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Agenda komende periode 
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 lesdag klas 4 VMBO tl  

Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei  Meivakantie 

Maandag 17 mei     Stageweek voor havo 4  

Toetsweek/Cito klas 1 t/m 3 

13.30-15.30 CE Nederlands 

 

Dinsdag 18 mei     Toetsweek/Cito klas 1 t/m 3 

13.30-15.30 CE wiskunde 

Woensdag 19 mei     Toetsweek/Cito klas 1 t/m 3 

9.00-11.00 CE aardrijkskunde 

13.30-15.30 CE Frans 

Donderdag 20 mei     Toetsweek/Cito klas 1 t/m 3 

09.00-11.00 CE maatschappijkunde 

13.30-15.30 CE nask 1 

Vrijdag 21 mei     Toetsweek/Cito klas 1 t/m 3 

13.30-15.30 CE economie 
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Van de schoolleiding 
Vandaag heeft de Careerday plaatsgevonden voor de leerlingen van klas twee en drie. Geweldig dat 

en tiental beroepsbeoefenaren uit diverse sectoren ICT, horeca, politie, zorg etc. belangeloos willen 

vertellen over hun ervaringen, opleiding, benodigde competenties etc. Een goede manier om onze 

leerlingen voor te bereiden op vakkenkeuze end de daaropvolgende keuze voor een vervolgopleiding. 

Voor de examenkandidaten is het vervolgonderwijs al veel dichter bij. Deze week zijn de 

schoolexamens formeel afgesloten en is de helft van het uiteindelijke eindcijfer vastgesteld. Volgende 

week zijn er nog de examentrainingen op school waarna na de meivakantie de Centrale Examens 

beginnen. In de meivakantie is er nog de mogelijkheid om extern een examentraining te volgen bij de 

NHI. 

Na de meivakantie begint voor de niet examenleerlingen de eindsprint naar het einde van het 

schooljaar. In deze zeven weken krijgen leerlingen in tegenstelling tot wat ons toets protocol 

voorschrijft mogelijkheden om herkansingen, achterstanden, enen voor niet ingeleverd werk weg te 

werken en workshops te volgen. Meer informatie in de info van volgende week. 

Volgende week is een bijzondere week die onderbroken wordt door Koningsdag en de dag waarop 

versoepelingen van de Corona maatregelen doorgaan. Voor het onderwijs blijft het voorlopig zoals het 

nu is. Wat wel anders wordt is de mogelijkheid voor zelftesten en risicogerichte testen. In deze info 

meer daarover. 

Maar voor het zover is eerst de vrijdag en ik wens een ieder een goed weekend. 

D. Folkersma 

Tekenen cijferlijsten examenkandidaten 
Morgen, vrijdag 23 april, krijgen alle examenleerlingen hun cijferlijst. Deze wordt op school door de 

leerling gecontroleerd op fouten en getekend voor akkoord. Daarmee wordt het schoolexamendossier 

afgesloten. 

De leerlingen krijgen ook een extra exemplaar mee voor thuis. Graag deze ook thuis nog controleren. 

Mochten er onverhoopt toch nog fouten in staan dan horen wij dit graag uiterlijk maandag 26 april 

voor 12:00. Daarna wordt door ons Schoolexamencijfers opgestuurd naar de inspectie. 

Taede Hans 

Schema op school voor de komende twee weken  
 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 

Meivakantie! 

 Ma 17/5 Di 18/5 Wo 19/5 Do 20/5 Vrij 21/5 

Klas 1 op school online op 

school 

online op 

school 

Klas 2 online op 

school 

online op 

school 

online 

3t 5 dagen op school in de middag. 

3h 5 dagen op school in de ochtend. 

4h 5 dagen in de week op school in de middag. 

Let op. In de week van 17 mei aangepast rooster i.v.m. Citotoetsweek. 

De dagen van aanwezigheid zijn zoals hierboven beschreven. 

 



Examens 
Komende week hebben we voor de examenregelingen alweer de laatste schoolweek. Deze week zal in 

het teken staan van de examentrainingen. Elke middag wordt er dan door de leerlingen een examen 

gemaakt die vervolgens in de groep besproken wordt. Leerlingen hebben zelf een aantal vakken uit 

mogen zoeken om aan deel te nemen.  

Daarna gaan we de meivakantie in, waarin hopelijk naast heel veel studeren ook tijd over is voor 

ontspanning. Ik wens een ieder alvast heel veel succes met de voorbereidingen en hopelijk niet al te 

veel stress. 

