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Ten geleide 
 

De schoolgids 2017-2018 van het Dominicus College is een gids waarin belangrijke informatie staat over de schoolorganisatie, het onderwijs, de 

leerlingbegeleiding en allerlei praktische zaken. Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen en ouders, maar daarnaast voor iedereen die 
belangstelling heeft voor onze school. 

Het Dominicus College is een school met traditie, opgericht in 1856 door de paters Dominicanen. Van oudsher staat het streven naar kwalitatief goed 
onderwijs hoog in het vaandel. De school spreekt leerlingen aan op talent, belangstelling en ambitie. Vanwege extra faciliteiten kunnen ook leerlingen met 

een lichamelijke beperking of een langdurige en chronische ziekte voor een havo- en vwo-opleiding op het Dominicus College terecht in een eigen 

afdeling, de Monnikskap.  
We geven ons onderwijs vorm met de meest moderne didactische faciliteiten in een mooi onderwijsgebouw. Onze school staat midden in de samenleving. 

In projecten en vaklessen leggen we de verbinding met actuele ontwikkelingen. Onze samenwerking met gerenommeerde bedrijven en regionale 
instellingen (zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit Nijmegen) draagt bij aan stimulerend en gevarieerd onderwijs.  

Het Dominicus College is een school van en voor leerlingen. Via leerlingenraden en de activiteitencommissie (AC), maar ook in klassenverband betrekken 
we de leerlingen actief bij het reilen en zeilen van de school. Samen met leerlingen en medewerkers streeft de schoolleiding naar een klimaat waarin 

iedereen gezien wordt en waarin iedereen mag zijn zoals hij is. U bent daarin als ouder/verzorger een onmisbare schakel. Tijdige informatie en 

communicatie vinden we heel belangrijk. Naast deze schoolgids vindt u veel informatie op onze website (www.dominicuscollege.nl) en onze frequent 
verschijnende nieuwsbrief. Op diverse ouderavonden heeft u de gelegenheid om docenten en andere medewerkers persoonlijk te ontmoeten. Wilt u 

intensiever betrokken zijn bij de school? Dan bent u van harte welkom om lid te worden van de ouderraad of zich verkiesbaar te stellen als 
oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad. Ik hoop komend schooljaar op uw belangstelling en inbreng voor onze school te mogen rekenen! 

 

Mede namens alle medewerkers van het Dominicus College wens ik jou als leerling en u als ouder een plezierig en succesvol schooljaar 2017-2018 toe. 
 

Marion Krabbenborg, 
rector 

http://www.dominicuscollege.nl/
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Het Dominicus College, waar staan wij voor? 
 

Het Dominicus College is een havo, atheneum, gymnasium school in Nijmegen West met ongeveer 1040 leerlingen. De school heeft een aparte afdeling 
voor leerlingen met een fysieke beperking (ongeveer 60 ll).  

 
Dominicus, oprichter van de Dominicaner Orde en de naamgever van de school, stuurde in de 13e eeuw zijn leerlingen de wereld in om hun wijsheid te 

delen en om zelf wijzer te worden. Het Dominicus College, opgericht in 1856, heeft deze opdracht ter harte genomen en verwoord in haar missie . 
 
Missie 

Wijs de wereld in, zo luidt de missie van onze school. Wij bieden onze leerlingen volop ontplooiingskansen in een ambitieuze leeromgeving. Wij dagen 
onze leerlingen uit met hoogwaardig en eigentijds onderwijs in een sociaal rijke context. In een veilige omgeving leren zij juist te oordelen, bewuste 

keuzes te maken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij leren zichzelf en de ander kennen en accepteren. Met deze (levens-) wijsheid kunnen onze 

leerlingen goed opgeleid en als verdraagzaam wereldburger hun bijdrage leveren aan de toekomst. 

Onze kernwaarden vormen ons DNA. Ze zijn bepalend voor wie we zijn en willen zijn. En dat is niet vrijblijvend. Op het Dominicus College geloven we in 

voorbeeldgedrag: de schoolleiding laat het gedrag zien dat ze verwacht van medewerkers en medewerkers laten dit weer zien aan leerlingen. Zo komen 
de kernwaarden tot leven in de dagelijkse praktijk. Hieronder staan onze 3 kernwaarden. 

