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Agenda komende periode 
Donderdag 15 april  Herkansing SE 

  Girlsday 

 

Vrijdag 16 april     Gastles maatschappijleer voor 3TL en 4TLmask 

     Uitdelen formulier keuzes tijdvak examen 

Woensdag 21 april  09.00   Cijferlijsten klas 4 printen/uitdelen (adm) 

14.15 -16.45  Studiemiddag 

  19.00   Raad en Resonans 

 

Donderdag 22 april     Careerday klas 2 en 3 

     Online lessen klas 1 

 

Vrijdag 23 april  09.00 -11.00  Cijferlijsten klas 4 getekend inleveren bij de  

       administratie en inleveren formulier keuze tijdvak 

 

  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 31 

8 april 2021 

 

OuderInfo 



Van de schoolleiding 
De toetsweek en de DDW is achter de rug en we zijn weer in een rustige fase beland. Hoewel!! Buiten 

heeft het de afgelopen dagen gestormd, auto’s en wegen waren wit en veel buien. 

Ook voor de examen leerlingen is het de komende tijde niet rustig. Nog drie weken tot aan de 

meivakantie is het een periode met inhaal tentamens, herkansingen, opgave in welk tijdvak examen 

wordt gedaan en voorbereiden op de landelijke examens. 

Voor de leerlingen uit de leerjaren één, twee, drie en havo 4 breekt een periode aan met (online) 

lessen. Tijd voor meer structuur en regelmaat. 

Na de meivakantie starten de examens en wordt er door de overige leerlingen een eindsprint ingezet 

om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de bevorderingsnorm. Veel leerlingen moeten nog toetsen 

inhalen, alsnog werkstukken inleveren of herkansingen doen. Het is goed dat de leerlingen dan ook 

meer dagen per week naar school gaan. De komende weken wordt meer info verstrekt over hoe we 

deze eindsprint faciliteren. 

Het lezen van de info is dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en 

activiteiten op De Dyk. Als je dit leest is deze opmerking voor jou overbodig. Spoor anderen aan om 

de info goed te lezen iedere week. 

Voor straks een goed weekend. 

D. Folkersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastspreker 
 Vrijdag 16-4 komt er een gastspreker langs voor het vak maatschappijleer. Deze ex-gedetineerde 

vertelt over zijn verleden, een indrukwekkend en interessant verhaal voor de leerlingen die zich vanaf 

deze week bezighouden met het thema criminaliteit. We hebben er als school voor gekozen deze 

gastspreker langs te laten komen, omdat dit het primaire proces ondersteunt, daarnaast vervallen er 

veel leuke activiteiten en kan dit binnen de schoolmuren en op gepaste afstand plaatsvinden.  

Gastlessen: 

3B ziet de spreker van 9.00-10.00 in lokaal D213. *Engels komt dus te vervallen. Let op! De 

weektaak blijft van kracht. 

3C ziet de spreker van 10.00-11.00 in lokaal D210. *Tijdens de gastles kan je wat eten of drinken, 

iets kopen kan in deze ochtendpauze dus niet. De vakles van bte/bio/nask komt voor leerlingen van 

3C lesuur 4 dus te vervallen, de weektaak blijft van kracht. 

3D ziet de spreker van 11.00-12.00 in lokaal D218. *Na schooltijd gaan jullie dus 30 minuten door. 

Geloof ons! Het verhaal is het waard. De sportklasleerlingen gaan om 12.00 z.s.m. naar lo2.  

De naam van de spreker blijft nog even anoniem, zodat hij zelf zijn verhaal kan doen.  

We kijken uit naar deze interessante gastlessen! 

Sectie maatschappijleer 

 



Schema op school voor de komende twee weken  
 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 i.v.m. een projectdag voor klas 1 

 Ma 19/4 Di 20/4 Wo 21/4 Do 22/4 Vrij 23/4 

Klas 1 op school online online op 

school 

online 

Klas 2 online op 

school 

online online op 

school 

Klas 3 online online op 

school 

online online 

Rooster na de meivakantie  
Na de meivakantie starten we met het nieuwe rooster.  

• 3-t lessen nu in de middag 

5 dagen per week naar school 

• 3h lessen blijven in de ochtend 

5 dagen per week naar school 

• klas 1 en 2 in de ochtend.  

om de dag naar school.  

We starten na de meivakantie met klas 1 op maandag, klas 2 heeft dan online les. 

Op dinsdag heeft klas 2 les op school, en heeft leerjaar 1 online les. 

