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Agenda komende periode 
 

22-02 t/m 26-02    Voorjaarsvakantie 

01-03 t/m 02-03    Geen lessen i.v.m. driehoeksgesprekken 

01-03   19.30   Online Raad en Resonans klas 1 en 2 

02-03   19.30   Online Raad en Resonans klas 3 en 4 

03-03   14.00-15.00  THIM: BHO (DLM) 

08-03    12.00-17.00  CPE beeldende vakken 

09-03   08.30-17.00  CPE beeldende vakken 

10-03   14.00-15.00  THIM: DLM (EWIE) 
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OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De afgelopen dagen zijn de online opendagen van De Dyk geweest. Leerlingen van groep acht en hun 

ouders hebben via de livestream en de koffiekamers kennis kunnen maken met De Dyk. Naast deze 

opendagen en de filmpjes op ontmoetpj.nl en de site  is er alles aan gedaan om iedereen zo goed 

mogelijk te informeren. Tot eind maart is  de mogelijkheid om aan te melden en daarna gaan we de 

balans opmaken. 

Afgelopen week is in de info informatie gegeven over de driehoekgesprekken tussen leerling – ouder 

– mentor. Aan ouders is gevraagd in te tekenen voor een moment op 1 of 2 maart. Nog niet alle 

ouders hebben ingetekend. Graag aandacht daarvoor. 

Ook de afgelopen week heeft de minister bepaald dat de examens doorgaan en dat de zak-slaag 

regeling wordt aangepast. Vrijdag 19 februari worden alle leerlingen tijdens het mentoruur bijgepraat. 

Na de voorjaarsvakantie zal er een webinar zijn voor ouders. Nadeer info over dag en tijd volgt nog. 

Nog één dag en dan begint de voorjaarsvakantie. Al het sneeuw  en ijs is gesmolten en maakt plaats 

voor een zonnig weekend. Voor de volgende week zijn de vooruitzichten dat er weinig of geen 

neerslag is. Ondanks de lock down en de avondklok wens ik iedereen een prettige en welverdiende 

vakantie. 

D. Folkersma 

Practicum nask2 voor de examenkandidaten van 4 vmbo-tl 
Het practicum voor de examenkandidaten met nask2 in hun pakket wordt afgenomen op maandag 8 

maart. De leerlingen worden om 13:30 verwacht in lokaal 111. Er gelden dezelfde regels als bij 

reguliere tentamens, dus mag er geen horloge of telefoon mee het lokaal in. Uiteraard heeft iedereen 

wel een pen bij zich. 

Bij binnenkomst gaat de labjas aan en de (veiligheids-) bril op, zodat iedereen om 13:45 klaar zit om 

te beginnen. Lange haren mogen niet los gedragen worden tijdens het practicum. 

Voor het practicum zelf hebben de examenkandidaten een uur de tijd, de dyslexie-leerlingen krijgen 

een kwartier langer. Naderhand ruimt iedereen zijn eigen materiaal op.  

Dit practicum kan niet worden herkanst. 

Heleen Meijer, docent nask 2                                        

Absentmeldingen 
Voor ziek- en afmeldingen ontvangen wij vaak telefonisch van u bericht. Het komt ook voor dat wij dit 

via de mail ontvangen. Dit soms ook persoonlijk via de mail van mevrouw Wijnsma die meestal over 

de afmeldingen gaat. 

Wij willen u vragen om bij afmeldingen voortaan gebruik te maken van het volgende emailadres: 

afwezigheiddedyk@pj.nl 

Voor aanvragen met betrekking tot verlof graag het verlofformulier invullen. Deze is te downloaden 

via de site. Deze kan dan eventueel ook gemaild worden naar bovenstaand emailadres, of 

meegegeven worden aan uw kind om op school in te leveren. 

Taede Hans 

Examenplanning en aanpassingen 
In de bijlage een samenvatting van de aanpassingen die we dit jaar hebben in de examens. 

Er volgt na de vakantie nog een webinar over de aanpassingen. Daar kunt u dan ook eventuele 

vragen stellen.  

Taede Hans 

3-hoeks gesprekken 
Denkt u er nog aan, als u dit nog niet gedaan heeft, om u in te schrijven voor de 3-hoeksgesprekken 

van na de vakantie? 

Taede Hans 

mailto:afwezigheiddedyk@pj.nl