 
We zijn betrokken 
Het Dominicus College is een warme, kleinschalige school waar we elkaar kennen, waar je gehoord en gezien wordt. We werken in een positieve sfeer en 

gaan respectvol met elkaar om. Onze leerlingen en medewerkers leren en werken met plezier. Zowel leerlingen als ouders worden actief betrokken bij het 
verbeteren van het schoolklimaat en ons onderwijs. We maken samen de school. We openen onze deuren met buitenschoolse activiteiten, nabij en 

internationaal, en halen de “wereld” de school in.  
 

We zijn bevlogen 
Met hart voor het onderwijs bieden wij leerlingen de mogelijkheid om hun grenzen te verleggen, talenten te ontwikkelen en persoonlijke topprestaties te 
leveren. We doen dat in een uitdagende leeromgeving met eigentijdse voorzieningen. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden en belangstelling van de 

leerling met maatwerk en flexibiliteit in onze programma's. Door inzet van positieve feedback, passende begeleiding en oprechte waardering geven wij de 
ontwikkeling van onze leerlingen een stevige impuls.  

We zijn betrouwbaar  
Leren en werken gaat beter als je weet waar je aan toe bent en als je je veilig voelt. Door onze kleinschaligheid zijn we organisatorisch overzichtelijk, we 
weten elkaar makkelijk te vinden. We komen afspraken na en communiceren tijdig. Iedereen op school is verantwoordelijk voor het eigen handelen en 

draagt dat uit. We tonen integer gedrag, gericht op open en transparant zijn, en steunend gedrag naar anderen. Betrouwbaar zijn en vertrouwen hebben 
in elkaar vormen voor ons de pijlers onder een succesvolle samenwerking en een stimulerende werkomgeving 
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De organisatie 
 

Dominicus College 

School voor gymnasium, atheneum en havo 
 

Energieweg 93 
6541 CZ Nijmegen 

 

Postbus 40020 
6504 AA Nijmegen 

 
024-3772164 

 

Email: postbus@dominicuscollege.nl 
Website: www.dominicuscollege.nl 

 
Directie en afdelingsleiders 

De leiding van de school is in handen van een breed team. De rector en de conrector vormen samen de directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
algemene beleid, voor personele en financiële zaken en voor de contacten met het bestuur en de Inspectie. De rector draagt de eindverantwoordelijkheid. 

Rector: 
Marion Krabbenborg 
Conrector: 
Menno Bartlema 
 

Zij worden bijgestaan door een team van afdelingsleiders. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen afdeling en is belast met het 

personeel, het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen van de eigen afdeling.  
 

Afdelingsleiders  
havo 1 t/m 5       Nancy van Riet-Bunte 

atheneum en gymnasium 1, 2 en 3 (+ havo/vwo 1)  Lisette Verstegen 
vwo 4, 5 en 6      Lex Plantaz 

De Monnikskap      Tom Groenenberg 

 
Medezeggenschapsraad, ouder- en leerlingenraden 

Zoals alle andere scholen kent ook het Dominicus College een Medezeggenschapsraad (MR), een formeel orgaan met advies- en 
instemmingsbevoegdheid. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de ouders. Zij adviseert de schoolleiding 

over allerlei zaken die direct of indirect met school te maken hebben en heeft instemmingsbevoegdheid op essentiële beleidsthema’s. Als u meer 

informatie wilt, kunt u mailen naar medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl 
 

mailto:postbus@dominicuscollege.nl
mailto:medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
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Direct overleg tussen ouders en school geschiedt via de Ouderraden (OR). Deze hebben tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te 
bevorderen en vervullen een adviserende rol over allerlei schoolzaken. Kijkt u ook op de website voor meer informatie: www.dominicuscollege.nl > Onze 

school>  Ouders & Dominicus 

 
De leerlingenraden (LR) behartigen de belangen van de leerlingen. Elke afdeling heeft een eigen leerlingenraad die overleg voert met de afdelingsleider 

over afdelingsspecifieke onderwerpen. Vertegenwoordigers uit deze leerlingenraden nemen zitting in de centrale leerlingenraad (CLR). Deze raad 
bespreekt met de directie allerlei thema’s die de school aangaan. De centrale leerlingenraad heeft haar eigen e-mailadres: 

leerlingenraad@dominicuscollege.nl.  

 
Bestuur 

Het Dominicus College valt onder het bestuur van De Stichting Alliantie van het voortgezet onderwijs Nijmegen en het land van Maas en Waal.  
Bezoekadres: 

Meeuwse Acker 20-20 
6546 DZ Nijmegen 

Postadres: 

Postbus 6618 
6503 GC Nijmegen 

Telefoon: 
024 379 01 58 

 

Inspectie 
Namens de minister is de onderwijsinspectie belast met het toezicht op het onderwijs. 

