
 

 

 

 

 

 

 

In dit nummer 

Agenda komende periode ......................................................................................................... 1 

Van de schoolleiding ................................................................................................................ 2 

Vakkenkeuze .......................................................................................................................... 2 

Sneltesten in het onderwijs ...................................................................................................... 2 

Schema op school voor de komende twee weken (alle) ................................................................ 3 

Fougou Battle ......................................................................................................................... 3 

Girlsday en Boysday klas 1 ....................................................................................................... 4 

DDW3 foto’s ........................................................................................................................... 4 

 

 

Agenda komende periode 
 

2 april vr  Goede Vrijdag 

5 april ma  2e Paasdag 

6 april di  SE klas 4 (verlengde toetsweek) 

7 april wo 
 

14.00-15.00 

SE klas 4 (verlengde toetsweek) 

HIM: JDE (KRC) 

8 april do 
  

9 april vr 

 
Inhaal SE 

Aanvraag herkansing open tot 

maandag 09.30 uur 

12 april ma 09.00-12.00 MT-overleg 

13 april di 
  

14 april wo 14.00-15.00 THIM: KRC (MHW) 

15 april do 

 
Herkansing SE 

Girlsday 

16 april vr 

 
Gastles maatschappijleer voor 3TL en 
4TLmask  
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Van de schoolleiding 
De toetsweek is halverwege en de DDW week loopt op zijn eind. Beide verlopen naar wens. Voor de 

tweedejaars leerlingen hebben we het programma halverwege omgegooid omdat we niet tevreden 

waren over hoe het aansloeg bij de leerlingen. Het alternatieve programma met hindernisbanen was 

een schot in de roos.  

Voor de derdejaarsleerlingen stond de DDW in het teken van het Profiel Werkstuk. We hebben 

geconstateerd dat door één week in het teken van de PWS te plaatsen leerlingen grote vorderingen 

hebben gemaakt. We verwachten dat we in de komende periode er minder achteraan hoeven te gaan 

om alle PWS-en ingeleverd te krijgen. 

Wat ook goed is bevallen is de toetsweek in het zalencentrum naast de school. Het is er rustig, ruime 

zalen waar 1,5 meter afstand geregeld is, grote tafels etc. Wat wel opviel is het grotere aantal 

ziekmeldingen. Dit betekent voor het plannen van de examens door leerlingen over het eerste en 

tweede tijdvak rekening gehouden moet worden met een mogelijke afwezigheid door ziekte. Dit pleit 

ervoor om zoveel mogelijk examens af te leggen in het eerste tijdvak. 

Deze week kregen we bericht dat zelftesten vanuit de landelijke overheid worden aangeleverd voor 

leerlingen en medewerkers. Over de exacte procedures, vrijwilligheid en betrouwbaarheid wordt 

binnenkort informatie gegeven. 

Maar nu eerst genieten van de paasdagen en hopelijk mooi weer. 

D. Folkersma 

 

Vakkenkeuze 
Deze week en volgende week staat de vakkenkeuze open in Zermelo. Het invullen doet iedere leerling 

in alle rust thuis. Willen de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) van mavo 2 en 3 en havo 3 er om 

denken dat ze de keuze invoeren vóór 9 april? 

Michiel Frankot 

Decaan 

Sneltesten in het onderwijs 
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat er vanaf half april zelftesten beschikbaar komen 

voor het onderwijs. Het doel van de zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken 

te voorkomen. De maatregelen om besmettingen te voorkomen en te beperken blijven gehandhaafd 

en veranderen niet door de beschikbaarheid van de sneltesten. Meer informatie over de wijze waarop 

er binnen het onderwijs en de scholen van OVO Fryslân-Noord gebruik van de zelftesten gemaakt 

gaat worden volgt zodra we de volledige informatie over de werkwijze vanuit het ministerie hebben 

ontvangen en over zelftesten kunnen beschikken. 

  



 

Schema op school voor de komende twee weken (alle) 
 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! 

Dit ivm een projectdag voor klas 1 

Fougou Battle 
Beste Fougou battlers, 
 

De eerste tussenstand is er! Wat ongelooflijk gaaf om te zien dat de groep die meedoet nog steeds 

stijgt en hun activiteiten vastleggen in de Strava-app onder de fougoubattle leerjaren. 

 

Klas 1 heeft met 66 leden 370,83km afgelegd. 

klas 2 heeft met 39 leden 509,9km afgelegd. 

klas 3 heeft met 48 leden 584,64km afgelegd. 

klas 4 heeft helaas nog geen actieve leerlingen die de activiteiten vastleggen... dus na 1 week staat 

die teller nog op 0km. 

 

De docenten staan met 28 actieve leden op 1007,69km.  

 

De reacties en gesprekken geven aan dat het steeds meer begint te leven en dat is een heel mooi 

effect van deze leuke Battle! 

 

Bij het verzamelen van alle data zijn er ook wat opvallende zaken zoals het varen in een bootje, een 

gemiddelde op de fiets van een 60km per uur over een langere afstand en leerlingen die de strava 

app 6 uren lang laat draaien. Helaas kan ik die prestaties niet mee laten tellen. 

 

We hebben besloten dat de leerlingen van de verschillende leerjaren die de meeste km's op hun naam 

hebben staan een klein prijsje bij Stefan van der Pal kunnen afhalen. 

 

Van klas 1 is dat met bijna 69km, Stein! 

Van klas 2 is dat met een dikke 69km, Dinand! 

Van klas 3 is dat met een monsterachtige 148km, Jelly!  

 

Volgende week donderdag weer een nieuwe update van de weektotalen. 

 

Let the battle proceed!! Vergeet niet je strava app te activeren en te stoppen! 

 

Groet Silvan en StefanDD 

  



foto’s 

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 

  

 

DDW3 foto’s 


