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Agenda komende periode 
Maandag 19 april  Inleveren tijdvakkeuze formulier  

 

Woensdag 21 april  14.15-16.45 Studiemiddag  

19.00 Raad en Resonansbijeenkomst 4 

 

Donderdag 22 april Careerday klas 2 en 3 

Online lessen klas 1 

 

Vrijdag 23 april  09.00-11.00 Cijferlijsten SE getekend inleveren bij de administratie   

 

Maandag 26 april  Examentraining klas 4TL 

 

Dinsdag 27 april   Koningsdag 

 

Woensdag 28 april  Examentraining klas 4TL 

 

Donderdag 29 april Alle definitieve vakkenkeuzes ingevoerd in Zermelo 

 

Vrijdag 30 april  laatste schooldag klas 4 VMBO tl 
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Van de schoolleiding 
De corona blijft ons maar in de greep houden en toch proberen we alles wat maar enigszins mogelijk 

is door te laten gaan. Een zeer belangrijke activiteit is de Loopbaan Oriëntatie (LOB). Vele activiteiten 

worden gedurende de loopbaan van de leerling georganiseerd om leerlingen een zo goed mogelijk 

beeld te laten ontwikkelen over hun vervolgopleiding en beroep. Deze week werd de Girls-Day en de 

Boys-Day georganiseerd om leerlingen in aanraking te brengen met Techniek. Ook was er een 

bijeenkomst met studenten uit MBO en HBO om onze vierdejaars te informeren over de 

doorstroommogelijkheden van het MBO naar het HBO. Volgende week wordt voor de tweede en 

derdejaarsleerlingen de careerday georganiseerd. Vertegenwoordigers uit diverse sectoren vertellen 

over hun werk, studie, benodigde competentie etc. Bij al deze activiteiten wordt iedereen 

geattendeerd op de coronaregels. 

In de media is ook al medegedeeld dat er zelftesten komen in het onderwijs. Zowel voor 

medewerkers als voor leerlingen. De MR van De Dyk neemt een belangrijke plaats in bij de 

besluitvorming hoe e.e.a. ingezet wordt. Volgende week is een MR vergadering. Meer info volgt 

daarna. 

Voor de examenleerlingen breekt een belangrijke tijd aan, de examens. Voor de meivakantie moeten 

alle examenleerlingen doorgeven in welke tijdvakken zij examen willen doen. Hou de info’s in de 

gaten waar en wanneer deze opgave mogelijk is. Voor advies kunnen ze altijd terecht bij de mentor. 

Na de meivakantie begint de “eindsprint” voor de niet examenleerlingen. In het team van docenten 

wordt besproken welke extra faciliteiten en mogelijkheden worden geboden om achterstanden in te 

halen of te repareren. 

Maar voor het zover is staat ons eerst een vorstvrij en zonnig weekend te wachten. 

D. Folkersma 

Rooster mentorles klas 4 
Mentorles klas 4 mavo begint vrijdag 16 en 23 april om 11.30 uur. 

Alle leerlingen moeten aanwezig zijn in de mentor les.  

N. Mahmoud 

Schema op school voor de komende twee weken  
 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 

 

 Ma 26/4 Di 27/4 Wo 28/4 Do 29/4 Vrij 30/4 

Klas 1 online x op 

school 

online online 

Klas 2 online x online op 

school 

online 

Klas 3 op school x online online op 

school 

 

Keuzeformulieren examen tijdvak  
De examenleerlingen uit 4t krijgen morgen een formulier mee waarop ze moeten aangeven in welk 

tijdvak ze examen willen doen per vak. 

Dit formulier dient ondertekend te worden door ouders en maandag weer ingeleverd worden. 

Taede Hans Alzerda  



Fougou battle week 3 
Agelopen dinsdag mocht ik voor een tweede klas een leuk 

cadeautje geven aan Sophie die de week ervoor de meeste 

kilometers had gemaakt! Het cadeautje begint een aardige 

reputatie te krijgen want er zijn zelfs docenten die vragen hoe 

ze de prijs kunnen verdienen!  

 

klas 1 heeft de afgelopen week 315km afgelegd 

klas 2 heeft de afgelopen week 278km afgelegd 

klas 3 heeft de afgelopen week 586km afgelegd 

klas 4 heeft de afgelopen week 4,33km afgelegd 

Het docententeam heeft de afgelopen week 783km afgelegd. 

 

De meeste kilometers gemaakt per leerjaar zijn: 

Klas 1, Mats met 122km 

Klas 2, fleur met 75km 

Klas 3, Jelly met 141km 

Klas 4, Simmer  

Docenten, Tineke met 133km 

 
Zoals jullie zien is er een daling in het aantal afgelegde 

kilometers maar dat is deels ook wel te verklaren. Een weekend en een paasmaandag met veel slecht 

weer, resulteerde in een bankhangdag. Zwel bij de docenten als bij de leerlingen. 