Voor het voortgezet onderwijs in Nijmegen is dat:  
Inspectie van het onderwijs 

Postbus 2730 3500 GS Utrecht 
088-6696000 

www.onderwijsinspectie.nl 

 
 

 
 

 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:leerlingenraad@dominicuscollege.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 10 

 



 11 

Het onderwijs 
 

Het Dominicus College biedt de opleidingen gymnasium, atheneum en havo aan. Het is belangrijk dat leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd 

en hun diploma halen. Daarom worden leerlingen zo goed mogelijk geplaatst op basis van het advies van de basisschool. 
 

De eerste klas 
De overgang van de basisschool naar de eerste klas is een grote stap. Er verandert immers veel. Om die overstap zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, 

is er een warme overdracht met de basisschool. Medewerkers van de school gaan op bezoek bij de basisschool om informatie op te halen om de overstap 

zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarnaast geeft ook het onderwijskundig rapport de nodige informatie voor een soepel verloop van de doorlopende 
leerlijnen in deze fase. 
                                                                                                                                                                                                                     
De nieuwe leerlingen worden geplaatst op niveau in de havo, havo/vwo (h/v), het atheneum of gymnasium. Afhankelijk van het leerlingenaantal kan een 

combiklas a/g noodzakelijk zijn, met een differentiatie op de vakken die horen bij atheneum of gymnasium. De leerlingen van de hv-klas spreken we aan 

op een hv-niveau, waarbij er meer tijd is voor uitleg in de klas t.o.v. de atheneumklassen. We vinden een goede determinatie van groot belang. Daarom 
maken we in de h/v-klassen gebruik van gedifferentieerde toetsen (op havo- en atheneumniveau) en staan we regelmatig met de leerlingen zelf stil bij 

hun werkwijze en mogelijkheden. Na het eerste leerjaar vervolgen zij in principe hun opleiding in 2-havo of 2-atheneum.  
Gezien de aard en de opzet van de eerste klassen, doubleren leerlingen slechts bij hoge uitzondering. Soms zal een verwijzing naar een andere school 

van een ander schooltype moeten plaatsvinden. Omdat dit een belangrijke keuze en beslissing is, spreken we hier in de rapportvergaderingen uitvoerig 
over. Leerlingen en ouders betrekken we tijdig bij het keuzeproces. 

 
In de studielessen behandelen de mentoren algemene studievaardigheden, zoals op efficiënte wijze huiswerk maken. De mentor maakt in deze lessen ook 

de koppeling naar vakspecifieke vaardigheden, zoals studerend lezen, samenvatten, het raadplegen en vergelijken van bronnen. 
 
Het havo 

De havo-opleiding leidt naar een diploma dat toelating geeft tot het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Culturele activiteiten, uitwisselingen met scholen in 
het buitenland en een studiereis naar Praag kleuren deze opleiding. Er zijn elk jaar diverse projecten met een vakoverstijgende aanpak, zoals bijvoorbeeld 

het poëzie/drama-project of de excursie naar de Uiterwaarden in klas 2. In het derde leerjaar gaan onze leerlingen op uitwisseling met leeftijdsgenoten 
uit onder andere Spanje en Frankrijk, daarnaast krijgen zij de ruimte om voor het vak economie een mini-onderneming op te zetten bij het project Day 

for Change. In het derde leerjaar wordt uitgebreid aandacht besteed worden aan burgerschapsvorming, onder andere in de vorm van een maatschappe-

lijke stage. Talentvolle leerlingen kunnen certificaten behalen voor Goethe Deutsch, Cambridge English en DELF junior. Vanaf klas 4 is het daarnaast 
mogelijk om versneld examen te doen. Leerlingen hebben verder de mogelijkheid om in het eindexamenjaar een reeds eerder afgesloten vak op vwo 

niveau af te sluiten. De leerlingen zijn actief betrokken bij de schoolorganisatie via de leerlingenraad onderbouw (klas 1 t/m 3 havo) en de leerlingenraad 
bovenbouw. 

