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Agenda komende periode 
Maandag 29 maart  DDW3 en SE 

Vakkenkeuze open in Zermelo 

Dinsdag 30 maart  13.00-17.00 Overlegmiddag  

Woensdag 31 maart 13.00-17.00 Overlegmiddag  

Donderdag 1 april  13.00-17.00 Overlegmiddag  

Extra THIM: GLS (JDE) 

Vrijdag 2 april  Goede Vrijdag 

Maandag 5 april   2E Paasdag 

Dinsdag 6 april  SE klas 2 (verlengde toetsweek) 

Woensdag 7 april  SE klas 4 (verlengde toetsweek) 

14.00-15.00 THIM: JDE (KRC) 

Vrijdag 9 april  Inhaal SE 

Aanvraag herkansing open tot maandag 09.30 uur   

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 29 
25 maart 2021 
 
 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
Binnenkort gaat de zomertijd in en langzamerhand loopt de temperatuur op. Menigeen verlangt naar 

de zomer en hopelijk ook de verruiming van de maatregelen. 

In school loopt de temperatuur ook op. De tijd nadert dat de balans wordt opgemaakt. Voor de niet 

examenkandidaten wordt de derde periode afgesloten en rest er nog (maar) één periode om 

achterstanden in te lopen en te voldoen aan de bevorderingsnorm. Uit de gesprekken met de 

vaksecties de afgelopen weken is gebleken dat er nog te veel leerlingen zijn die naast het volgen van 

de (online) lessen niet werken aan de weektaken. Normaal deden veel leerlingen dat in de P-uren. 

Deze uren zijn in het coronarooster komen te vervallen en moeten leerlingen het thuis doen. Wil je 

vaardigheden onder de knie krijgen of kennis eigen maken dat moeten er meters gemaakt worden. Ik 

snap dat leerlingen dat lastig vinden daarom ook de oproep aan ouders om uw kind te vragen naar en 

te helpen met planning van dit “huiswerk”. 

Voor examenkandidaten start de laatste toetsweek. Dit is de laatste mogelijkheid om een zo goed 

mogelijke uitgangspositie voor het Centraal examen te behalen. Ik roep ouders en leerlingen 

nogmaals op om goed kennis te nemen van de nieuwe regelingen m.b.t. het examen en de zak-slaag-

regeling. Op de site en in eerdere info’s staat hierover informatie. 

Volgende week toetsweek en DDW 3. Ik wens iedereen veel succes en plezier. 

Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

Schema op school voor de komende twee weken  
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 

 

 Ma 12/4 Di 13/4 Wo 14/4 Do 15/4 Vrij 16/4 

Klas 1 online online online op 
school 

online 

Klas 2 op school online op 

school 

online online 

Klas 3 online op 
school 

online online op 
school 

Let op: wo 14/4 en donderdag 15/4 zijn klas 1 en 2 omgedraaid! 

 

 

Tentamen Engels h4  
Per abuis bleek Engels niet opgenomen te zijn in de tentamenweek. Deze is nu toegevoegd op 

dinsdag 6 april om 12:00 uur. Zie ook het schema in de bijlage 

  



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 ervoor 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 8:45-12:30  
Di 8:45-11:45 
Wo 12:45-15:45 
Do 12:45-15:45 

Cultuurdag 
Verkeersmarkt 
Achterstanden 
wegwerken 

Lovebuzz 

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 

Upcyclen 
Upcyclen 
Upcyclen 

Achterstanden 
wegwerken 

2a 213/214 
2b 209/210 
2c 218/219 

2d 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 
 

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 

  



Laatste weken examenklas t4  
Voor de vierde klas mavo zijn nu de laatste loodjes aangebroken. De komende anderhalve week de 

laatste tentamenweek en daarna is het afronden en voorbereiden voor het examen. 

In onderstaand schema de planning voor de komende weken. Zo zijn we de laatste week bezig op 

school met het oefenen van examens. De leerlingen mogen dan zelf 4 vakken uitzoeken die ze dan 

willen doen.  

En in de meivakantie wordt er door het NHI ook nog een training aangeboden. Normaal gesproken 

zitten hier kosten aan, maar dit jaar kunnen wij deze jullie gratis aanbieden. Meer informatie hierover 

volgt nog. 