 

Volgende week gaan we de weektotalen en de eindtotalen aangeven. We hebben nog een aantal 

dagen om zoveel mogelijk kilometers te maken!!!! Zet ´m op en probeer die kilometers op te 

schroeven!  

 

Namens meneer Ba, 

De afgelopen 3 weken hebben wij met ons allen heel veel kilometers 

gemaakt. Deze week doen wij de laatste kilometers nog. Dit is t/m 

zondag 00:00 uur ‘s nachts. Volgende week wordt de uitslag 

gepubliceerd en dan worden de prijzen uitgedeeld.   

 

We zien dat onze website veel bezocht is de afgelopen weken. Wij zien 

ook dat mensen bereid zijn om donateur te worden. Een paar mensen 

hebben zich al aangemeld als donateur. Je kunt volgende week ook 

eenmalig doneren. Dit kan je via de site of aan je kind meegeven om op 

school in te leveren bij hun mentor of bij mij.  

 

We hopen dat we volgende week genoeg geld hebben om de ambulance 

de komende maanden te laten rijden.   

 

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, hartelijk 

bedankt.  

  

Mahmoud Ba 

 

 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fougoulance.nl%2F&data=04%7C01%7Cdedyk%40pj.nl%7Cdec9541c6cf64397744508d8ffe2537a%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637540694808908221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BFmlreV5Uq1l3bqMVF%2FtkgQ3eg8j8AHBKLzsAaeK94I%3D&reserved=0
mailto:mba@pj.nl


Vmbo-mbo-hbo 
Afgelopen dagen werden de mentorlessen van mavo 4 bezocht door een groep studenten van mbo en 

hbo. Zij hebben in de klassen met behulp van bijvoorbeeld een quiz en door middel van gesprekken 

de leerlingen laten nadenken over een vervolg op het hbo na mbo, of over hoe een havo-er verder 

studeert op het hbo. Hopelijk heeft het sommige leerlingen weten te inspireren. Dit jaar was het voor 

het eerst dat iets dergelijks werd georganiseerd op een vmbo, de bedoeling is dat vanaf volgend jaar 

eerder in het jaar een vervolg zal komen, en dan waarschijnlijk ook op andere scholen in en om 

Leeuwarden. 

 

 
 

Michiel Frankot (decaan) 

Boysday 
 

Als tegenhanger van de landelijk georganiseerde Girlsday (om meisjes te stimuleren een technische 

richting te kiezen) heeft De Dyk haar eigen Boysday. Een ochtend waarin de jongens van de eerste 

klassen uitgedaagd worden op een drietal manieren. 

 

 

 

1. Spaghetti Bridge. 

Er moet een brug worden gemaakt over een kloof van 50cm. 

Daarvoor hebben de leerlingen slechts de beschikking over 

twee pakken spaghetti en een rolletje plakband. En een 

spaghettisliert is niet langer dan 25cm. Daar moet dus goed 

over nagedacht worden. Bovendien is de extra uitdaging dat 

we er een emmer aan hangen die steeds verder gevuld 

wordt met water. Welke brug is het sterkst? Uiteindelijk was 

er een brug waarbij de emmer gevuld kon worden met 7,5 

liter water! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. Het vliegende ei. 

Een hoogte van zo’n tien meter, een rauw ei, rietjes, papier en 

plakband. Hoe krijg je dat ei heel beneden? Er werden 

verschillende tactieken gebruikt. Van zo dik mogelijk inpakken 

tot parachutes aan het ei bevestigen. Ook werden rietjes 

gebruikt als een soort bumpers. De meest originele was toch 

wel het ei dat werd opgehangen aan plakbandrolletje dat 

langzaam werd afgerold. In alle jaren dat we de Boysday 

hebben georganiseerd was nog niet 

eerder iemand daarop gekomen. Ook 

erg fraai was een soort zwevend 

matras waarin het ei verstopt was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schoon water. 

Schoon drinkwater is steeds 

schaarser aan het worden op de 

wereld. Reden te meer om te 

kijken hoe we water schoon 

kunnen maken. Bewapend met 

een emmer slootwater, 

bekertjes, koffiefilters en een 

flinke dosis fantasie gingen de 

jongen aan het werk. Veel bekertjes waren aan het eind van de 

opdracht daadwerkelijk schoner, een aantal zou je bijna 

gedachteloos leegdrinken… 

 

 

 

Al met al een leuke ochtend met veel enthousiaste leerlingen. Morgen weer gewoon terug naar 

schoolbankjes! 

 

Michiel Frankot 


