
 

1. 

 

 

Sporttoernooi en feest klas 1 vrijdag 6 oktober 
Op vrijdag 6 oktober sluiten we de kennismakingsperiode voor klas 1 af met een sportmiddag en een feest! 

 

De leerlingen hebben tot 12.10 uur les en gaan daarna op eigen gelegenheid naar voetbalvereniging Blauw-Wit 

(Energieweg 45). Dit is zo’n 200 meter via het trottoir of fietspad. Uw kind moet sportkleding meenemen; 

omkleden kan bij Blauw-Wit. Zorg dat uw kind voldoende eten en drinken meeneemt. De kantine is gesloten. 

Het advies is om geen waardevolle spullen mee te nemen (leerlingen kunnen de iPad in hun kluisje op school 

opbergen). In dringende gevallen zijn leerlingen via het telefoonnummer van school te bereiken. Deze 

sportmiddag is om 16.00 uur afgelopen en is een verplichte 

activiteit. 

 

’s Avonds is er in de aula van school een feest voor alle leerlingen 

van klas 1. Het thema is “Halloween” dus een griezelige outfit is 

gevraagd! Voor drinken, chips (€0,50 per consumptie) en muziek 

wordt gezorgd. Het feest begint om 20.00 uur en zal om 22.00 uur 

afgelopen zijn. Docenten en onderwijsondersteunend personeel 

zijn aanwezig om samen met de minimentoren alles in goede 

banen te leiden.  

 

We hopen dat het een gezellig en griezelig feest wordt. Uiteraard 
gelden tijdens het feest de normale regels van school. Leerlingen 
mogen alleen de school uit als zij het feest verlaten. Wilt u dit met 
uw kind bespreken, ook hoe hij/zij naar huis gaat? 
 
Met het enthousiasme van iedereen moet het zeker een geslaagd kennismakingsfeest worden. Wij hopen veel 
leerlingen op dit feest te mogen begroeten! 
 

Freek Toren en Nicole Hamers, namens de mentoren van klas 1 

 

Stilteruimte 
Vanaf maandag 2 oktober is lokaal A105 dagelijks vanaf 14.30 uur beschikbaar als stilteruimte. 

Leerlingen die in alle rust willen studeren, kunnen de sleutel ophalen bij het secretariaat (tegenover het lokaal). 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

 

 

 

 

Nummer 5  | 26 september 2017 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 5  |  26 september 2017 

 

 2. 

Vanuit de ouderraden 
havo 
Afgelopen woensdag is de ouderraad havo voor het eerst dit schooljaar bijeengekomen. Het was een goede 

avond waarin uitvoerig gesproken is over communicatie door en met school! Ouders zijn in groepjes 

uiteengegaan en hebben o.a. gesproken over de nieuwslink , de functie van de website en de inschrijvingen 

voor de tafeltjesavonden. Elk groepje heeft een aantal tips en tops geformuleerd! Uitkomsten worden door 

school opgepakt. Mocht u zich alsnog aan willen melden voor de OR havo dan bent u van harte welkom!  

 

vwo 
Ook de ouderraad vwo vergaderde afgelopen woensdag. Er is gesproken over de inrichting van de onderbouw 

in de toekomst. Verder was ook hier communicatie een belangrijk onderwerp. Er werd specifiek gesproken 

over de bekendmaking van de klassen in de onderbouw. Maar ook meer algemeen over de functie van de 

website, de nieuwslink e.d. De vergadering was sfeervol en informatief; twee ouders besloten ter vergadering 

om lid te worden zodat nu alle jaarlagen in de OR VWO zijn vertegenwoordigd. 

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of het aandragen van agendapunten kunt u contact opnemen met de 

ouderraden via: ouderraad@dominicuscollege.nl 

 

Hersendissectie door de leerlingen 6V NLT 
Daar moet je tegen kunnen! 

 

 

mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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 3. 

Groene kaart 5 en 6V 
Begin oktober start een pilot in de bovenbouw vwo, waarbij alle leerlingen van 5 en 6V die dat willen een 

Groene Kaart kunnen gebruiken. Bij vervolgopleidingen wordt een groter beroep gedaan op de planning en 

eigen verantwoordelijkheid van leerlingen. Door middel van deze pilot willen we leerlingen helpen 

planningsvaardigheden te ontwikkelen en ze meer de regie geven over hun studeren.  

