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Agenda komende periode 
Dinsdag 16 maart  11.15 aanwezig inhaalmoment voor het practicum scheikunde voor 

de        examenkandidaten  

Woensdag 17 maart  14.00-15.00   THIM: EWIE (FRM)  

   

Maandag 22 maart  Vakkenkeuze open in Zermelo 

  

Woensdag 24 maart  14.00-15.00   THIM:  FRM (GLS) 

 

Vrijdag 26 maart  PTA afgerond door leerlingen klas 4 tl 

 

 

 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer  

 

 

OuderInfo 

Ziekmelding/absentie 
Bij voorspelbare absentie (dokters- of tandartsbezoek) verzoeken we 

vooraf een absentiebriefje in te vullen en mee te geven. Als 

ouder/verzorger kun je ook bellen of mailen naar de Dyk 058-8801600 

– afwezigheiddedyk@pj.nl. 

Bij ziekmelding vragen we de school te bellen (058-8801600) of te 

mailen naar afwezigheiddedyk@pj.nl tussen 07.45 uur en 08.30 uur. 

Als een leerling afwezig is terwijl hij niet ziek is gemeld, neemt de 

school contact op met het thuisfront. 

https://osgpiterjelles-my.sharepoint.com/personal/mprins_pj_nl/Documents/Info/Ouderinfo%2027.docx#_Toc66372556
mailto:afwezigheiddedyk@pj.nl
mailto:afwezigheiddedyk@pj.nl


Van de schoolleiding 
Het is een week geleden dat alle leerlingen weer naar school gaan. Zo heftig en stormachtig het 

buiten is zo rustig is het nieuwe rooster en aanwezigheid op verschillende dagen verlopen. De 

leerlingen komen gedisciplineerd binnen met een mondkapje en desinfecteren hun handen. In de 

lokalen zitten de leerlingen uit elkaar maar buiten de lessen wordt de anderhalve meter moeizaam 

gerespecteerd. Door het ondersteunend personeel als het onderwijzend personeel worden leerling 

hierop gewezen. 

Voor de examenkandidaten zijn er nog een paar weken te gaan tot de laatste toetsweek. De toetsen 

worden afgenomen in het zalencentrum naast sporthal Kalverdijkje. Hierdoor ontstaat ruimte in 

school om voor de eerste tot en met de derdejaars een DykDoorbraakWeek te organiseren. In deze 

info meer daarover. 

Onder andere naar aanleiding van een bespreking met de resonansouders worden er ook weer 

activiteiten rondom LO georganiseerd, ook daarover in deze info meer informatie. 

Het is nog maar een paar weken en dan zit driekwart van het schooljaar erop. De laatste periode is 

altijd hectisch. Dagen vallen uit, de spanning voor de overgang neemt toe, er moeten keuzes 

gemaakt worden etc... Draag er zorg voor dat dat je in de komende DDW alles bijwerkt en dat je je 

volledig kunt focussen op de laatste periode. 

Eerst nog de vrijdag en daarna voor iedereen een goed weekend. 

D. Folkersma 

Schema op school voor de komende twee weken  
 Ma 15/3 Di 16/3 Wo 17/3 Do 18/3 Vrij 19/3 

Klas 1 online op 

school 

online online op 

school 

Klas 2 online online op 

school 

online online 

Klas 3 op school online online op 

school 

online 

 

 Ma 22/3 Di 23/3 Wo 24/3 Do 25/3 Vrij 26/3 

Klas 1 online online op 

school 

online online 

Klas 2 op school online online op 

school 

online 

Klas 3 online op 

school 

online online op 

school 

 

Tevredenheidsonderzoeken  
Jaarlijks wordt in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders afgenomen.  

Ook tijdens deze periode waarin we lessen op afstand verzorgen gaan deze onderzoeken door.  

Op basis van de uitkomsten kunnen we het onderwijs op de Dyk nog beter maken.  

Ik wil de leerlingen en de ouders vragen om de enquête in te vullen.  

De leerlingen en de ouders hebben hiervoor een aparte mail ontvangen.  

Hierin staat een link die verwijst naar het onderzoek.  

 

Bij voorbaat dank.  

 

Het tevredenheidsonderzoek staat open tot en met vrijdag 19 maart 16.00 uur.  

  



Planning DDW  
Nog twee weken en dan zijn we alweer aan het einde van de derde periode. Oftewel de 

DykDoorbraakWeek komt er weer aan. De vorige keer hebben we er voor gekozen om deze niet door 

te laten gaan en reguliere lessen te doen. Deze keer gaat hij gelukkig wel door! Een hele uitdaging 

1,5 meter te kunnen waarborgen en tevens het contact tussen de jaarlagen te voorkomen. 