                                                                                                                 
Het atheneum  

Het atheneum is een opleidingsvariant binnen het vwo. Net als op het gymnasium biedt het diploma toegang tot een universitaire vervolgopleiding. Het 

‘voorbereidend wetenschappelijke’ karakter van de opleiding uit zich in onderwijs op niveau. We dagen de leerlingen uit om zich niet alleen de 
academische beginselen en nieuwe inzichten van alle schoolvakken eigen te maken, maar hierover ook zelf kritisch vragen te (blijven) stellen. Al in de 

onderbouw wordt bij diverse projecten deze onderzoekende leerhouding gevraagd. Zelf onderzoek doen: hoe zintuigen werken, waardoor het karakter 
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van uiteenlopende Nijmeegse wijken bepaald wordt, hoe je het effectiefst kunt hoogspringen en veel meer. In klas 3 zetten de leerlingen een mini-
onderneming op binnen het microkredietenproject Day For Change. Aan het einde van dat jaar maken ze een vierdaagse reis naar België, waarin 

aandacht is voor cultuur, historie (Eerste Wereldoorlog) en outdooractiviteiten (kamp in de Ardennen). In de bovenbouw bieden versterkte 

talenprogramma’s (Cambridge English, Goethe Duits en DELF junior), masterclasses en Bèta-excellentprogramma’s op de Radboud Universiteit, projecten 
als United Netherlands en Global Experience volop mogelijkheden om de horizon te verbreden. In klas 5 gaan de leerlingen op studiereis naar Barcelona. 
 
Het gymnasium 
Het gymnasium is evenals het atheneum voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). In de eerste klas maken de gymnasiumleerlingen een start 

met het vak Latijn; in klas 2 en 3 krijgen ze ook Grieks. In de bovenbouw is het mogelijk te kiezen voor Latijn of Grieks, maar in beide vakken doorgaan 
mag ook. In de vierde klas volgen de leerlingen Klassieke Culturele Vorming. Bij KCV gaat het niet meer om de taal, maar om de kunst en de cultuur van 

de oudheid.  

 
In de onderbouw van het gymnasium wordt in verschillende vaklessen aan modules van de Artes Liberales gewerkt. Hierin worden de leerlingen 

uitgedaagd creatiever met vakkennis om te gaan. In zo’n module werken meerdere vakdocenten samen. Deze modules worden elk leerjaar afgesloten 

met een presentatie. Na drie jaar is er een officiële certificatenuitreiking. De Artes Liberales zijn er alleen voor de gymnasiasten, omdat we willen dat juist 
zij ervaren dat een onderwijsopzet die al eeuwen meegaat, nog steeds uitdagend kan zijn. In de bovenbouw gymnasium maken de leerlingen een 

studiereis naar Rome. Verdieping en verrijkingen bieden de Masterclasses in de eerste 3 leerjaren. In leerjaar 1 zijn er vier Masterclasses van een 
dagdeel. In leerjaar 2 zijn er twee Masterclasses van elk een dag. Leerjaar 3 heeft als afsluiting een meerdaagse Masterclass naar Trier en de Ardennen.  

                                                                                                                                                                     
Verrijkingsaanbod vwo bovenbouw 
Een verrijking voor alle leerlingen in de bovenbouw van het vwo is het Studium Generale-programma, waarin wetenschappers, ondernemers en 

kunstenaars een lezing en/of presentatie houden. De bedoeling hiervan is om leerlingen een ruimere blik te geven op interessante ontwikkelingen die 

buiten school plaatsvinden en leerlingen ook een indruk  te geven van bepaalde beroepen. Verder krijgen alle leerlingen het vak Engels versterkt 
aangeboden. Dit gebeurt via de methode “Cambridge English”.  Er zijn hiermee internationaal erkende certificaten te behalen. Het Dominicus College is 

door de British Council aangewezen als een officieel Cambridge English Preparation Centre. Buiten Engels  worden ook de talen Frans en Duits versterkt 
aangeboden. Daarmee zijn eveneens internationaal erkende certificaten te behalen, de zogenaamde DELF Junior diploma’s en de Goethe Zertifikate 

B1/B2/C1.  

 
Het Dominicus College werkt nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en het bedrijfsleven in de regio. Deze samenwerking heeft 

geresulteerd in verschillende initiatieven, zo kunnen onze leerlingen masterclasses volgen aan de RU, in samenwerking met de universiteit een 
profielwerkstuk maken of werken aan een gecombineerde opdracht vanuit de universiteit en een bedrijf.  
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De Monnikskap 