 

De Groene Kaart kan worden ingezet om tijdens een les te werken aan een ander vak of buiten het klaslokaal 

(in de aula of mediatheek) aan een werkstuk.  De leerlingen moeten aan de hand van de studiewijzers 

inschatten of ze de betreffende les kunnen missen en of dat ze deze zelfstandig op een ander tijdstip kunnen 

inhalen. De docent behoudt zich het recht voor om geen toestemming te verlenen.  

 

De regels en doelstelling van de kaart worden besproken met de leerlingen en docenten. Na iedere periode 

vragen we de leerlingen te reflecteren op het gebruik van de groene kaart. We vragen ook u om een reactie te 

geven op de inzet van de kaart. We willen daarmee zicht krijgen op de frequentie van de inzet en de invloed 

daarvan op de motivatie en de resultaten. De mentor bespreekt dit met de leerling zodat de kaart de volgende 

periode nog beter kan ingezet kan worden. Afspraken met de mentor worden op de kaart genoteerd. 

  

We zullen deze pilot regelmatig gaan evalueren.  

 

Mentoren-team 5V & 6V 

 

Kamp klas 1 
Een afscheidsgroet 

van het kamp in 

Otterlo door 1H1 en 

1HV2 afgelopen 

vrijdag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op dit moment zijn de leerlngen van 1HV1 en klas 1 van De Monnikskap op kamp. Morgen vertrekt de laatste 
groep: 1A1. We wensen alle leerlingen nog veel plezier! 
 
Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders 
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 4. 

Onrust in de lesroosters 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we de afgelopen weken veel roosterwijzigingen en lesuitval hebben gehad. 

Vervelend voor iedereen, maar helaas dit jaar niet geheel te voorkomen. Onze nieuwe roostermaker  

Rita Janssen, is voor de zomervakantie begonnen en heeft haar uiterste best gedaan om het lesrooster bij de 

start van het schooljaar op orde te hebben, maar een eerste keer een lesrooster maken voor een nieuwe 

school vraagt meer tijd dan normaal het geval is. Ze heeft daarom de afgelopen weken nog de nodige mutaties 

moeten doorvoeren.  

 

Daarnaast hebben we door de reis naar Praag, een studiedag en de introductiekampen afgelopen weken te 

maken gehad met afwezigheid van docenten waardoor lesuitval is ontstaan. Volgende week is iedereen weer 

terug en hopen we dat lesuitval tot een minimum beperkt blijft. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

 Bezoek Schouwburg Nijmegen met CKV 
Op 24 november om 20:00 uur bezoeken we met alle 4e klassen (havo en vwo) de voorstelling "Carmen" in de 

schouwburg Nijmegen. Dit is een activiteit voor het vak CKV en een verplicht onderdeel van het programma. 

Wij betalen de entree van deze voorstelling met CJP (cultuurbudget). We bereiden het bezoek voor in de lessen 

en leerlingen schrijven achteraf hun eerste Culturele Activiteiten verslag (volgens het nieuwe 

examenprogramma van CKV). 

 

Meer informatie over de voorstelling vindt u via de onderstaande link 

https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/3622/Carmen_vs_Carmen/Iberica_de_Danza/ 

 

Sectie CKV 

 

 
 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 5  |  26 september 2017 

 

 5. 

Global Exploration Tanzania 
Afgelopen maandag heeft de informatieavond voor Global Exploration 

Tanzania plaatsgevonden. We waren blij met een grote opkomst van 

geïnteresseerde leerlingen en ouders! In de bijlage staat nogmaals 

duidelijk uitgelegd hoe leerlingen zich kunnen aanmelden en hun 

motivatiebrief kunnen uploaden op MijnSGE.  

 

De motivatiebrieven zijn erg belangrijk voor de selectie van 

deelnemers. Onderstaande punten zien wij graag terug in jullie motivatiebrief:  

 

* Waarom wil je mee naar Tanzania? 

* Waarom pas jij goed bij het Global Exploration project? 

* Waar ben je goed in en hoe ga je die eigenschappen inzetten tijdens het project? 

* Welke ideeën heb je al om geld in te zamelen? Leg je ideeën duidelijk uit. 

* Op welke manier ga je in je huidige weekrooster tijd vrijmaken voor het Global Exploration project? 

 

Motivatiebrieven kunnen tot en 

met 6 oktober worden ingeleverd. 

Na de herfstvakantie hopen we de 

selectie rond te hebben. De 

leerlingen horen zo snel mogelijk 

van ons!  

 

Global-team 

 

 

 

 

 

 
 


