprek met twee experts over wat ouders kunnen 

doen om hun tieners beter te begeleiden in deze lastige tijden. De avond is gratis bij te wonen. 

Freek praat met Nienke Luijckx, jongere en voorzitter van het LAKS (de landelijke 

scholierenvakbond), die een beeld schetst van hoe Nederlandse jongeren zich op dit moment voelen. 

Ook Jacqueline Kleijer (Bureau Jeugd & Media) zit aan tafel. Zij gaat in op de uitdagingen in de 

mediaopvoeding en besteedt extra aandacht aan het thema ‘liefde en seksualiteit online’. 

Er wordt natuurlijk ook ingegaan op de resultaten van het nieuwe onderzoek onder jongeren, over 

hun online ervaringen tijdens de pandemie, dat die dag gepresenteerd wordt.  

Tijdens de ouderavond kunnen deelnemers vragen stellen via de chat. 

Tip: Meld u nu aan via dit formulier. (U kunt bij het veld 'Organisatie' invullen dat u een ouder bent.) 

Opvoedprofessionals zijn ook welkom.   

Aanmelden event - ECP (zohopublic.eu) 

Safer Internet Day 2021 (veiliginternetten.nl) 

Met vriendelijke groet, 

Tessa Vogelsang 

Zorgfunctionaris PJ de Dyk 

3-hoeks gesprekken  
Na de voorjaarsvakantie, op de maandag en de dinsdag, gaan we ruimte maken voor een 

voortgangsgesprek tussen leerling, ouder(s) en mentor. Deze dagen zullen er dan geen lessen zijn. 

Vanaf volgende week zullen de inschrijvingen starten. Meer informatie hierover komt volgende week 

in de info. 

Taede Hans 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.zohopublic.eu%2Fecpplatform%2Fform%2FAanmeldeneventECP%2Fformperma%2FJLvpewE65CnRzLvVWhuBIxvGEjYF74wAUFfQ6I-fBWQ%2F%3Feventname%3DSafer%2520Internet%2520Day%2520Online%2520Ouderavond%26eventid%3D124938000006034535%26eventdate%3D09-02-2021%26finalsubscribeon%3D09-02-2021&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C6a160769cd2e43b9480708d8c831315b%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637479460890182017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PxCswJGK5I%2BivVaEBplYVy616m9Bm0Am1R1gpgEifls%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveiliginternetten.nl%2Fsafer-internet-day%2F%3Fgoal%3D0_ddde461355-cd2110fd25-229920013%26mc_cid%3Dcd2110fd25%26mc_eid%3D504fd10d33&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7C6a160769cd2e43b9480708d8c831315b%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637479460890192017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uZOScZZr%2FhArLvIlao4KPeHe3gq7rJz11Djb80naBMA%3D&reserved=0

