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Agenda komende periode 
 

29-jan vr 
 

Aanvraag herkansing open tot maandag 09.30 uur 

1-feb ma  Inhaal SE 

2-feb di 
  

3-feb wo 
 

Inhaal SE 

4-feb do 
 

Inhaal SE 

5-feb vr 
 

Herkansing SE 

8-feb ma 
 
19.00  

rekenexamen 
Raad en Resonansbijeenkomst 3 

9-feb di 

 
rekenexamen 

10-feb wo 
 
14.00-15.00 

rekenexamen 
 THIM: ALD (BAM)  

11-feb do 

 
rekenexamen 
 

12-feb vr 

 

rekenexamen 
Herkansing SE 
Administratie verstuurd rapporten en voorlopig adviesbrieven per 
post naar leerling 

(indien scholen weer open zijn worden rapporten deze vrijdag 
uitgedeeld) Havo 4 
Mavo 4 Mentoren delen rapporten uit aan leerlingen 
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Van de schoolleiding 
Wat een heftige week hebben we achter de rug. Nederland stond op zijn kop met de rellen die overal 

in het land plaats vonden. Gelukkig is het nu aanmerkelijk rustiger. 

Ook in het onderwijs is er sprake van een status quo. De examenleerlingen gaan naar school en de 

andere leerlingen volgen onderwijs online. Voor de deze laatste groep geldt dat ze nu halverwege het 

schooljaar zijn, een goed moment is om de balans op te maken. Niet alleen door de mentor die de 

cijferlijsten bekijkt maar zeker de leerling die bij zich zelf nagaat: “ben ik op de juiste weg of moet ik 

mijn wijze van leren aanpassen?”.  Ook ouders spelen in dit proces een belangrijke rol. Er is nu nog 

tijd om achterstanden weg te werken. 

Voor de examenleerlingen zit twee derde van het schooljaar erop. Voor deze leerlingen is het nog van 

een veel groter belang om de balans op te maken. Het jaar is nog maar kort en het is nog niet 

helemaal zeker hoe de eindexamens doorgaan.  

Voor alle leerlingen geldt, zorg dat je je weektaken op orde hebt; zorg dat je je deadlines haalt; 

bereid je op tijd voor op de toetsen. Ik snap dat het voor een aantal lastig is als het dagelijkse 

toezicht van de docent er niet is, maar het is wel de situatie waarmee we moeten dealen. 

Heb je vragen, zijn er zaken onduidelijk neem dan contact op met je mentor. Wacht niet te lang! 

Binnenkort horen we meer over wanneer de scholen weer opengaan. We kunnen nu niets anders doen 

dan daarop wachten. 

Ik wens je straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Mondkapjes en anderhalve meter  
De leerlingen van klas 4 zijn de hele week op school voor fysiek onderwijs. Dit is wel onder de 

voorwaarde dat we ons houden aan het gebruik van mondkapjes en de 1,5-meter regel. 

Dit gaat bij de meeste leerlingen heel goed. Maar we moeten toch vaker dan ons lief is hier leerlingen 

(vaak dezelfde) op aanspreken. 

Ik ben vandaag langs alle vierde klassen geweest met de boodschap dat fysiek onderwijs op school 

alleen kan als we ons aan de spelregels houden. Dit voor de gezondheid van ook de andere leerlingen 

en docenten. Ik hoop dat ik met deze actie heb voorkomen dat ik leerlingen naar huis moet sturen 

omdat ze zich niet aan de afspraken kunnen houden…. 

Taede Hans  

 

PWS havo 4 
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten een profielwerkstuk (PWS) maken. Het werkstuk is 

een verplicht examenonderdeel. Het moet relatie hebben met één of meerdere vakken waarin de 

leerlingen examen gaan doen. Er moet minimaal 80 uur per persoon aan besteed worden. 

Het profielwerkstuk in de havo wordt becijferd. Samen met het eindcijfer voor CKV en 

maatschappijleer vormt het het zogenaamde combinatiecijfer. 

Op De Dyk hadden we de bedoeling om na DDW 2 te beginnen met het PWS. Rond DDW 3 was een 

PWS-week gepland, waarin leerlingen de gelegenheid zouden krijgen om ook buiten de school 

onderzoek te kunnen doen. Omdat in de huidige omstandigheden leerlingen niet of nauwelijks welkom 

zullen zijn bij bedrijven, andere onderwijsinstellingen, enz. hebben we besloten om later te beginnen 

met het PWS. 

Na DDW 3 starten we met het PWS. DDW 4 wordt een PWS-onderzoeksweek en de afronding 

(presentatie en beoordeling) doen we in het eerste deel van het volgende schooljaar. 

Erik Beerling 


