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Agenda komende periode 
Woensdag 16 september 14.00 - 15.00 THIM: BEH (BHO 

Woensdag  23 september  14.00-15.00 THIM BHO (DLM) 

Van de schoolleiding 
We zijn een aantal weken onderweg en de eerste toetsen komen er aan. Het toetsbeleid en toetsprotocol is 

daarom weer van groot belang voor zowel leerlingen, docenten en ouders. Het toetsprotocol wordt geplaatst in de 

schoolgids (https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk) en besproken in de klassen door de mentoren. In het protocol 

staan niet alleen de plichten voor leerlingen m.b.t. het halen van deadlines maar ook eisen aan het aantal toetsen 

in een week. Wat betreft het inleveren van opdrachten en halen van deadlines zijn de regels aangescherpt. Zorg dat 

je op de hoogte bent van het toetsprotocol. Voor klas 4 Mavo/havo is het examenreglement van toepassing. In 

deze info meer daarover. 

Hoewel de DykDoorbraakWeek nog ver weg is zijn we al wel aan het bestuderen hoe  we daar invulling aan kunnen 

geven. Activiteiten zoals die voorgaande jaren werden georganiseerd kunnen niet allemaal doorgang vinden als 

gevolg van de Corona maatregelen. 

Wat de Corona maatregelen blijven we alle ontwikkelingen nauwgezet volgen en indien nodig onze afspraken 

aanpassen. 

Er komt dit weekend weer mooi weer aan. Voor straks een goed weekend 

D. Folkersma 
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OuderInfo 

https://schoolgids.piterjelles.nl/dedyk


Examen klas 3 VMBO-T 
De deadline voor het aanvragen wordt vervroegd naar vrijdag 18 september. Uw zoon/dochter kan bij interesse 

een opgaveformulier krijgen van de mentor.  

Tessa Vogelsang 

Toetsprotocol en Examenreglement 
Gisteren in het teamoverleg hebben we het toetsprotocol vastgesteld met nog een aanpassing in de afhandeling 

van het midden van deadlines. 

Ik wil je verzoeken om het nog een keer goed door te lezen en het vanaf nu ook strak te hanteren!. Beleid valt of 

staat met gezamenlijke uitvoering.  

Hieronder een kleine opsomming van belangrijke aanpassing/zaken: 

• Het toetsprotocol is van toepassing op leerjaar 1-3. Daarna geldt het examenreglement 

• Er wordt in het toetsprotocol verwezen naar duidelijke communicatie mbt toetsen en deadlines. 
Deze is cruciaal gezien het volgende punt 

• Praktische opdrachten 
Voor praktische opdrachten gelden deadlines. De deadlines worden door de docent met de leerlingen 
besproken en staan vermeld in de weektaken en de Planner. De vakdocent ziet er op toe dat de deadline 
door de leerling in de agenda wordt genoteerd. 
Bij het overschrijden van deze deadline wordt de praktische opdracht gewaardeerd met een 1,0. Er volgt er 
een mail van de vakdocent naar ouders en mentor (zie bijlage 2). De mail wordt opgeslagen in het LVS. 
 

• Voor de bovenbouw (klas 4 en 5) is het examenreglement van toepassing.  
 
Beide documenten zijn terug te vinden in de digitale schoolgids (zie link in de intro) 
 

Taede Hans Alzerda 

Dag van de Duitse taal- 14 September 
Maandag 14 september is de Dag van de Duitse taal. Daar zullen we in de lessen natuurlijk aandacht aan besteden. 

Maar ook in deze Info wil ik de voordelen van het vak Duits nog even onder de aandacht brengen: 

 
1. Duits is de meest gesproken moedertaal in de EU 
2. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner 
3. Met Duits heb je meer kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt 
4. Met Duits is je arbeidsmarkt zes keer groter 
5. Met Duits kun je over de hele wereld werken 
6. Het is voor Nederlanders heel makkelijk om Duits te leren 
7. Studeren in Duitsland is veelzijdig en voordelig 
8. Duitsland is innovatief 
9. Beter nu dan later 
10. Berlijn is de hipste stad in Europa 

 
Meer informatie is te lezen in de bijlage met een brochure van de Mach-Mit-

actiegroep. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ingrid Bos 

 