Hieronder een overzicht van hoe we het gaan doen en wat we gaan doen. 

Klas 1 

Klas Tijden Programma Waar? 

1 8:45-11:45 of 12:45-

15:45 

(wisselt af met klas 2) 

Verkeersmarkt en 

Cultuuractiviteiten 

Dubbele lokalen op de 2e 

verdieping 

2 8:45-11:45 of 12:45-

15:45 

Wisselt af met klas 1) 

Verkeersmarkt en 

Cultuuractiviteiten 

Dubbele lokalen op de 2e 

verdieping 

3t 9:00-15:30 

Tussen 12:00-12:30 

pauze beneden. De 

andere pauze in het 

lokaal 

Werken aan het 

PWS tot deze klaar 

is. 

Lokalen op de eerste 

verdieping. 

107/109/110/111/113/114 

3h 9:00-12:00 Economie en 

Biologie 

103/104 

4t en 4h 9:00-10:30 en 12:00-

13:30 

Tentamenweek Zalencentrum 

Opmerkingen: 

• Voor klas 1/2/3 is de DDW 4 dagen. Maandag t/m donderdag. 

• Gedurende een dagdeel blijft elke jaarlaag op zijn/haar verdieping. Er zijn dus geen kleine 

pauzes beneden, deze vinden plaats in het lokaal. 

Alleen klas 3 heeft tussen 12:00-12:30 pauze beneden. Niet eerder en ook niet later ivm 

leerlingstromen van klas 1 en 2 

• Bij binnenkomst ga je meteen naar je lokaal/verdieping.  

• Voor klas 3t geldt dat ze werken aan hun profielwerkstuk.  

De leerlingen mogen naar huis als het PWS af is en opgestuurd naar de begeleider. De mentor 

beoordeelt dit 

• Klas 1 en 2 zijn afwisselend ochtend of middag op school 

• Als leerlingen in klas 4 twee tentamens op een dag hebben, dan mag de leerling tussen de 

tentamens door wachten in de aula van school. Uiterlijk 11:45 ben je weer naar het 

zalencentrum zodat de school leeg is voor klas 1/2 die dan klaar zijn.  

• Voor of na de lessen/tentamen is het in deze week niet toegestaan om in school te blijven 

hangen 

Het programma wordt nog verder uitgewerkt en is uiteraard onder voorbehoud van de actuele 

omstandigheden.  

Taede Hans 

Overgangsnorm  
Vanuit de minister wordt ons gevraagd om dit jaar soepel te kijken naar bevorderingen. Dat deze tijd 

niet ideaal is voor de prestaties van de leerlingen is met name in de bovenbouw erg zichtbaar. Wij 

willen echter ook dat de leerling met een goede basis door kan gaan, zeker als het om doorstroom 

naar de examenklassen betreft.  

Dit is voor ons ook mede een reden om de overgangsnorm niet aan te passen. Uiteraard nemen wij 

altijd persoonlijke situaties mee in de besluitvorming. Maar de overgangsnorm blijft het uitgangspunt.  

Taede Hans  



 

Aanpassing toetsprotocol met betrekking tot deadlines  
In ons toetsprotocol staat dat de sanctie bij het missen van een deadline een 1 oplevert. Nu merken 

wij dat het in deze tijd lastig is om zo streng te zijn aangezien het contact met de leerlingen 

moeizamer verloopt door alle online lessen. We zien ook dat docenten hier soepel mee om gaan.  

Om duidelijkheid voor een ieder te scheppen en om te voorkomen dat we aan het einde van het jaar 

teveel moeten repareren hebben we besloten om hier een aanpassing op te doen. De afspraak voor 

het missen van een deadline wordt nu als volgt: 

Bij het missen van een deadline stuurt de vakdocent een mail naar leerling, ouders en mentor met 

daarin een nieuwe deadline. Met daarin toegevoegd de opmerking dat bij het overschrijden van deze 

tweede deadline de opdracht gewaardeerd wordt met een 1,0. 

Uiteraard blijft het gesprek over de reden van het missen van de deadline altijd van belang.  

Op deze manier hopen wij dat we samen het jaar voor een ieder succesvol af kunnen ronden. 

Taede Hans 

Toetsen klas 1/2/3 (alle) 
Nu we weer fysiek op school mogen komen is dit voor aantal docenten een opluchting met betrekking 

tot toetsen. Het is echter onmogelijk om alle toetsen te doen in de dagen dat de leerlingen op school 

zijn. Dus toetsen op afstand zal nodig blijven. Het op afstand toetsen wordt door de docenten echter 

wisselend ervaren. 