Ook leerlingen met een lichamelijke beperking of een chronische ziekte kunnen voor een havo- of vwo-opleiding op het Dominicus College terecht. Voor 
hen geldt: samen waar kan, apart waar moet. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de afdeling De Monnikskap moet je aan bepaalde 

voorwaarden voldoen. Het onderwijsprogramma kan gefaseerd aangeboden worden, de leerlingen kunnen op aangepaste wijze getoetst worden en 

gespreid examen doen. Uiteraard is ook de fysieke omgeving voor deze leerlingen aangepast; op deze manier kunnen zij toch deelnemen aan tal van 
(onderwijs-) activiteiten op school. Dit zorgt voor een klimaat waarin iedereen op school elkaar tegenkomt en van elkaar kan leren. De vak-lessen worden 

in kleine groepen gegeven, zodat er veel aandacht is voor het onderwijsleerproces van elke leerling. Leerlingen van de Monnikskap volgen een individuele 
leerlijn en hebben een persoonlijk rooster, waardoor optimale begeleiding op weg naar het reguliere diploma geboden wordt. De Monnikskap besteedt 

ook aandacht aan zaken als leren studeren, handicapbeleving, het maken van de juiste keuze voor een realistisch toekomstperspectief etc. Voor meer 
informatie zie http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap of http://www.schoolkeuzehulp.nl/dominicus-college-de-monnikskap 

 

 

http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/monnikskap
https://www.google.nl/search?dcr=0&q=http://www.schoolkeuzehulp.nl/dominicus-college-de-monnikskap&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjih4PDpIvWAhWCZ1AKHQHyCVMQBQgjKAA&biw=1920&bih=1007
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Onderbouw  

In de leerjaren 1, 2 en 3 ligt de nadruk op het aanleren van goede studiegewoonten en het verwerven van adequate vaardigheden. De vaardigheden 
worden met name aangeleerd en geoefend in vakoverstijgende projecten en in vakken als Nieuwe Media en Universum. 

Studiewijzers helpen bij het plannen: het meeste werk kan op school worden gedaan tijdens de lessen en in de mediatheek. Aan het einde van de derde 
klas dienen de studiegewoonten en vaardigheden op een zodanig peil te zijn, dat een overstap naar de tweede fase en een weloverwogen keuze voor een 

van de profielen in de bovenbouw mogelijk is.   

  

 
In de combiklas A/G 1 wordt na het 1e semester bekeken of het extra uur Nederlands en het extra uur wiskunde in het 2e semester voor de 

atheneumleerlingen in deze klas nodig zijn of dat mogelijk invulling op maat mogelijk is, b.v. met een excellentieprogramma (verdieping). 
Betekenis afkorting vakken: zie bijlage 2 

 
Bovenbouw  

De leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo zijn de Tweede Fase in het voortgezet onderwijs. In de Tweede Fase volgen leerlingen een individuele route: 

zowel binnen het havo als het vwo kiezen ze voor een of meer profielen uit ‘cultuur en maatschappij’, ‘economie en maatschappij’, ‘natuur en gezondheid’ 
of ‘natuur en techniek’. Met deze keuze zet de leerling een eerste voorzichtige stap in de richting van een vervolgstudie. Het keuzeproces wordt intensief 
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begeleid door de mentoren en de decanen. Ook zijn er door onze school zelf geschreven voorlichtingsgidsen en organiseert de school informatieavonden 
voor ouders en leerlingen.  

 

Het onderwijs in de bovenbouw is gericht op een goede voorbereiding op het eindexamen en op de vervolgstudie. Ook wordt ingespeeld op 
veranderingen en eisen die de maatschappij in bredere zin stelt. Daarom is niet alleen een goede verwerking van de inhoud van de vakken noodzakelijk, 

ook aan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen worden hoge eisen gesteld. Leerlingen leren onder begeleiding van de docent zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en werken. Samenwerking met andere leerlingen en het uitvoeren van praktische opdrachten zijn 

daarin eveneens onmisbare componenten. Onze leerlingen leren relaties te leggen tussen de wereld buiten de school en het geleerde binnen de school en 

tussen de diverse vakken. Kennis en vaardigheden krijgen daardoor voor leerlingen meer betekenis. 
 

 
Betekenis afkorting vakken: zie bijlage 2 

 
Vorming 

Het Dominicus College biedt méér dan alleen onderwijs dat gericht is op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een diploma. Voor een succesvolle 
vervolgstudie en persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling is meer nodig. Leerlingen worden op school uitgedaagd hun talenten te ontdekken en 

verder te ontplooien. De school dient daarom bij te dragen aan het ontwikkelen van eigenschappen die een meerwaarde hebben: samenwerking, 

zelfdiscipline, kritische interesse, nieuwsgierigheid, zelfkennis, culturele bagage, maatschappelijke betrokkenheid, zingeving. Vanuit dat streven worden 
kampdagen voor de eerste klassen georganiseerd en ook cultuurreizen voor de leerlingen in de bovenbouw. Deze activiteiten hebben niet alleen als doel 

dat leerlingen elkaar beter leren kennen, ze hebben ook een onderwijskundige invulling. Deelname is dan ook verplicht.  
 

