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Agenda komende periode 
Maandag 22 maart  Vakkenkeuze open in Zermelo 

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

Vrijdag 25 maart  PTA afgerond door leerlingen 

 

Maandag 29 maart  Deze week DDW3 en SE 

Dinsdag 30 maart  13.00-17.00   Overlegmiddag  

Woensdag 31 maart  09.00-10.00    

13.00-17.00   Overlegmiddag  

Donderdag 1 april  13.00-17.00   Overlegmiddag  

14.00-15.00   Extra THIM: GLS (JDE) 

Vrijdag 2 april  Goede vrijdag 

 

 

DDW3 klas 4 tentamen rooster 
In de bijlage het tentamenrooster van DDW3 

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 28 

18 maart 2021 

 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
We zijn nu twee weken voor alle leerlingen onderwijs aan het verzorgen op school voor alle 

leerlingen. We merken dat de leerlingen het plezierig vinden om elkaar weer op school te ontmoeten 

en om ook de docenten weer in levende lijve te zien… 

Door de verruiming van de coronaregels en de aankomende toetsweken en examens biedt het de 

mogelijkheid om ook weer activiteiten in het kader van de DykDoorbraakWeken te organiseren. De 

toestweek wordt in het zalencentrum naast de school georganiseerd waardoor ruimte ontstaat in 

school. In deze info meer daarover. 

Ook wordt het mogelijk om activiteiten in het kader van Loopbaanoriëntatie te organiseren voor de 

leerlingen die een keuze moeten maken voor een vakkenpakket. Niet alles kan fysiek op school dus 

houd ook de komende info’s in de gaten voor allerlei filmpjes over eisen die aan pakketten worden 

gesteld en voorlichting van vakken. 

Tot slot een heugelijke mededeling dat de MR compleet is na de verkiezingen voor een lid in de MR 

namens de leerlingen. Sven Jorritsma is gekozen. In deze info meer daarover. 

Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Jaarlijks wordt er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle ouders van de leerlingen 

van De Dyk. De resultaten van dit onderzoek helpt de school om haar onderwijs, begeleiding en 

communicatie te verbeteren. 

Voor dit onderzoek heeft u onlangs een mail ontvangen met een link naar het onderzoek. Het kan zijn 

dat deze mail in uw spambox is terecht gekomen.  

Ik wil u vragen de vragenlijst in te vullen. De deelname is anoniem. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking. 

D. Folkersma 

Schema op school voor de komende twee weken  
 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 

 

DDW3 Alle klassen elke dag op school. Zie schema verderop 

 Ma 5/4 Di 6/4 Wo 7/4 Do 8/4 Vrij 9/4 

Klas 1 X op 

school 

online online op 

school 

Klas 2 x online op 

school 

online online 

Klas 3 x online online op 

school 

online 

Let op: Bij “op school” zijn alle leerlingen in het mentoruur 

  



Gymlessen 
Beste ouder/leerling, 

Deze week zijn de gymlessen weer begonnen. De gymlessen worden buiten aangeboden, afhankelijk 

van de weersomstandigheden. Bij droog weer is er altijd les. 

Wel graag aandacht voor het volgende: 

• Omkleden 

We hebben geen beschikking over de kleedkamers. Trek dus de dag dat je gym hebt sportieve 

kleren aan en neem je sportschoenen mee. 

• Kleed je naar omstandigheden! 

Het is niet altijd even warm. Dus zorg dat je goed gekleed bent. Bij extreme omstandigheden 

zal de les niet doorgaan.  

• Laat waardevolle spullen op school. Er is daar geen berging voor tassen en dergelijke 

• Ook tijdens de gymlessen is de 1,5 meter regel van toepassing  

• We kunnen en mogen geen gebruik maken van de toiletten.  

 

Met vriendelijke groet,  

Silvan en Stefan 

Verkiezing lid leerlingengeleding MR 
De afgelopen heeft de verkiezing plaats gevonden voor lid van de MR namens de leerlingen. Sven 

Jorritsma uit mavo 2 en Hayo Haitsma uit Havo 4 hadden zich verkiesbaar gesteld. 

Er zijn in totaal 180 stemmen uitgebracht. De uitslag is: 

 Sven  : 56% 

 Hayo : 44% 

Door deze uitslag is Sven lid geworden van de MR en wens ik hem veel succes en plezier in de MR. 

Hayo wil ik bedanken voor het zich verkiesbaar stellen en de energie die hij gestoken heeft in de 

voorbereiding op de verkiezing. 

D. Folkersma 

Webinar voor ouders/verzorgers van leerlingen van examenklas 4t 
Zoals u wellicht hebt meegekregen zijn er de nodige aanpassingen in de zak- slaagregeling van de 

leerlingen die dit jaar examen doen in 4 vmbo-t. Normaal gesproken had ik hier een ouderavond voor 

georganiseerd om een en ander toe te lichten.  

