
 

1. 

 

 

 

Wat gaan we doen met het schoolplan? 
In de Nieuwslink van 19 september bent u geïnformeerd over het Schoolplan DC 2017-2021. Verspreid in de 

school hangen inmiddels posters die kort en bondig ons beleid van de komende jaren in beeld brengen. In het 

Schoolplan staan onze speerpunten voor de komende 4 à 5 schooljaren vermeld. Inmiddels hebben we diverse 

initiatieven opgestart. 

 

Op 21 september was er een eerste bijeenkomst groeigerichte feedback voor alle medewerkers met 

gastspreker en workshopleider Hans van Dijck. We willen ons bekwamen in feedback gericht op aanpak, proces 

en inspanning in plaats van feedback gericht op intelligentie of aangeboren vaardigheden. Hierdoor groeien 

leerlingen in hun zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Het je eigen 

maken van groeigerichte feedback is een weg van lange adem, waarin wij komende jaren tijd en begeleiding 

zullen investeren.  

 

In een aantal bijeenkomsten wordt gesproken over de herinrichting van ons onderwijs. We zoeken naar ruimte 

en flexibiliteit in onze onderwijsplanning zodat we meer keuzemogelijkheden en maatwerk aan onze leerlingen 

kunnen bieden. Hierover is vorig jaar in diverse gremia uitvoerig gesproken. Komende maanden geven we de 

inrichting concreet vorm zodat we in schooljaar 2018-2019 tot geleidelijke invoering over kunnen gaan. In dit 

proces van afwegen en besluiten, maken we gebruik van externe expertise om tot een haalbaar, uitvoerbaar, 

betaalbaar en organiseerbaar concept te komen dat past bij het Dominicus College.  

 

We zullen ook dit jaar weer (vertegenwoordigers van) leerlingen en ouders betrekken in dit proces.  

 

Marion Krabbenborg, rector 

 

Ouderbijdrage en activiteiten 2017-2018 

In de week van 2 oktober ontvangt u per e-mail een factuur voor de ouderbijdrage en 

de activiteiten. Voorgaande jaren waren dit twee aparte facturen, vanaf dit schooljaar 

zijn deze samengevoegd. U kunt in een of twee termijnen te betalen. Indien u voor 

twee termijnen kiest, wordt begin januari de tweede termijn gefactureerd.  

 

De vrijwillige ouderbijdrage is opgesteld volgens de voorschriften van het Ministerie van OCW. De hoogte van 

de ouderbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de directie en ter goedkeuring voorgelegd aan de oudergeleding 

van de Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad controleert achteraf de juiste besteding van de 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten en diensten die niet door het Ministerie van OCW 

worden vergoed, bijvoorbeeld de bijzondere lesmaterialen, introductie- en andere activiteiten en de huur van 

kluisjes.  

 

Jurn van Gisteren, beleidsmedewerker financiën 
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 2. 

Ouderavond 4 havo en 4 vwo  
De leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn begonnen aan de tweede fase op het Dominicus College. De ervaring 

leert dat de overgang van basisvorming (onderbouw) naar de tweede fase (bovenbouw) niet voor alle 

leerlingen gemakkelijk is. De leerlingen moeten leren omgaan met studiewijzers, PTA, schoolexamens en 

handelingsdelen.  

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de tweede fase en alles wat daarbij komt kijken. Daarom 

nodigen we de ouders van de leerlingen van klas 4 havo en 4 vwo van harte uit voor een informatieavond op 

donderdag 12 oktober a.s. Neem s.v.p. de PTA-map van uw kind mee!  

 

Het programma voor 4 havo is als volgt: 

18.45 uur: inloop met koffie en thee; 

19.00 uur: informatiebijeenkomst in de aula; 

  welkom door Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo; 

  inleiding door Colette Ribbers, decaan, over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en 

  begeleiding) in klas 4;  

19.15 uur: presentatie door Jos Kieboom, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA; 

19.45 uur: pauze met koffie en thee; 

20.00 uur:  ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking; 

20.45 uur:  einde programma. 

 

Het programma voor 4 vwo is als volgt: 

18.45 uur: inloop met koffie en thee; 

19.00 uur : ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking; 

19.45 uur: pauze met koffie en thee; 

20.00 uur: informatiebijeenkomst in  de aula; 

  welkom door de Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw; 

  inleiding door Colette Ribbers, decaan, over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en 

  begeleiding) in klas 4; 

20.15 uur: presentatie door Menno Bartlema, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA; 

20.45 uur: einde programma. 

 

Naast het parkeerterrein van de school kunt u gebruik maken van het parkeerterrein van het gebouw naast de 

school (voorheen CBR). Graag tot ziens op 12 oktober. 

 

Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders 

 

Overgangsnormen 

De MR heeft ingestemd met de overgangsnormen 2017-2018. Afgezien van een paar kleine wijzigingen is er 

niets veranderd ten opzichte van afgelopen jaar. In de bijlage de definitieve versie. Deze is terug te vinden op 

onze website onder: Onze school > Afspraken op school. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/afspraken-op-school
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 3. 