Kleinschalig en modern 

Het Dominicus College is een school met zo’n 1040 leerlingen en daarmee voor schoolse begrippen in het middelbaar onderwijs een kleine school. De 
kleinschaligheid komt niet alleen tot uitdrukking in het directe contact tussen ouders en medewerkers of in de persoonlijke manier waarop docenten met 

leerlingen omgaan, maar wordt ook gerealiseerd door onze manier van werken en door de manier waarop het  moderne en goed geoutilleerde gebouw 
ruimtelijk vormgegeven en ingericht is. Er zijn uitstekende faciliteiten. Het vernieuwend onderwijsconcept van het Dominicus College verlangt up to date 

voorzieningen op het gebied van multimedia. Behalve de mediatheken zijn ook de universumruimten, het ckv-lokaal en het nieuwe medialokaal rijkelijk 
voorzien van computers; daarnaast kunnen de leerlingen beschikken over camera’s en filmapparatuur. Verder zijn alle lokalen uitgerust met smartboards 

en AppleTV om optimaal gebruik te kunnen maken van digitaal lesmateriaal. Itslearning wordt als elektronische leeromgeving gebruikt bij alle 

onderwijsactiviteiten. Op de vaksites is onderwijsinhoudelijke informatie voor leerlingen te vinden. Itslearning voorziet ook in een uitgebreid 
communicatiesysteem voor leerlingen en docenten onderling. 
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Toetsen, cijfers en rapporten 
In het toetsreglement staan alle regels en afspraken rondom toetsing. Het toetsregelement is te vinden op de website onder Onze school > Afspraken op 

school > toetsreglement. De leerlingen krijgen in de onderbouw drie keer per jaar een cijferrapport, in de bovenbouw twee keer. Bovendien kunnen 

ouders en leerlingen de behaalde cijfers inzien via internet in Magister. Het laatste rapport is bepalend voor de overgang. In de overgangsnormen is 
precies omschreven wanneer een leerling overgaat of besproken wordt in de docentenvergadering. De normen zijn openbaar en worden jaarlijks 

geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De overgangsnormen zijn te vinden op de website onder Onze school > Afspraken op school > Overgangsnormen. 
 

Flexibele examinering 

Alle leerlingen hebben op het Dominicus College onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een of meerdere vakken al in het voorexamenjaar af te 
sluiten. Havo-leerlingen bieden we bovendien de mogelijkheid om een of meerdere vakken op vwo-niveau af te sluiten. Meer hierover is te vinden in het 

examenreglement. 
 

 
 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170407_Toetsreglement_2016-2017_versie_2016-07-20.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/161118_Overgangsnormen_2016-2017_definitief_(002).pdf
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Begeleiding 
 

Op het Dominicus College zijn veel mensen betrokken bij het welzijn van de leerlingen. Van vakdocent tot mentor, van decaan tot afdelingsleider. 

Iedereen heeft de taak een veilige, verdraagzame, respectvolle omgeving te creëren, zodat iedereen zich thuis kan voelen op school. 
 

Introductie 
De overgang naar de middelbare school is voor de meeste leerlingen een grote stap. Om deze stap te vergemakkelijken wordt in juni een middag voor 

onze nieuwe leerlingen georganiseerd. Ze kunnen kennismaken met hun nieuwe school, hun mentor en medeleerlingen. Tijdens de eerste week in het 

nieuwe schooljaar zijn introductieactiviteiten georganiseerd. De leerlingen worden wegwijs gemaakt op school met informatie over de vakken, het rooster 
en toestemmingsregelingen in het “Groenboek”.  

 
De mentor 

In de onderbouw heeft elke klas een eigen mentor en is wekelijks een mentorles opgenomen in het rooster. De mentor is de spil in de begeleiding van de 

leerlingen. De mentor ziet de leerlingen regelmatig en is het eerste aanspreekpunt. Hij verzamelt informatie over het wel en wee van de groep én de 
individuele leerling. De mentor bespreekt moeilijkheden in de klas en probeert die, samen met de leerlingen, zoveel mogelijk op te lossen. Ook vormt hij 

de schakel tussen school en thuis. Bijzondere problemen worden in eerste instantie behandeld door de mentor, deze kent de leerling immers het best. Hij 
weet welke achtergrondfactoren een rol kunnen spelen, signaleert de mogelijke behoefte aan extra ondersteuning en bespreekt een en ander met de 

zorgcoördinator. In de bovenbouw zijn de mentoren meestal niet meer gekoppeld aan klassen maar aan groepen leerlingen.  
 

