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Agenda komende periode 
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  

01-03   19.30   Resonansoverleg online klas 1 en 2 

01-03 en 02-03    Geen lessen ivm 3-hoeksgesprekken 

02-03   19.30   Resonansoverleg online klas 3 en 4 
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11 februari 2021 

 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
Hoe raar kan het lopen. Zijn we ons de laatste weken steeds aan het aanpassen aan nieuwe 

coronaregels, valt de winter in!! Afgelopen weekend viel er op zondag en de nacht van zondag op 

maandag sneeuw. Het was onduidelijk of het maandag vertrouwd en veilig was om leerlingen en 

medewerkers te vragen naar school te komen. Gelukkig was het naar school gaan voor de 

examenkandidaten op dinsdag weer mogelijk. De nachtelijke vorst houdt tot na het weekend nog aan 

waardoor het mogelijk wordt om te schaatsen. Ik wens iedereen veel schaatsplezier. 

Afgelopen week is er overleg geweest tussen de VO-raad (vereniging van schoolbesturen) en haar 

leden om te inventariseren hoe om te gaan met de centrale examens die in juni/juli staan gepland. 

Op basis van deze raadpleging is de VO-raad van plan om de minister te adviseren om de centrale 

examens door te laten gaan. De minister zal op basis van diverse adviezen binnenkort een besluit 

nemen. 

Zondag a.s. is het ook Valentijnsdag. De dag waarop we extra aandacht schenken aan onze 

medemens, geliefde, vrienden etc. Gewoonlijk gaat onze Dr. Love de school door om rozen uit te 

delen maar helaas is dat niet mogelijk. Ik wil iedereen oproepen om aandacht te hebben voor de 

klasgenoot, docent, collega, vriend, juist nu we elkaar niet meer lijfelijk ontmoeten. Een berichtje, 

kaart of mailtje kan veel goed doen.  

Ik wens je een fijn (schaats)weekend en een plezierige Valentijnsdag. 

D. Folkersma 

Online Open dag 
Op woensdag 17 en donderdag 18 februari is er de online Open dag van De Dyk. Via ontmoetpj.nl 

kunnen ouders, leerlingen in groep 8 en belangstellenden op verschillende manieren informatie 

krijgen over De Dyk. Op beide dagen zijn we vanaf 16.00 tot 19.30 uur online. 

1. Middels een drietal “koffiekamers” kunnen belangstellenden voorlichting krijgen en vragen 

stellen aan docenten en leerlingen. De koffiekamers zijn ingedeeld naar thema 

a. Onderwijs op De Dyk en maatwerk 

b. Onderwijs op De Dyk  en begeleiding 

c. De Dyk door de ogen van leerlingen 

De collega’s die de vorige keer de koffiekamers bezet hebben zijn gevraagd ook deze keer een 

bijdrage te leveren. 

 

2. Middels een Streetview kunnen belangstellenden door een gedeelte van de school lopen. 

 

3. Er zijn diverse filmpjes gemaakt met medewerking van collega’s en leerlingen over vakken en 

activiteiten op school. Deze zijn op de website geplaatst bij het betreffende item. 

 

4. Alle leerlingen van groep acht hebben een boekje ontvangen met foto’s die zij m.b.v. een app 

tot leven kunnen wekken. De filmpjes die bij 3 genoemd zijn verschijnen dan. 

 

5. Op woensdag 17 februari is er om 17.00 en 19.00 uur een live rondleiding door de school met 

leerlingen o.l.v. een presentatrice. 

 

6. Ouders en leerlingen kunnen om een persoonlijke afspraak vragen als zij een persoonlijke 

vraag of advies nodig hebben. 

 

Op deze wijze proberen we de sfeer, cultuur en wat we te bieden hebben op De Dyk te tonen 

Natuurlijk is het mogelijk om ook telefonisch of per mail contact te zoeken. 

D. Folkersma 

  

http://www.ontmoetpj.nl/


 

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

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

 

Vanaf zaterdag kunt u zich hier voor inschrijven. De inschrijving loopt via itslearning via het account 

van uw zoon/dochter. U kunt hier dan samen een tijd kiezen voor het gesprek. 

 

De inschrijving graag voor woensdag invullen. 

Taede Hans 

Vakkenkeuze 
Zoals ik al in een eerdere info aangaf komt het moment van de vakkenkeuze steeds dichterbij. Mavo 

2, mavo 3 en havo 3 gaan in DDW week 3 en de week daarna (van 29 maart tot 9 april) hun 

vakkenpakketten voor het komende schooljaar kiezen. 

 

In de mentorlessen hebben de leerlingen van de hierboven genoemde klassen een filmpje bekeken 

waarin ik uitleg wat er gekozen moet worden en wat de gevolgen, mogelijkheden en onmogelijkheden 

daarvan zijn. Van deze filmpjes zal ik hieronder een link plaatsen zodat leerlingen en hun 

ouders/verzorgers de informatie in alle rust kunnen bekijken en terug kunnen kijken. Daarnaast staat 

er in ItsLearning in het vak LOB onder bronnen in de map ‘Activiteiten’ een pagina met alle informatie 

nog eens op een rijtje (in klas twee is dat 2.8, in de derde klassen 3.8). Ook staat daar hoe de 

vakkenkeuze uiteindelijk in Zermelo zal moeten worden ingevoerd. 

 

De filmpjes zijn te bekijken via onderstaande links: 

 

De keuze die mavo 2 moet maken voor mavo 3: 

https://youtu.be/cwtmVFrBBV4 

 

De keuze die mavo 3 moet maken voor mavo 4: 

https://youtu.be/jd61YeRPKTU 

 

De keuze die havo 3 (en sommige leerlingen uit mavo 4) moet maken voor havo 4: 

https://youtu.be/j_9uRgOp7TQ 

 

We zijn bezig om voor ddweek3 een digitale versie van de ‘vakkenmarkt’ te maken. Dat wil zeggen 

dat daar de verschillende docenten aangeven hoe hun vak er in de bovenbouw (mavo en/of havo) 

gaat uitzien. 

 

Mochten er na het kijken van de filmpjes en de pagina op ItsLearning (via uw zoon/dochter) nog 

vragen zijn dan kunt u die mailen naar mfrankot@pj.nl.  

 

Michiel Frankot 

decaan 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcwtmVFrBBV4&data=04%7C01%7Cmfrankot%40pj.nl%7Ccdf4c95c8dca4c40ca2708d8c78e9644%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637478762503856669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KQ2Jmk5i6DAfBcTg8IgcOBQ4xMoASr1bhAsWRnzJp4U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fjd61YeRPKTU&data=04%7C01%7Cmfrankot%40pj.nl%7C0be2320fdaed450fa31608d8c767832e%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637478594672598966%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Xzjl4PkLUtHzGvFJex6LQd2lQnFLQHlc8VbeCXv%2BQrA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fj_9uRgOp7TQ&data=04%7C01%7Cmfrankot%40pj.nl%7Cf19a9ba44a2f4dc9eec008d8c759d90c%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637478535985372235%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zPHQmhF6%2B%2FKemcVOculz7CN%2FekbjNntJn8ChNIJU7tA%3D&reserved=0
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