Nieuws uit de MR 
Afgelopen woensdag was de eerste vergadering van de MR in het nieuwe schooljaar. In een 

positieve sfeer werd met toelichting van Nancy van Riet-Bunte de pilot van afgelopen jaar 

met betrekking tot de overgangsvergaderingen van de klassen 1- en 2-havo geëvalueerd. 

Die pilot wordt dit schooljaar uitgebreid naar 3 havo. De overgangsnormen 2017 – 2018 zijn 

goedgekeurd en worden gepubliceerd op de website. 

 

Verder is er gesproken over de met name onderwijskundige speerpunten uit het schooljaarplan die voor 

komend jaar op de rol staan. Een aantal deadlines zijn nog onderwerp van gesprek bij de MR en directie.  De 

inrichting van de onderbouw was het laatste grote gespreksonderwerp wat in de volgende MR-vergadering ter 

instemming voorligt. 

 

De MR bestaat dit jaar uit de volgende leden: Toon Verploegen (voorzitter), Harm Denissen, Nanda Verhagen, 

Tom Hooft van Huysduynen, Carla van Gruijthuijsen, Sander Elemans (leerling), Marnix Looijmans (leerling), 

Giovanni Meijer (leerling), Dennis Löwik (ouder), Hans van der Weide (ouder), Erwin Ooyman (ouder) en Bart 

van Riessen (secretaris). Eventuele vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar 

MR@dominicuscollege.nl  

 

Bart van Riessen, secretaris 

 

5 gymnasium naar Medea op 7 oktober 
Op zaterdagavond 7 oktober gaan de leerlingen van 5G naar de 

Arnhemse schouwburg voor Medea van Toneelgroep Amsterdam. 

Dit toneelstuk is gebaseerd op de gelijknamige Oudgriekse 

tragedie die we in de lessen KCV bestuderen.  

 

Sommige leerlingen verzamelen zich met Ad Hereijgers om 18:15 

uur bij restaurant Ark van Noach (Rijnstraat 81, Arnhem) om van 

tevoren samen wat te eten, anderen gaan op eigen gelegenheid 

naar Arnhem en moeten om 19:45 uur bij de schouwburg zijn 

(Velperbinnensingel 10). Leerlingen die met (de rest van) de groep 

rechtstreeks naar de schouwburg willen reizen, nemen samen met 

Harriët Dierx en/of  Mandy van der Velden de trein die om 19:16 

uur vanaf Nijmegen centraal vertrekt (of Wijchen 19:03 uur, 

Dukenburg 19:07 uur, Goffert 19:10 uur, Lent 19:19 uur). Ad 

Hereijgers wil van tevoren weten welke optie uw zoon/dochter 

kiest. 

 

De voorstelling is om ongeveer 21:45 uur afgelopen; ophalen aan de schouwburg mag. Met de rest reizen we 

iets na tienen terug naar Nijmegen centraal (aankomst 22:15 uur à 22:30 uur). Docenten wachten daar tot 

iedereen of opgehaald is of een vervolgtrein-/bus genomen heeft. De voorstelling wordt betaald met 

cultuurkaartgeld; de leerlingen moeten zelf een ov-kaartje regelen.  

 

Ad Hereijgers, docent klassieke talen (0612116537) 

mailto:MR@dominicuscollege.nl
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 4. 

WIFI 
Naar aanleiding van klachten over het wifi-netwerk zijn er vorige week metingen gedaan 
en wijzigingen doorgevoerd om de verbinding te verbeteren, dat lijkt te helpen. Deze week 
wordt opnieuw gemeten en gekeken of de problemen verholpen zijn. In de eerste helft van 
2018 zal het Wifi-netwerk een upgrade krijgen, zodat we de komende jaren weer vooruit 
kunnen.  

 
Toon Verploegen, systeembeheerder 

 

Goethe-certificaten uitgereikt 
Afgelopen woensdag  27 september kon de sectie Duits vol trots aan twaalf leerlingen van 4H, 4V en 5V hun 

welverdiende Goethe-certificaten uitreiken (4xB1, 8xB2).  Er waren zelfs enkele leerlingen, die rechtstreeks uit 

de aula kwamen waar zij net een Cambrigde-certificaat in ontvangst hadden genomen! Petje af voor deze 

multi-talenten! 

 

Traditiegetrouw vond deze feestelijke avond voor de  leerlingen en 

hun ouders plaats in de personeelskamer, met o.a. een quiz voor de 

ouders en Kaffee und Kuchen voor iedereen. Deze keer kreeg elke 

leerling niet alleen een kleine toespraak van de docent , maar hij of zij 

werd ook in keurig Duits door een medeleerling toegesproken. Alle 

geslaagden mochten naast hun diploma ook een kleine Playmobil-

Goethe mee naar huis nemen, die hopelijk een plekje krijgt op hun 

bureau en hen voortaan inspireert bij het maken van het Duitse 

huiswerk.   