 

 

Op vrijdag 16 april krijgen alle examenleerlingen een formulier mee waarop ze aan moeten geven in 

welk tijdvak zij examen willen doen per vak. Dit formulier moet door de ouders ondertekend worden. 

Graag ontvangen wij deze na dat weekend weer retour. 

Het uitgebreide overzicht, inclusief de examenplanning, heb ik als bijlage meegestuurd. 

Als laatste. Afgelopen dinsdag heb ik voor een aantal ouders een voorlichting gegeven over alle 

spelregels met betrekking tot het examen. Voor de meivakantie bied ik deze voorlichting nogmaals 

aan voor de mensen die hem nu gemist hebben. Houdt de info in de gaten voor de precieze datum en 

tijd.  

Taede Hans 

Nieuw rooster vanaf de meivakantie  
Vanaf maandag 17 mei zullen de vierde klassers van de mavo beginnen met hun eindexamens. 

Dit geeft ons ruimte in het rooster om leerlingen weer meer naar school te halen.  

De veranderingen zijn als volgt: 

• Alle derde klassen gaan 5 dagen per week naar school 

• 3t wordt verplaatst naar de middag, 3h blijft in de ochtend 

• Klas 1 en 2 zullen nu om de dag hun lessen weer live op school volgen. De andere dag zijn de 

lessen online.  

Wekelijks publiceren we weer een schema van op school/online voor klas 1 en 2 

29-mrt SE SE SE SE Goede vrijdag

5-apr paasmaandag SE SE inhaal SE
9:30-11:30

12-apr
her SE

13:00-15:00 

Lessen klas 4 vervallen

uitdelen formulier keuzes 

tijdvak examen

19-apr Deadline cijfers in SOM

inleveren keuzes tijdvak 

examen

Ondertekenen cijferli jst

26-apr Examentraining Koningsdag Examentraining Examentraining Examentraining

3-mei

10-mei

Meivakantie

examentraining door de NHI - zie informatie in de brief

Tijd maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

08:30-09:00 Mentor Mentor Mentor Mentor Mentor

09:00-09:30 3 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

09:30-10:00 4 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

10:00-10:30

10:30-11:00 5 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

11:00-11:30 6 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

11:30-12:00 O-les O-les O-les O-les O-les

12:00-12:30 Mentor Mentor Mentor Mentor Mentor

12:30-13:15 3 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

13:15-14:00 4 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

14:00-14:15

14:15-15:00 5 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

15:00-15:45 6 Vakles Vakles Vakles Vakles Vakles

15:45-16:15 O-les O-les O-les O-les O-les

Pauze

Pauze

Klas 1/2 en 3H

3H elke dag op school

klas 1 en 2 om de dag op school

Klas 3t en 4h

Elke dag op school

K
la

s 
1

 2
 e

n
 3

h
K

la
s 

3
t 

en
 4

h



We snappen dat het voor iedereen weer even wennen is, zeker voor de leerlingen van 3t.  

Maar op deze manier proberen we het maximale er voor iedereen uit te halen. 

We hopen, door dit tijdig te communiceren, dat iedereen genoeg tijd heeft om te kijken naar andere 

verplichtingen die mogelijk botsen met het nieuwe rooster. 

Taede Hans 

Vakkenkeuze in Zermelo 
Vanaf maandag 29 maart (komende maandag dus) staat de vakkenkeuze in Zermelo open. Deze blijft 

open staan tot en met vrijdag 9 april. In de bijlages bij deze info zijn handleidingen gevoegd om stap 

voor stap de vakkenkeuze in te voeren. 

 

Elders in deze info staat de ‘Vakkenmarkt’, hier is te zien wat alle vakken te bieden hebben in de 

bovenbouw. 

 

Voor de mensen die de informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij de vakkenkeuze 

hebben gemist: 

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 

Michiel Frankot, decaan 

Vakkenmarkt 
In een ‘normale wereld’ hadden we vanavond op school een vakkenmarkt voor mavo 2, voor mavo 3 

en voor havo 3/mavo 4 georganiseerd. Dan was ik begonnen met een centraal deel over welke 

keuzes eraan zitten te komen, en daarna hadden leerlingen en ouders/verzorgers een rondje kunnen 

maken langs alle vakken om daar te horen en te zien wat de vakken in de bovenbouw allemaal doen. 

