
 

1. 

 

 

Externe surveillanten gezocht 
Aangezien onze oproep in september onvoldoende heeft opgeleverd, plaatsen wij hierbij nogmaals een 

oproep.  

 

Sinds 2012 maakt onze school in 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 de tijd krijgen 

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

leerlingen, maar ook buurgenoten 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 aangeven op hoeveel en op 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 

zit er inmiddels op maar op maandag 15 januari start de tweede toetsweek. Heeft u interesse of heeft u een 

familielid of kennis die interesse heeft? Stuur dan uiterlijk vrijdag 8 december een mail naar onze secretaresse, 

Kiki Clara Geurts: Kiki.geurts@dominicuscollege.nl Zij zal contact opnemen voor een kennismakingsgesprek 

voor verdere uitleg.  

 

Menno Bartlema, conrector  

 

Voorlichtingsavond ‘Gaan studeren’ 

Oud-leerlingen van het Dominicus College kwamen op donderdag 16 november 's avonds de huidige leerlingen 

bovenbouw van havo en vwo informeren over hoe zij tot hun keuze voor die ene vervolgstudie gekomen 

waren. Zij vertelden over hoe die studie bevalt en uiteraard over de vele andere aspecten van een studieus 

leven na het Dominicus College.  

 

Decanen en mentoren bovenbouw havo en vwo 
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 2. 

Inschrijven tafeltjesavonden 
Op woensdag 6 en donderdag 7 december aanstaande staan van 18.30 tot 21.30 uur de tafeltjesavonden 

gepland. Op donderdag 2 november jongstleden heeft u hiervoor als ouder/verzorger, die bij ons als eerste 

contactpersoon geregistreerd staat, per email de inloggegevens ontvangen.  

Let op inschrijven via de Zermelo App is niet mogelijk. Volg hiervoor de link in de ontvangen mail met 

inloggegevens of ga naar de portal van de school: https://dominicuscollege.zportal.nl 

Inschrijven is mogelijk van woensdag 22 november 16.00 uur tot en met dinsdag 28 november 9.00 uur. U 

kunt maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. U kunt tot de sluitingsdatum zelf wijzigingen aanbrengen in 

uw inschrijving. Na dinsdag 28 november 9.00 uur is het niet meer mogelijk in te schrijven of wijzigingen door 

te voeren.  

 

Vanaf vrijdag 1 december kunt u uw ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de 

school: 

1. Ga naar Ouders > Ouderavonden 

2. Selecteer eventueel de betreffende avond 

3. Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht. 

 

De heer J. Kieboom en mevrouw H. Hendriks zijn tijdens beide avonden afwezig. Indien nodig kunt u na de 

Kerstvakantie contact met ze opnemen om alsnog een afspraak in te plannen.  

 

Rita Janssen, roostermaker 

 

Reminder ouderavond profielkeuze 
Vanavond is voor alle ouders van leerlingen van klas 3 de ouderavond m.b.t. de profielkeuze. Voor de havo is 

avond gepland van 19:00 – 20:00 uur; voor het vwo van 20:15 – 21:40 uur. Het volledige programma vindt u in 

de nieuwslink van 7 november.  

 

Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders 

 

4 en 5 december leerlingen lesvrij 
Op maandag 4 december zijn alle leerlingen lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen. Op dinsdag 5 december zijn de 

leerlingen lesvrij i.v.m. een studiedag voor docenten. 

 

Bijeenkomst Passend onderwijs  

Zoals u wellicht weet, is de school van uw zoon/dochter aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs: Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen. In dit samenwerkingsverband geven alle scholen voor 

voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs samen vorm aan passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden 

zijn wettelijk verplicht een ondersteuningsplan te hebben. In het ondersteuningsplan legt het 

samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en 

passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld.   

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is gestart met een traject naar een nieuw ondersteuningsplan. 

Om te komen tot dat ondersteuningsplan is een ontwikkelgroep ingericht, die gevormd wordt door een 

delegatie vanuit het bestuur, een delegatie vanuit de Ondersteuningsplanraad (OPR), Jeroen Rood en 

https://dominicuscollege.zportal.nl/
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/171107_Nieuwslink.pdf
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 3. 

ondergetekende. Het proces wordt begeleid door een externe adviseur: Miep van Hees. Momenteel zitten we 

in de eerste, verkennende fase. In deze fase wordt bij verschillende groepen input opgehaald. De opbrengst uit 

de verschillende groepen wordt gebundeld en als input voor de ontwikkelgroep gebruikt. 

  

Graag zouden wij ook ouders van leerlingen van onze scholen horen over wat zij belangrijk vinden als het gaat 

om Passend Onderwijs en afspraken in het ondersteuningsplan. Hiervoor hebben we een bijeenkomst gepland 

op maandag 27 november van 15:30 uur tot 17:30 uur (bij het samenwerkingsverband, Streekweg 20 te 

Nijmegen). Als u als ouder interesse heeft in deelname aan deze bijeenkomst, wilt u dat dan doorgeven via 

deze link? https://swv2507.wufoo.eu/forms/ouderbijeenkomst-nieuw-ondersteuningsplan/ 

  

Wij realiseren ons dat deze uitnodiging “last-minute” is. Helaas is het gezien het strakke tijdspad niet mogelijk 

om de bijeenkomst later te plannen. Wij hopen dat er toch voldoende ouders in de gelegenheid zullen zijn om 

met ons van gedachten te wisselen over het nieuwe ondersteuningsplan.  

  

Anouk Peijnenborgh, samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen e.o. 

 

Planning 

week 47         

 di 21-nov Vanaf 12.40 uur Leerlingen Audities Xpressions 

  21-nov avond Ouders  Profielkeuzeavond 3H/3V 

 wo 22-nov   Ouders  Inschrijving tafeltjesavond open 

  22-nov 20.00 uur Leerlingen 
5H/6V 

Aanvragen herkansingen gesloten  

do 23-nov 08.30 - 16.10 uur Leerlingen Masterclass Romeinse fresco's voor 2G 

vr 24-nov 13.00 - 16.00 uur Leerlingen Day For Change: pitchen bij Rabobank 
3A/3G 

  24-nov 20.00 uur Leerlingen Voorstelling "Carmen" in schouwburg 
Nijmegen 4H en 4V met CKV 

week 48         

ma 27-nov 2 lesuren Leerlingen   Profielkeuzeproject 3H 

      Leerling 
onderbouw 

Rapport 

di 28-nov   Leerlingen  Herkansingen 5H/6V - Lessen vervallen 

wo 29-nov       

do 30-nov 2 lesuren Leerlingen Profielkeuzeproject 3A 

vr 1-dec    

 

https://swv2507.wufoo.eu/forms/ouderbijeenkomst-nieuw-ondersteuningsplan/