De afdelingsleider 

Een afdelingsleider is integraal verantwoordelijk voor zijn afdeling en draagt zorg voor het uitvoeren van het schoolbeleid. Met name de 
onderwijsinhoudelijke en onderwijs-organisatorische zaken. Daar waar de mentor in eerste instantie het aanspreekpunt is, zal de afdelingsleider pas in 

tweede instantie het contactpunt zijn tussen leerlingen, ouders en de school. De afdelingsleider coacht, begeleidt en stimuleert de docenten en mentoren 
van zijn afdeling. 

 

Tutoring 
Leerlingen uit alle leerjaren kunnen tutor worden. Ze krijgen daar een scholing voor. Deze wordt gegeven door een onderwijskundige van school. In de 

module leren ze hoe ze een andere leerling uit een lagere- of parallelklas (tutee), kunnen helpen als die problemen heeft met een bepaald vak. 
Vervolgens bieden de tutoren, tegen betaling, de tutee ondersteuning bij zijn studie. De ervaring leert dat dit een win-winsituatie oplevert. Zowel de tutor 

als de tutee steken hier veel van op. Informatie kan worden ingewonnen bij Jeannette Buijs, zorgcoördinator. 
 

Huiswerkbegeleiding in school 

Het Dominicus College biedt de Stichting Studo faciliteiten aan in school om dagelijks huiswerkbegeleiding te verzorgen. Er wordt vooral gewerkt aan 
studievaardigheden en planning. Aanmelden kan via www.studo.nl.  

 
 
 
 
 

http://www.studo.nl/
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LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 
De begeleiding van leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze is in handen van de decanen. Zij zijn deskundig op het gebied van vervolgstudie en 

vervolgopleidingen en kennen de toelatingseisen van aanmeldingsprocedures daarvan. In het derde leerjaar worden diverse mentorlessen gewijd aan de 

profielkeuze. In de vierde klas werken leerlingen aan hun Toekomstdossier: een oriëntatietraject naar een vervolgopleiding. In het vijfde en zesde leerjaar 
is de begeleiding meer individueel. Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen en ouders bij de decanen terecht met hun vragen over profielkeuze, 

opleidingen, open dagen, beroepen, en dergelijke. De decaan onderhoudt contact met HBO-instellingen, de universiteit en het bedrijfsleven in de regio.  
 

De decanen zijn:  

Nadda Khaled 
Colette Ribbers 

 
De decanen kunnen ook algemene informatie geven over studiefinanciering, studeren in het buitenland en dergelijke. Daarnaast verzorgen ze 

informatieve contactavonden voor ouders en leerlingen. 
 

Team leerlingbegeleiding 

Het team leerlingbegeleiding draagt zorg voor leerlingen die in aanmerking komen voor specifieke vormen van ondersteuning. De algehele coördinatie is 
in handen van Jeannette, zorgcoördinator. Kathelijne Wentink en Eva Bruggeman zijn orthopedagoog; zij begeleiden en adviseren bij leerproblemen. 

Daarnaast zijn er binnen de school een aantal Begeleiders Passend Onderwijs actief die ook de mentoren ondersteunen. De schoolmaatschappelijk 
werker, Arja de Bruijn, is beschikbaar voor leerlingen die in een dusdanig lastige situatie zitten dat hun functioneren op school ernstig belemmerd wordt. 

Zij is ook rechtstreeks beschikbaar voor ouders en hun hulpvraag. Indien nodig kan speciale hulp worden geboden bij het wegnemen van spanningen bij 

toetsen en proefwerken. Dit gebeurt door een gerichte individuele training die op school gegeven wordt. Meestal kunnen individuele afspraken met de 
vakdocenten en interne hulpverleners al heel veel helpen. In een enkel geval zal doorverwijzing naar externe deskundigen nodig zijn.  