Maar ja, we zitten allemaal thuis en ‘externen’ mogen we niet toelaten in de school… 

 

Daarom hebben we hieronder de digitale vakkenmarkt! Alle vakken hebben een filmpje ingesproken, 

gemonteerd, geanimeerd, et cetera. Bekijk dus via de linkjes thuis op de bank wat de verschillende 

vakken de komende jaren te bieden hebben. Hopelijk is daarna de keuze voor bepaalde vakken 

makkelijker geworden. Voor vragen die toch nog overblijven is het handig om nog even contact op te 

nemen met de vakdocent (eventueel via de mentor), ook bijvoorbeeld om in sommige gevallen even 

een advies te vragen over of het verstandig is om het vak te kiezen… 

Van mavo 2 naar mavo 3: 
Voor mavo 3 moet elke leerling vier vakken kiezen uit een lijstje van acht. Daarnaast kan er gekozen 

worden voor een talentvak (ITTL, sportklas, theaterklas). Ook de vakken die verplicht zijn hebben een 

filmpje gemaakt om zo goed voorbereid het derde jaar mavo in te duiken: 

 

Verplichte vakken: 

Nederlands: https://youtu.be/oT1BwtlpZgs 

Engels: https://youtu.be/UgO8WWgqa2Q 

Wiskunde: https://youtu.be/WWG_IQCOWKQ 

Economie: https://youtu.be/WHfqaogpUkw 

Maatschappijleer: https://youtu.be/GXlyc61h0M0 

CKV: https://youtu.be/GESTPPx6Qio 

 

Keuzevakken: 

Aardrijkskunde: https://youtu.be/Ro1cSvSoY8g 

Biologie: https://youtu.be/RwL5wChM67k 

Duits: https://youtu.be/pYCUcqXSsRY 

Frans: https://youtu.be/E5TE5S233F4 
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Geschiedenis: https://youtu.be/fzdnVRwRfx8 

NaSk1: https://youtu.be/OW_FtT3EaX0 

NaSk2: https://youtu.be/IxPi7oRv4aA 

Tekenen: https://youtu.be/3M6xSZ5RARY 

 

Talentvakken: 

ITTL: https://youtu.be/wjSQ7LJLeN4 

Sportklas: https://youtu.be/KeTDu4AcNIM 

Theaterklas: Helaas geen filmpje. 

Van mavo 3 naar mavo 4: 
Het examen lonkt. Nu nog een vakkenpakket om examen in te doen. Voor de eisen die worden 

gesteld aan de samenstelling verwijs ik graag naar de voorlichtingsfilmpjes die elders in deze info 

staan onder ‘vakkenkeuze’. Hieronder in ieder geval alvast een voorproefje van de te kiezen vakken 

(en de vakken die niet gekozen kunnen worden omdat ze verplicht zijn) in mavo 4. 

 

Verplichte vakken: 

Nederlands: https://youtu.be/oT1BwtlpZgs 

Engels: https://youtu.be/UgO8WWgqa2Q 

 

Keuzevakken: 

Aardrijkskunde: https://youtu.be/Ro1cSvSoY8g 

Biologie: https://youtu.be/RwL5wChM67k 

Duits: https://youtu.be/pYCUcqXSsRY 

Economie: https://youtu.be/SxIlp-saEj0 

Frans: https://youtu.be/E5TE5S233F4 

Geschiedenis: https://youtu.be/fzdnVRwRfx8 

ITTL: https://youtu.be/wjSQ7LJLeN4 

Maatschappijkunde: https://youtu.be/e5L_tuzUhOY 

NaSk1: https://youtu.be/OW_FtT3EaX0 

NaSk2: https://youtu.be/IxPi7oRv4aA 

Sportklas (LO2): https://youtu.be/KeTDu4AcNIM 

Tekenen: https://youtu.be/3M6xSZ5RARY 

Theaterklas (drama): Helaas geen filmpje. 

Wiskunde: https://youtu.be/WWG_IQCOWKQ 

Van havo 3/mavo 4 naar havo 4: 
Voor havo 4 wordt al het examenpakket gekozen. Dit is dus direct het pakket voor havo 4 én 5. Voor 

de eisen die worden gesteld aan het vakkenpakket binnen de profielen verwijs ik naar een 

voorlichtingsfilmpje dat elders in deze info staat onder ‘vakkenkeuze’. 