Taede Hans 

Opstart PWS havo 4 – herhaling  
We gaan binnenkort starten met het PWS in HAVO 4. Hiervoor wordt komende week 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 

Careerday 
Op donderdag 22 april zal voor de leerlingen van het tweede en het derde leerjaar de jaarlijkse 

Careerday worden georganiseerd. Dit betekent dat er mensen uit allerlei beroepsgroepen komen 

vertellen over hun beroep en over hoe hun carrière tot nu toe is verlopen. De leerlingen kiezen uit 

een lijst de drie beroepen die ze het meest aanspreken. Bij elke professional krijgen ze een half uur 

de kans de verhalen te beluisteren en eventuele vragen te stellen. Misschien dat sommige leerlingen 

ideeën opdoen voor hun eigen toekomstige carrière. Al was het alleen maar het idee dat je zelden 

uitkomt in het beroep dat je oorspronkelijk had gekozen… 

 

Het exacte schema zal later nog worden gedeeld. Het komt er grofweg op neer dat de tweedejaars 

tussen 8:30 en 10 uur de sprekers gaan bezoeken, de derdejaars doen dat tussen 10:30 en 12 uur. 

Deze groepen worden op deze tijd op school verwacht, de lessen van de tweede- en derdejaars 

vervallen deze dag. 

 

Jorrit Visser en Michiel Frankot 

 



Cito  
Jaarlijks worden er citotoetsen afgenomen in de eerste drie leerjaren. Dat zullen we ook dit jaar weer 

doen. De citotoetsen zijn een goede graadmeter voor de ontwikkeling van de leerling. En aangezien 

we in een bijzonder jaar zitten zullen we, daar waar nodig, de resultaten van deze toets meenemen in 

de besluitvorming voor de overgang. 

De toetsen worden afgenomen in de week na de meivakantie op de dagen dat de leerlingen op school 

zijn. De mentor zal het afnemen van deze toetsen begeleiden. Zie onderstaand schema voor hoe deze 

week eruit zal zien. 

(alleen pers info) @mentoren klas 1/2/3. In de week voor de meivakantie kun je bij Erik een doos 

halen waar alles inzit. Mocht je nog vragen hierover hebben trek dan op tijd aan de bel. 

 

Voor 4 havo is er deze week een PWS-week. Deze leerlingen zullen elke dag van 12:00-16:00 werken 

onder begeleiding van hun mentor aan hun Profielwerkstuk. 

Erik en Taede Hans 

Fougou Battle 
Hallo Fougou battlers!! 

 

Ook deze week heeft weer iedereen keihard zijn best gedaan!! 

 

Klas 1 heeft in week 13 een kilometertotaal van 601,23 behaald! Dat is bijna een verdubbeling als je 

kijkt naar week 12!! Ga door met battlen klas 1! 

 

Mats heeft met 93,4km de meeste kilometers gehaald en mag bij Stefan zijn welverdiende prijs op 

komen halen. 

 

Klas 2 heeft een weektotaal van 564,93km behaald, een dikke 50km meer dan vorige week! 

Sophie heeft met 192,92 de meeste kilometers op haar naam staan en mag bij Stefan haar prijs 

ophalen. 

 

Klas 3 heeft een weektotaal van 894,95km!! Wauw, dat is 300km meer dan week 12!  

Jelly heeft met 199,8km de meeste kilometers op haar naam Staan!  

 

Klas 4 heeft 15,76 behaald! Denk er maar om dames en heren, klas 4 komt de komende weken met 

een inhaalslag. 

 

Nog twee weken te gaan dames en heren!! Zet m op en keep on battling!! 

Groet Silvan en Stefan  

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

11:00-11:30 6

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:15 3

13:15-14:00 4

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
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Girlsday 

 

As 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. 

Het programma voor de meiden van klas 1 

 

Lok 103/104 

 

9.30- 9.50 uur  Gezamenlijke start 

 

10.00 – 11.00 uur   Landelijke Kick-Off Girls Day 2021 

    Door organisatie VHTO 

11.10 – 11.20 uur   Welkom en introductie (met overstromingsatlas) 

Door Merel Bot  

 

11.20 – 11.35 uur  Wat zijn de taken van het waterschap en hoeveel vrouwen werken er bij 

de organisatie?  

Door Jeugddijkgraaf Merel Fiets   

 

11.35 – 11.40 uur   ‘Kijk op de dijk’ Vlog (toegespitst op onze kerntaak veilig. We vertellen 

    hierover onze dijkversterking Koehool-Lauwersmeer als voorbeeld uit de 

    praktijk) 

 

11.40 – 12.10 uur  Wat doet een omgevingsmanager bij een dijkversterking?  

           Door Berry Schuten en Anna van Houten 

 

12.10 – 12.15 uur  Afsluiting door docent Piter Jelles 

 

LET OP!!!!!! Neem een laptop mee, die opgeladen is. 

 

Silvan Glas & Erik van Houte 