Taede Hans 

Vervolgopleiding 
Willen alle leerlingen van mavo 4 eraan denken dat 1 mei de deadline is voor de inschrijving voor een 

vervolgopleiding? Dit geldt voor zowel mbo als havo. Na deze datum garanderen mbo’s niet meer dat 

je terecht kunt op de opleiding naar keuze. Vóór 1 mei geven ze die garantie wel, of je hebt in ieder 

geval de zekerheid dat je meeloot voor een plek bij een opleiding die een maximaal aantal studenten 

toelaat. 

 

Michiel Frankot (decaan) 

Cito toetsen 
Na de meivakantie worden in klas 1, 2 en 3 de Cito-toetsen weer afgenomen. De toetsen meten de 

leesvaardigheid en woordenschat van Nederlands en Engels en de kernvaardigheden van rekenen en 

wiskunde.  

De antwoordformulieren moeten met potlood worden ingevuld en bij één van de toetsen moet een 

rekenmachine gebruikt worden. Het is dus belangrijk dat alle leerlingen een potlood en een 

rekenmachine bij zich hebben. 

Als de resultaten bekend zijn krijgen alle leerlingen van hun mentoren de rapportage.  

Citotoetsweek na de meivakantie  

Cito rooster  
Tijd     maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08:30-09:00   

K
la

s 
1

 2
 e

n
 3

h
 

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   Pauze 

10:30-11:00 5 1 + 3h 2 + 3h 1 + 3h 2 + 3h 1 + 3h 

11:00-11:30 6 cito cito cito cito cito 

11:30-12:00             

                

12:00-12:30   

K
la

s 
3

t 
e

n
 4

h
 

3t 3t 3t 3t 3t 

12:30-13:15 3 cito cito cito cito cito 

13:15-14:00 4           

14:00-14:15   Pauze 

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 
Opmerkingen: 

• 4h heeft de gehele week PWS-week 

• Beperkt lessen – deze week geen toetsen/deadlines en beperkte weektaken.  



Rooster na de meivakantie 
Zoals eerder gecommuniceerd gaan we na de meivakantie het rooster anders inrichten: 

• Klas 1 en 2 afwisselend op school in de ochtend 

• Klas 3h elke ochtend op school 

• Klas 3t en 4h elke middag op school 

Het rooster is tegen die tijd zichtbaar in SOM 

Taede Hans Alzerda 

Dansles sportklas 4/ BSM 4 
Het examenklas 4 mavo komt inzicht. Dit betekent (hopelijk) de 

laatste vaklessen en of praktijklessen op de Dyk. 

Sportklas 4 en BSM 4heeft zich de laatste weken beziggehouden 

met badminton en met bewegen op muziek. 

Badminton is voor velen vanzelfsprekend. Je pakt een racket en 

een shuttle en gaat aan de slag. Aan de hand van zelfgemaakte 

lessen, die vervolgens aan de klasgenoten gegeven diende te 

worden en of het opzoeken van informatie is een wedstrijd snel 

opgezet en gestart. 

 

Bewegen op muziek is vaak een ander verhaal. Daar waar velen 

een stap achteruitzetten, zullen altijd een aantal mensen juist 

naar voren stappen. 

Eén van die personen is Danou (3de klas Havo). Dansen is een 

passie. De vraag of zij wilde meehelpen met de lessen werd met 

een brede glimlach ontvangen. Dit meehelpen werd uiteindelijke 

lesgeven. 

Gedurende 2 lessen heeft Danou stijldansen gegeven aan de 

leerlingen van de sportklas 4 en BSM 4. 

 

Na een aarzelden start en het kiezen van een partner kwamen 

de leerlingen al gauw in beweging.  

Bedankt Danou voor je tijd, energie en inzet. 

Careerday 
‘Head of Influencer marketing’? Voor de meeste mensen klinkt dit als 

iets uit een science-fictionroman. Toch weten zo’n zeventig van onze 

leerlingen na vandaag heel goed wat zo iemand doet. Dit was 

namelijk één van de negen beroepen die aan bod kwamen tijdens de 

careerday. Verder kwamen twee mannen in uniform vertellen over 

werken bij defensie (‘Hebt u wel eens iemand doodgeschoten?’), deed 

een kapster haar verhaal, was er de HR-baas van Hotel Post Plaza om 

te vertellen over de horeca, weten we nu wat het werk van wijkagent 

inhoudt, maakten we kennis met de drukte van de spoedeisende hulp 

(‘Hoe vind je nou uit of je tegen bloed kan?’), zagen we hoe gruwelijk 

het werk van een dierenarts kan zijn, leerden we de mogelijkheden 

van een baan als onderwijsassistent en konden we nadenken over een 

toekomst als trainer bij Cambuur. Een mooi gevarieerd aanbod 

waarvan onze tweede- en derdejaars goed gebruik hebben gemaakt. 