 

Verplichte vakken: 

Nederlands: https://youtu.be/oT1BwtlpZgs 

Engels: https://youtu.be/oPc6MHfohtI 

Maatschappijleer: https://youtu.be/5nBz8drsBFo 

CKV: https://youtu.be/cTQU9jK9KdQ 

 

Keuzevakken/profielvakken: 

Aardrijkskunde: https://youtu.be/qO7XrdGbmH8 

Biologie: https://youtu.be/ccO17jDx1YQ 

BSM (sportklas): https://youtu.be/KeTDu4AcNIM 

Duits: https://youtu.be/U4OrN751ngA 

Economie: https://youtu.be/QUfj--pb-fs 

Frans: Helaas geen filmpje. 

Geschiedenis: https://youtu.be/I_FPuZlEBvo 

Natuurkunde: https://youtu.be/zAIz22LU58Q 

Scheikunde: https://youtu.be/BQ_qnbZZVEU 

Tekenen: https://youtu.be/O2BO-Wx0hHs 

Wiskunde A en B: https://youtu.be/ECB_1QVLnl8 
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Girlsday en Boysday klas 1 
Op donderdag 15 april doen wij met klas 1 
weer mee aan de landelijk georganiseerde 

Girlsday. Traditiegetrouw wordt er voor de 

jongens op deze dag ook een Boysday 

georganiseerd door de Dyk. 

Het is een dag die in het teken staat van 
Techniek. Om het groeiende aantal 
vacatures in te kunnen vullen is het nodig 

om een brede groep talent aan te spreken. 
Er zijn nu nog te weinig technische en IT 
opgeleide vrouwen en daarom is het 
belangrijk dat we een nieuwe generatie 

vrouwen inspireren om hiervoor te kiezen!  

Het is een initiatief van VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Op deze dag 
organiseren wij een online bedrijfsbezoek voor meisjes. We laten hen zien hoe leuk het is om te 

werken bij Wetterskip Fryslân door hen een virtueel kijkje op de werkvloer, een ontmoeting met onze 

medewerkers en een kennismaking met onze werkzaamheden. Wij hebben er zin in!  

Volgende week volgt er meer info!  

Silvan Glas & Erik van Houte 

Fougoulance 

Zoals de meesten al wel weten rijdt sinds een paar jaar onze ambulance in 
Fougou en omgeving en transporteert zieke mensen naar het ziekenhuis in 
Mali. De provincie Mali is iets groter dan Friesland maar heeft maar 2 
ambulances. Een van de corrupte regering en de andere is van ons. Die van 

de regering transporteert alleen de mensen die kunnen betalen. In 
tegenstelling tot die van de regering, rijdt onze ambulance voor de arme 
mensen die niet kunnen betalen. Door slechte ongeasfalteerde wegen moet de ambulance elke week 
naar de garage. En dat brengt kosten met zich mee. 

 
Daarnaast zorgen wij ook voor de benzine en het salaris van de chauffeur (iets meer dan €50 per 
maand). Elk jaar hebben we kerstactie ergens in december. Maar dit jaar is dit door corona helaas 
niet gelukt.  

De sportdocenten organiseren deze 4 weken loopacties. Zowel het docententeam als alle leerjaren 
krijgen een maand de tijd om de afstand tussen Leeuwarden en Fougou te overbruggen (af te 
leggen). Daze afstand is ongeveer 7680 km.  
Iedereen kan ook dit moment wel wat extra beweging gebruiken en hoe mooi is het als u hier ook nog 

en goed doel mee kunt steunen. 
Wij willen alle kinderen en ouders vragen om de komend vier weken door kilometers te maken geld in 
te zamelen in de vorm van acties. Iedereen mag zelf weten hoe je je acties organiseert in je buurt. 
 

We hopen dat jullie mee willen doen met deze sponsoractie! We kunnen u hulp goed gebruiken. U 
kunt natuurlijk ook een vaste maandelijkse donatie (vanaf €1) of een eenmalig bedrag storten. Kijk 
hiervoor op www.fougoulance.nl of neem contact op via mba@pj.nl 
 

Namens alle mensen in Fougou en ons Fougoulance team, hartelijke bedankt. 
 
Mahmoud Ba 

 

http://www.fougoulance.nl/
mailto:mba@pj.nl

