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Ouderavond profielkeuze
Graag nodigen wij de ouders van alle leerlingen van klas 3 uit voor een ouderavond op dinsdag 21 november
a.s. Op deze avond willen wij u uitgebreid informeren over de profielkeuzemogelijkheden op onze school. Dit
schooljaar is een belangrijk jaar voor uw zoon of dochter, omdat hij of zij gaat kiezen voor een profiel en de
verschillende vakken. Met welke vakken gaat hij of zij verder in de bovenbouw? En waarin gaat hij of zij
examen doen? In het kader van de loopbaanoriëntatie staan de mentoren in keuzebegeleidingslessen stil bij
mogelijkheden en keuzemotieven. In november/december nemen alle derdeklassers deel aan het
profielkeuzeproject. De adviezen van de vakdocenten worden in februari 2017 bekend. Op 1 april moeten de
definitieve profielkeuzes ingevoerd en ingeleverd zijn. Het programma van de informatieavond ziet er als volgt
uit:
havo
19:00 – 19:05 uur:
19:05 - 19:35 uur:
19:35 - 20:00 uur:

vwo
20:15 - 20:20 uur:
20:20 - 20:50 uur:
20:50 - 21.40 uur:

opening door Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider;
uitleg van de decanen over de profielkeuze;
uitleg docenten nieuwe vakken: NLT, Wiskunde A-B en M&O;
gelegenheid om vragen te stellen.

opening door Lisette Verstegen, afdelingsleider;
uitleg van de decanen over de profielkeuze;
uitleg docenten nieuwe vakken: Filosofie, NLT, wiskunde A-B-C-D en M&O;
gelegenheid om vragen te stellen.

De mentor gaat in gesprek met uw zoon of dochter over de profielkeuze. Een individueel gesprek met de
decaan is ook mogelijk. Uw zoon of dochter kan zich aanmelden voor zo’n gesprek. Ook de mentor of u als
ouder kunt uw zoon of dochter aanmelden via colette.ribbers@dominicuscollege.nl en/of
nadda.khaled@dominicuscollege.nl.
Komt u dinsdag 21 november met de auto? Op het terrein van het Dominicus College is gelegenheid om te
parkeren. U kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein van het naastgelegen gebouw (voorheen CBR).
Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders

LOB update november-december 2017
Bij de nieuwslink vindt u eens per twee maanden een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update van de
decanen. 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 bij bijzonderheden van die periode.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen
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Samenwerkingsproject Sexting
Onze school werkt mee aan een project over sexting. Sexting
is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of
berichten via mobiele telefoons of andere media. Doel van
dat project is om een Virtual Reality (VR) productie te maken
die de (jonge) kijker laat beleven hoe het voelt als jouw 'sext'
ongewenst wordt verspreid en je daarmee wordt gepest.
Met als doel het verspreiden van sexts tegen te gaan.
Het project is een samenwerking van jeugdzorg, politie, halt en onderwijs. De VR productie wordt gemaakt
door HBO-studenten en twee vwo-leerlingen maken er hun profielwerkstuk over. We hebben input nodig van
jongeren tussen 10-15 jaar dus een aantal leerlingen van onze school wordt hierbij betrokken.
De invalshoek: schuld van verspreiding ligt niet bij het slachtoffer, zoals nu in veel campagnes geuit wordt,
maar bij degenen die het verder verspreiden. De nare gevolgen worden versterkt door 'omstanders' die het
slachtoffer pesten. Om ongewenste verspreiding en pesten tegen te gaan moeten we ons richten op
verspreider(s)/pesters en op de sociale context waarbinnen dit kan gebeuren. Een zinnig en heel erg nodig
geluid in deze tijd van victim-blaming en slut-shaming denken wij.
De ouders van de leerlingen die we uitnodigen mee te denken/doen, krijgen hier nog een brief over.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator

Agenda MR woensdag 8 november
Hieronder vindt u de agenda van de MR-vergadering van 8 november a.s.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Notulen 27 september
Mededelingen
Huishoudelijk reglement MR
Leerlingen reglement
Onderwijsvisie onderbouw
Inrichting onderbouw (goedkeuring)
School ondersteuningsplan (SOP)
Financiële positie en begroting
Arbo jaarverslag 2016
Jaarplanner MR
Nieuws uit de andere raden
Monnikskap
Rondvraag

Bart van Riessen, secretaris
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Jonge mantelzorger
De term mantelzorg is bij u waarschijnlijk wel bekend. Misschien bent u zelf een mantelzorger voor ouders,
buren of kinderen. We staan minder vaak stil bij jonge mantelzorgers en hoe het moet zijn als je op jonge
leeftijd al voor een chronisch ziek familielid zorgt. Daar komt voor de leerlingen van 3 atheneum/gymnasium
nu verandering in. In de mentorles heeft Jehzira Huwaë voorlichting gegeven hierover. Kevin, een jonge
mantelzorger heeft er ook over verteld aan de klas. Sommige leerlingen hebben zichzelf hierin al herkend.
Vandaag komt theatergroep Bint een voorstelling voor de leerlingen spelen en daarna
gaan de acteurs met hen in een verdiepend gesprek over hoe het is om jongere
mantelzorger te zijn. “Wat als jij na school niet af kunt spreken omdat je voor je zieke
broertje zorgt? Wat als jij je moeder eten geeft in plaats van andersom? Wat als jij in de
gaten houdt of je vader niet teveel drinkt? WAT DAN?”.
We willen ook nog met een groep mentoren dit onderwerp bespreken om meer attent te worden op leerlingen
die meer aan hun hoofd hebben dan schoolwerk.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator

Deelnemers Global Exploration
Dit jaar nemen er maar liefst 32 leerlingen deel aan het project Global
Exploration. Komende zomer reizen zij af naar Tanzania!

Daniël van Leest (4H1)
Joren Beschop (4H1)
Loes van Leeuwen (4H1)
Renzo van de Logt (4H1)
Rienier Rutten (4H1)
Dirk van Walt van Praag (4H2)
Loekie Krancher (4H3
Max Spijkerboer (4H3)
Eva Bloo (4V1)
Evie Haze (4V1)
Isa Rutte (4V1)
Joep Broekhuijse (4V1)
Mendel Meester (4V1)
Reva van Eck (4V1)
Roza Jutte (4V1)
Sanne van den Boogaard (4V1)

Britt van Hulst (4V2)
Joep Kamm (4V2)
Nol Gubbels (4V2)
Marieke Jacobs (4V3)
Rachel Veerbeek (4V3)
Sasha van Helvoirt (4V3)
Keelie Jacobs (4V4)
Kiara Monteiro Wienk (4V4)
Marijn Gerrittsen (4V4)
Mikki van den Boogaard (4V4)
Tim Kersten (4V4)
Lera Leseman (5H2)
Lize Dekkers (5V1)
Bastiaan Huijnen (5V4)
Danique Hutting (5V4)
Yvette Mans (5V4)

Arthur Mutsaers, Emilie Roulot, Jelmer Fidder, Eva Bruggeman & Nicole Hamers
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Poëzieproject 2 havo
Ook dit jaar nemen de klassen 2 havo deel aan het poëzieproject, een
samenwerking tussen de vakken, Nederlands, tekenen en drama. De afgelopen
jaren hebben we telkens jong en nieuw Nijmeegs talent in de klas gehad met
Jaap Robben, Dennis Gaens en Wout Waanders.
Dit jaar was Jelko Arts onze gast op 9 en 13 oktober. Jelko Arts is een nog erg
jonge dichter die woont en werkt in Nijmegen. Hij staat nog aan het begin van
zijn carrière en werkt veel samen met Lotte Lentes. Met de klas hebben we een
paar van zijn gedichten gelezen en heeft hij ons begeleid bij het zelf schrijven
van gedichten rondom het thema ‘Verdwaald’.
In de afgelopen lesweken zijn deze gedichten in de lessen Nederlands verder
uitgewerkt. Op 8 en 9 november gaan de leerlingen in kleinere groepen aan het
werk o.l.v. studenten van de HAN van de minoropleiding drama. In
workshopverband worden enkele geselecteerde gedichten in theater omgezet.
Tot slot gaan de leerlingen in de lessen tekenen de gedichten vormgeven en bundelen in een boekje.
Simon Feddema, docent Nederlands

Franse toetjes
Deze opdracht viel in de smaakt bij 3H2! In de les Frans kregen zij
de opdracht om een Frans toetje te maken en dit in het Frans te
presenteren aan de klas.
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Inloggegevens Zermelo
U heeft via de mail nieuwe inloggegevens voor het Zermelo portal ontvangen. Deze gegevens kunt u gebruiken
om het rooster van uw zoon/dochter bekijken en daarnaast voor het inschrijven voor de tafeltjesavond. De
tafeltjesavonden zijn op 6 en 7 december aanstaande. Inschrijven hiervoor is nu nog niet mogelijk. De
inschrijving wordt geopend op woensdag 22 november. Verdere informatie hierover krijgt u te zijner tijd via de
Nieuwslink.
Rita Jansen, roostermaker

Jaarplanner
Dag

Datum

Tijd

Wie

week 45

Wat
Uitloop toetsweek
Activiteitendagen

di

7-nov

wo

8-nov

do

9-nov

vr

10-nov

2e MR-vergadering

week 46
ma

13-nov

di

14-nov

14.30 uur

Leerlingen

Blauwtraining door T. Huijbers
geselecteerde leerlingen 5V en
6V

wo

15-nov

volgens
rooster

Leerlingen

HAN techtourbus op het DC
4H/5H met N-profiel

do

16-nov

18.4520.45 uur

Leerlingen en ouders

Gaan studeren avond 4V, 5V
en 6V

16-nov

19.45 21.30 uur

Leerlingen en ouders

Gaan studeren avond 4H en 5H

16-nov

19.30 21.00 uur

Leerlingen en ouders

Ouderavond Global
Exploration

vr

17-nov
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