 

Het Dominicus College is tot nu toe een van de drie scholen in Nijmegen die deze certificaten in samenwerking 

met het Goethe-instituut uitreikt, en dat inmiddels al sinds 2010. Alle geslaagden nogmaals van harte 

gefeliciteerd! 

 

Sectie Duits 
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 5. 

Webinar voor ouders en leerlingen 5H/6V  
In de bijlage vindt u meer informatie over een Webinar van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) waarin u alle 
informatie krijgt over de financiële gevolgen van studeren, op kamers gaan, OV-kaart, enz. U moet zich eerst 
aanmelden om de Webinar op 5 oktober om 19.30 uur te kunnen volgen.  
 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Coming out day 
Op woensdag 11 oktober wordt bij ons op school de regenboogvlag gehesen. 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zich geaccepteerd en (sociaal) veilig 

voelen. De regenboogvlag symboliseert dit voor lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Ook kinderen moeten 

zichzelf kunnen zijn. Op school, in de sport, in de sociale kring en op straat. 

We hijsen de vlag om deze boodschap gezamenlijk kracht bij te zetten. Het is 

een aanmoediging voor onze LHBT-scholieren, maar ook aan iedereen buiten de school. Wees trots op wie je 

bent en vier wie je bent! Op school hebben de leerlingen van de Gay Straight Alliance een actie bedacht … die 

houden we nog even geheim.  

 

Jeannette Buijs, contactpersoon seksuele diversiteit en veiligheid 

 

Dyslexie 
Voor de leerlingen uit klas 1 met dyslexie is er donderdag 5 oktober tijdens het 7e uur een bijeenkomst. Ik, 

orthopedagoog Eva Bruggeman, stel me dan graag aan hen voor.  De leerlingen kunnen dan kennis komen 

maken en ook leg ik uit hoe het werkt op het Dominicus College als je dyslexie hebt. Ze krijgen dan ook hun 

pasje voor extra  tijd bij toetsen. De bijeenkomst in lokaal B104 is verplicht voor deze leerlingen.  

 

Als er in andere klassen nieuwe leerlingen zijn met dyslexie zijn ze ook welkom!  

 

Eva Bruggeman, orhopedagoog 

 

Twee dagen onderzoek op het CERN in Geneve 
Afgelopen week reisden Daniel Stuefer en Toon Hasenack af naar het CERN in Geneve 

om daar gedurende twee dagen meer te weten te komen over de laatste 

ontwikkelingen met betrekking tot natuurkundig onderzoek. Dit dankzij een prijs die zij 

wonnen bij de Nederlandse Vereniging voor Natuurkunde. Hieronder doen ze kort 

verslag van hun ervaringen. 

 

Dag 1 
Vroeg uit bed (half drie) om op Schiphol te verzamelen met de groep; we gingen eindelijk naar het CERN! 

Aldaar was er geen tijd om te rusten; na een inleiding kregen we een interessant college van een expert op het 

gebied van siliciumchips. Vervolgens werden de kamers ingedeeld en konden we na een lange, leerzame eerste 

dag gaan slapen. 

 

https://www.gsanetwerk.nl/
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 6. 

 

Dag 2 
Na een stevig ontbijt vroeg op pad om verschillende masterclasses te volgen in kleinere groepen. De eerste 

masterclass kregen we uitleg over hoe metingen gedaan worden met zogenoemde SiPM's (Silicium Photon 

Multipliers). Deze sensoren gebruiken wij zelf ook in onze opstelling en dit was daarom ook de ideale 

gelegenheid voor ons om wat meer over het uitlezen ervan te weten te komen. Hierna volgde een masterclass 

over het bepalen welke deeltjes bij een botsing in een detector worden uitgezonden. Als laatste hadden we 

een leerzaam gesprek met een medewerker van een van de projecten die met het 

Cherenkov effect te maken hebben. Dit is het effect wat wij zelf onderzoeken. In de 

avond tijd voor een lekkere maaltijd en een stadswandeling in het 

centrum van Genève; ook niet verkeerd! 

 

 Daniel Stueffer en Toon Hasenack 

 

 

 

 

Jaarplanner  
Week & 
dag 

Datum Tijd Wie Activiteit 

wo 4-okt       

do 5-okt     

vr 6-okt 12.30 - 16.10 uur Alle 1e klassen Voetbaltoernooi 

    20.00 - 22.00 uur Alle 1e klassen Halloweenfeest in aula DC 

za 7-okt avond Klas 5G Bezoek toneelvoorstelling "Medea" te 
Arnhem 

week 41         

ma 9-okt Mentoruur 3H/3V Start keuzelessen in mediatheek havo 

di  10-okt Vanaf 14.30 uur Geselecteerde 
leerlingen 5V en 6V 

Blauwtraining door T.  Huijbers 

wo     

do 12-okt    

  12-okt Avond 4H/4V Ouderavond LOB en PTA 

vr 13-okt       

week 42         

Ma t/m 
vrij 

16-okt –  
20-okt 

    Herfstvakantie 

 