Mogelijk heeft het een paar leerlingen 

geïnspireerd tot het maken van een keuze 

voor de eigen carrière. 

 

Michiel Frankot 

 

 

 



De Fougou Battle 

Vorige week zondag is de Fougou Battle officieel geëindigd. Wat was het voor ons leuk om te zien hoe de 
leerlingen en docenten enthousiast van dit initiatief werden. 
We zullen de komende jaren terugkomen met de Fougou Battle en dan hopelijk met een mooi 
sponsoractie eraan vastgeplakt! 
 
Afstanden week 4: 
klas 1: 315,36km 
klas 2: 475,84km 
klas 3: 1030,65km 
docenten: 1369,55km 
 
Het doel was uiteraard om de afstand tussen Fougou en Leeuwarden te overbruggen per leerjaar.  dat 
werd snel duidelijk dat dat niet zou gaan lukken. Er deden nog steeds te weinig mensen mee om die 
afstand te kunnen behalen. 
 
Deelnemers  
Klas 1: 66 leden 
Klas 2: 40 leden 
Klas 3: 49 leden 
Klas 4: 7 leden 
Docenten: 28 leden 
 
Niet alle leden waren ook daadwerkelijk actief. Voor de meeste gevallen was dat rond de 25% van de 
leden die actief Strava gebruikten. Ja en wat doe je dan, ga je de Battle verlengen of kies je voor een 
andere strategie.  
Wij zijn voor een andere keuze gegaan. De afstand die alle actieve leden hebben afgelegd is: 10664,66km 
en dat is ruimschoots voldoende om van Leeuwarden naar Fougou te geraken! 
 
De Battle is bij deze dus geëindigd! maar niet getreurd! Wij komen elk jaar terug!!  
 
Wij zijn al druk bezig met het opzetten van een nieuw project!! Dus nog even wachten en dan horen jullie 
weer snel van ons! 
 
We willen iedereen ongelooflijk bedanken voor alle leuke reacties en jullie prachtige afgelegde 
kilometers! 
 
Vriendelijke groet van Silvan en Stefan  

Zelftesten corona 
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor onze school en uw kind. We doen er 

alles aan om de school op een veilige manier open te houden.  

Daarom gelden er op school strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen.  

Vanaf maandag 17 mei 2021 gaan wij gebruik maken van zelftesten voor het coronavirus. Wij gaan 

deze testen gratis aanbieden voor leerlingen en medewerkers van de school. Het gebruik van de 

zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden 

en het gebruik van mondkapjes. Meedoen aan een zelftest is altijd vrijwillig. In deze brief leggen wij 

uit hoe het gebruik van zelftesten op school werkt.  

 

 



Waarom testen? 

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest 

kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op 

school voorkomen of beperken. 

Wanneer testen? 

De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat er iemand op school is 

besmet met het coronavirus. Wij bepalen dan in overleg met de GGD wie mogelijk in contact is 

geweest met de besmette persoon.  

Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of 

medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit 

het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind 

in quarantaine, en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD. 

Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar 

bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, worden gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon 

op school. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een 

zelftest.  

Hoe werkt de zelftest? 

Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De 

test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en 

hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er 

een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.   

Testuitslag 

Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test 

bekend en is alleen door uw kind te zien. 

Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw 

kind in quarantaine. Het is belangrijk dat u contact opneemt met de GGD, om een coronatest te doen 

in de GGD-testlocatie. Deze test bij de GGD is belangrijk ter verificatie en voor de start van het bron- 

en contactonderzoek.  

Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op 

school. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de 

GGD, om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.  

Wat vragen wij van u? 

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vragen wij aan u toestemming als ouder/verzorger om uw kind 

een zelftest aan te bieden. 

Via het programma WIS-communicator wordt aan ouders gevraagd of zij toestemming geven dat hun 

kind op school een zelftest mag doen als de situatie daarom vraagt. 

Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is de toestemming van uw kind zelf voldoende. Dit wordt niet apart 

geregistreerd. Als uw kind zelf besluit een test te gebruiken, dan wordt dat gezien als het geven van 

toestemming. 

Het geven van toestemming is altijd vrijwillig. Geeft u geen toestemming, of doet uw kind niet mee 

met een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen voor u of uw kind. Het gebruiken van zelftesten op 

onze school is besproken met - en goedgekeurd door - de medezeggenschapsraad. 

In de bijlage meer info over de zelftesten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met ondergetekende. 

D. Folkersma 

 