Desalniettemin willen we u graag bijpraten over hoe het nu zit dit jaar. Daarvoor zal ik komende 

dinsdag om 19:30 uur een online voorlichting geven waarbij u alle gelegenheid krijgt om hierover nog 

vragen te stellen.  

Taede Hans 

PWS HAVO 4 
Na de komende tentamenperiode gaan we starten met het PWS in HAVO 4. Hiervoor wordt in week 

20 een startbijeenkomst georganiseerd. 

Mentorgroep VIJ Dinsdag 13 april om 11:00 uur in lokaal 203/204 

Mentorgroep BEH Woensdag 14 april om 11:00 uur in lokaal 203/204 

Alle leerlingen en mentor zijn dan aanwezig.  

Erik en Taede Hans 

Mocht u deze bij willen wonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Hiervoor stuurt u een mail 

naar dedyk@pj.nl met als onderwerp “Aanmelden Webinar examen 2021”. 

U ontvangt dan van ons een uitnodiging voor een Teams-vergadering.  

 

mailto:dedyk@pj.nl


Planning DDW  
Nog een week 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 Tijden Programma Waar? 

1 

Ma 8:45-11:45  

Di 8:45-11:45 

Wo 12:45-15:45 

Do 12:45-15:45 

Cultuurdag 

Verkeersmarkt 

? 

? 

1a 213/214 

1b 209/210 

1c 218/219 

1d 203/204 

2 

Ma 12:45-15:45 

Di 12:45-15:45 

Wo 8:45-11:45  

Do 8:45-11:45 

Leeuwarden 1 : 200 

Leeuwarden 1 : 200 

Leeuwarden 1 : 200 

Achterstanden 

wegwerken 

1a 213/214 

1b 209/210 

1c 218/219 

1d 203/204 

3t 

Ma 9:00-15:30 

Di 9:00-15:30 

Wo 9:00-15:30 

Do 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. 

T3 pas 109/110 

T3 gls 111/113 

T3 veu 107/114 

H3 wih/mhw 103/104 

3h 

Ma 9:00-12:00 

Di 9:00-12:00 

Wo 9:00-12:00 

Do 9:00-12:00 

Economie (VIJ) 

Biologie (MHW) 

Biologie (MHW) 

Achterstanden 

wegwerken 

103/104 

4t en 4h 

Ma 29/3 t/m Wo 7/4 

9:00-10:30 en 12:00-

13:30 

Tentamenweek Zalencentrum 

Opmerkingen: 

• 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 i.v.m. 

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/tentamens 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 

 

  



Vakkenkeuze en vakkenmarkt 
Vakkenkeuze 

Over ruim een week gaat de vakkenkeuze in Zermelo open (van 29 maart tot 9 april). De leerlingen 

hebben al in ItsLearning onder het kopje LOB (2.8/3.8 Vakkenkeuze en vakkenmarkt) kunnen zien 

wat ze moeten kiezen en hoe ze moeten kiezen. Volgende week zal er bij de info een bijlage zitten 

met daarin ook de handleiding voor het invullen van de keuzes in Zermelo. 

Voor de mensen die de filmpjes over de vakkenkeuze hebben gemist of ze nogmaals willen bekijken 

staan hieronder de links: 

 

Van mavo 2 naar mavo 3: 

https://youtu.be/cwtmVFrBBV4 

 

Van mavo 3 naar mavo 4: 

https://youtu.be/jd61YeRPKTU 

 

Van havo 3/mavo 4 naar havo 4: 

https://youtu.be/j_9uRgOp7TQ 

 

Vakkenmarkt 

De vakkenmarkt is dit jaar een online vakkenmarkt. Dat wil zeggen dat volgende week in de info’s 

linkjes komen te staan naar korte filmpjes waarin docenten vertellen wat hun vak in de bovenbouw 

(mavo en/of havo) precies inhoudt. Deze filmpjes blijven online tot de vakkenkeuzes allemaal zijn 

ingevoerd. 

 

Michiel Frankot 

decaan 

 

De Fougou Battle  

 
omende Maandag 22 maart gaan we los met onze Battle! 

Alle docenten zijn super gemotiveerd om deze battle te 

winnen van alle eerstejaars, tweedejaars en derdejaars!!! 

We hebben tot nu toe niet veel vierdeklassers maar 

uiteraard kunnen zij zich ook nog opgeven!  

Weet je niet waar het over gaat of wil je weten wat 

je moet doen om mee te battlen, lees dan de onderstaande 

tekst nogmaals!  

 

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 leerjaren 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)  

https://youtu.be/cwtmVFrBBV4
https://youtu.be/jd61YeRPKTU
https://youtu.be/j_9uRgOp7TQ


 

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.  

 

Mocht je het belangrijk vinden om in onze club klassement te komen dan moet je je 

wandeling noteren als hardlopen. Het gaat hem uit eindelijk om je behaalde kilometers en 

die worden ook behaald als je wandelt maar bij het klassement in strava noteren ze alleen 

fietsen, hardlopen en zwemmen. 

 


