
 

1. 

 

 

LOB-update 

Bijgesloten treft u een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update aan. Deze update heeft betrekking op 

de leerjaren 3 tot en met 6. In deze updates wordt stilgestaan bij LOB activiteiten die op korte termijn 

plaatsvinden en bijzonderheden van die periode.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

    Nieuwsbrief iPad 
    Graag uw aandacht voor deze nieuwsbrief over de iPad. 

 

    Joost de Laat, coördinator ICT en onderwijs 

 

     

 

 

 
 

Introductiekamp klas 1 
De leerlingen van klas 1 gaan binnenkort op introductiekamp. 
 
De klassen 1AG1 en 1G1 gaan van maandag 18 september t/m woensdag 20 september. 
De klassen 1H1 en 1HV2 gaan van woensdag 20 september t/m vrijdag 22 september. 
Klas 1HV1 en de leerlingen van klas 1 van de Monnikskap gaan van maandag 25 september t/m woensdag  
27 september. 
Klas 1A1 gaat van woensdag 27 september t/m vrijdag 29 september. 
 
Lisette Verstegen, Nancy van Riet-Bunte en Tom Groenenberg, afdelingsleiders 
 

Rookvrije school  
Vooruitlopend op de wetgeving dat alle schoolterreinen per 1 

januari 2020 rookvrij moeten zijn, willen we per 1 januari 2018 een 

rookvrije school zijn. Dat betekent dat vanaf dat moment op ons 

gehele terrein niet meer gerookt mag worden door zowel 

leerlingen als personeel. Het rookhok buiten zal verdwijnen; de 

tuin wordt daar doorgetrokken. Ook de asbak bij de achterdeur zal 

worden weggehaald.  

 

Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Externe surveillanten gezocht 
Sinds 2012 maakt onze school in de toetsweken (4 x per jaar) gebruik van externe surveillanten die bij de 

toetsen in de lokalen en de gymzaal surveilleren. Daarmee kunnen we de docenten ontlasten zodat die tijd 

krijgen voor overleg en nakijkwerk. Deze surveillanten zijn veelal ouders of anderszins familieleden van 

leerlingen, maar ook buurtgenoten of kennissen en/of familie van collega’s. Voor ouders is het een leuke 

manier om de school van een andere kant te leren kennen en een bijdrage te leveren aan ons onderwijs. Een 

externe surveillant kan van te voren aangegeven op hoeveel en welke dagen hij/ zij beschikbaar is en na afloop 

krijgt iedere surveillant een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur.  

 

Vanwege het vertrek van een aantal surveillanten, zijn we op zoek naar nieuwe aanwas. De eerste toetsweek 

staat gepland vanaf maandag 30 oktober en het toetsrooster daarvoor gaan we binnenkort opstellen. Heeft u 

interesse of heeft u een familielid of kennis die interesse heeft? Stuur dan uiterlijk dinsdag 19 september een 

mailtje naar onze secretaresse, Kiki Geurts: kiki.geurts@dominicuscollege.nl Zij zal contact opnemen voor een 

kennismakingsgesprekje om uitleg te geven.  

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Reis naar Praag  
Gisterochtend om 06.30 uur verzamelden de 

leerlingen van H5 zich om te vertrekken naar Praag! Zij 

zijn, na wat oponthoud, goed vertrokken! De eerste 

berichten zijn dat zij een goede reis en eerste avond 

hebben gehad! We wensen de leerlingen samen met 

hun docenten een mooie week toe! 

 

Mentoren en docenten havo 5 
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 3. 

Oproep ouderraad 
Op de ouderavonden vorige week is een oproep gedaan om u aan te melden voor de Ouderraad havo of vwo. 

Mocht u dit nog niet gedaan hebben en hier toch belangstelling voor hebben, dan kunt u zich opgeven via de 

afdelingsleiders Lisette Verstegen en Nancy van Riet-Bunte (lisette.verstegen@dominicuscollege.nl of 

nancy.vanriet@dominicuscollege.nl ) of via ouderraad@dominicuscollege.nl 

 

Namens de OR 

 

Vrije dag 
Reminder: 21 september is een vrije dag voor alle leerlingen i.v.m. een aantal docentenbijeenkomsten. 

 

Rectificatie ouderavond 5 havo  
In de uitnodiging voor de ouderavond van 5 havo (nieuwslink 5 september) ontbrak een gedeelte van het 

programma. Het volledige programma van de ouderavond op 28 september is als volgt:  

 

5 havo  

19.15 uur: ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor de kennismakingsbijeenkomst; 

19.50 uur: pauze in de aula;  

20.00 uur: presentatie door dhr. M. Bartlema, examensecretaris, over de examenregeling in de aula;  

20.15 uur: presentatie door de decanen over LOB en vervolgkeuze in de aula; 

20.35 uur: einde informatie bijeenkomst.   

 

Onze excuses voor het ongemak. 

 

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo 
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