Nu zitten we in klas 1/2/3 met het feit dat de lessen iets korter zijn dan normaal. Daardoor heeft de 

docent 2 mogelijkheden om een toets toch door te laten gaan: 

• De toets inkorten 

• De toets thuis laten doen 

In het laatste geval gaan we een maatregel treffen om een ander goed te stroomlijnen.  

De toets thuis laten doen 

Wij geven hier de docenten de ruimte om bij deze vorm van toetsen een surveillancemiddel in te 

zetten. Dat wil zeggen dat er met een (ander) device de opstelling waar de leerling zit in beeld wordt 

gebracht via een Teams-verbinding. De praktijk van vorig jaar leert dat de leerlingen dan hun 

telefoon naast zich neerzetten op het buro op een kleine meter afstand.  

Op deze manier is er waar meer zicht op hoe de toets gemaakt wordt.  

Niet elke vakdocent zal hier gebruik van maken. En als de vakdocent dit graag wil inzetten dan zal dit 

tijdig met de leerlingen worden besproken.  

De mentor zal dit met de klas oefenen de komende dagen 

In de bijlage een document hoe dit moet. 

 

De Fougou Battle 

Iedereen weet dat Meneer Mahmoud Ba geboren is in Afrika te Fougou. Zijn hart en ziel zijn vooral bij 

alle mensen die wonen in dit gebeid. Eén van zijn doelen is de zorgverlening verbeteren in het gebied. 

Enkele jaren geleden heeft hij door het inzamelen van geld, het voor elkaar gekregen dat er 

een ambulance, met chauffeur en het noodzakelijke onderhoud kwam. Zo is zijn stichting 

de Fougoulance ontstaan! Ieder jaar werkt de stichting keihard om die prachtige ambulance op de 

weg te houden en de chauffeur te kunnen betalen.  Ze doen veel om de omgeving van Fougou de 

juiste zorg te kunnen bieden en simpele ziektes te kunnen bestrijden.   

 

Het idee:  

Zowel het docenten team als alle leerlingen krijgen een maand de tijd om de afstand 

tussen Leeuwarden en Fougou af te leggen. Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat deze 



afstand 7680km is. Om die afstand te halen moet je ongeveer minimaal 20 km per week per leerling 

afleggen.    

Het eerste team dat de afstand van 7680km heeft weten af te leggen krijgt een mooie prijs!   

 

Team 1 Fougou battle Piter Jelles de Dyk leerjaar 1 (klas 1A, B, C en D)  

 

Team 2 Fougou battle Piter Jelles de Dyk leerjaar 2 (klas 2A, B, C en D)  

 

Team 3 Fougou battle Piter Jelles de Dyk leerjaar 3 (klas 3A, B, C en D)  

 

Team 4 bestaat uit het gehele docententeam. Uiteraard zijn wij als team veel kleiner dan de 

gehele leerjaren maar wij gaan de uitdaging aan!  

 

Team 5 bestaat uit vrijwilligers klas 4. 

 

Team 6 bestaat uit vrijwilligers onder ouders die dit een leuk initiatief vinden!  

Wij hebben de beslissing genomen om de vierde klassers met rust te laten, deze groepen hebben de 

handen al vol aan hun examens! Wat we uiteraard wel willen aanbieden is de gelegenheid geven om 

enthousiaste vierdejaars een team te laten maken.  

  

Hoe worden deze meters of kilometers bijgehouden?   

Download de App Strava en maak een account aan. Zoek via clubs de Fougou battle Piter Jelles de 

Dyk leerjaar 1, 2, 3 of 4 en vragen lidmaatschap aan.    

 

Iedere week komt er op het score bord op elke verdieping te staan welke groep de hoogst aantal 

kilometers heeft. Hopelijk zorgt dat voor een soort van rivaliteit tussen die verschillende groepen.  

 

Het zou mooi zijn als de leerlingen tijdens de mentorles de App Strava al downloaden.   

 

Wat telt er allemaal mee om je kilometers te maken en in te dienen? Wandelen, fietsen 

(woon/werk/school verkeer) skeeleren, skaten, hond uitlaten, schaatsen. Uiteraard kun 

je Strava aanzetten als je voetbalt of training hebt en zet je activiteit dan op hardlopen.  

 

Er wordt nog nagedacht over hoe we hiermee geld kunnen binnenhalen voor Fougoulance. Wij houden 

jullie op de hoogte.  

 