 
Zorg- en Adviesteam 

Het Zorg- en Adviesteam heeft als taak om leerlingen te begeleiden die gedurende een korte of langere periode extra zorg of ondersteuning nodig 
hebben. In zes wekelijkse ZAT-overleggen bespreekt het team de begeleidingsmogelijkheden voor deze leerlingen als hun ouders daarvoor toestemming 

hebben gegeven. Het team bestaat uit de schoolarts, de twee orthopedagogen, de leerlingbegeleider, de zorgcoördinator, de leerplichtambtenaar en de 

schoolmaatschappelijk werker.  
 

Schoolverpleegkundige en schoolarts 
Tijdens het tweede leerjaar ontvangen alle leerlingen een oproep voor een kort bezoek aan de schoolverpleegkundige, Susanne Nieuwenhuijsen. Ze 

kunnen ook altijd zelf een afspraak maken om over gezondheidsvragen te praten. In klas 4 wordt door de schoolverpleegkundige een 

gezondheidsscreening uitgezet. De schoolverpleegkundige werkt nauw samen met de jeugdarts, Silvia Wellink. Zij is op afroep beschikbaar. Afspraken 
met de jeugdarts worden gemaakt door de zorgcoördinator. Als de school zorgen heeft over bijvoorbeeld het ziekteverzuim van een bepaalde leerling, 

dan krijgt hij of zij een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Marloes Jonge Poerink en Sylvia Wellink zijn beiden bereikbaar bij de GGD: 024-
3297273. 
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Meldcode kindermishandeling 

Met ingang van 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet stelt het gebruik van een meldcode 

verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die een lange adem vragen en een samenhangende aanpak. De meldcode helpt daarbij. De 

meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat de professionals moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel 
van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. De meldcode en de wet over de meldcode zijn opgesteld door het Ministerie van VWS, Jeugd 

en Gezin, OCW en Justitie. Het Dominicus College heeft zo’n meldcode en ook is er een aandachtsfunctionaris aangesteld in de persoon van Jeannette 

Buijs.  
 

Dyslexie 
Op het Dominicus College is extra ondersteuning mogelijk voor leerlingen met een dyslexieverklaring. Op maat wordt er ondersteuning geboden waar 

nodig. De school voorziet in faciliteiten als tijdsverlenging en het gebruik van Kurzweil. Er zijn deskundigen op school aanwezig. 
 

Contactpersonen (interne vertrouwenspersonen) binnen de school 

In het kader van seksuele intimidatie, racisme, discriminatie en geweld heeft de school twee contactpersonen: 
Laurence van Thiel 

Marijke Heymans 
 

De vertrouwenspersonen buiten de school zijn 

Femke de Leeuw, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg: FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl en/of 088 – 144 72 97 

Herma Hepark, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg: hhepark@ggdgelderlandzuid.nl en/of 088 – 144 72 97 

 

Contactpersoon seksuele diversiteit en veiligheid 

Bij ons op school is een Gay Straight Alliance actief. De Gay Straight Alliance, in het kort GSA, is een groep van homo, hetero, lesbo, bi en transgender 
leerlingen die seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken op school. Op Coming Out Day (11 oktober) en Paarse Vrijdag (vrijdag na Sinterklaas) 

organiseren zij acties op school. Ook docenten steunen deze initiatieven. Contactpersoon voor de GSA en aanspreekpunt als het gaat om seksuele 
diversiteit en veiligheid is Jeannette Buijs.  

 
Sociaal veiligheidsplan 

In het Sociaal Veiligheidsplan van het Dominicus College zijn alle afspraken en regelingen gebundeld op het terrein van fysieke veiligheid (b.v. 

arbowetgeving, calamiteitenplan, incidentenprotocol) en sociale veiligheid (b.v. pestprotocol, verzuimprotocol, klachtenregeling). Deels zijn dit afspraken 
en regelingen op het niveau van de Alliantie VO, deels zijn deze schoolspecifiek. 

 
 

 

 
 

 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/Documenten/040215_Protocol_kindermishandeling_DC_feb_2015.pdf
mailto:FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:hhepark@ggdgelderlandzuid.nl
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Praktische zaken 
 

Jaaragenda 
Elk jaar stellen we de jaaragenda met zorg samen. Daarin zijn zo goed mogelijk alle geplande gebeurtenissen opgenomen, zoals de vakanties, 

ouderavonden, toetsweken, activiteitendagen, (rapport)vergaderingen, kampweken, studiereizen, excursies en vele andere zaken. Het jaar is globaal 
verdeeld in 4 lesperiodes die worden afgesloten met een toetsweek en/of activiteitendagen waarin allerlei projecten en excursies plaatsvinden. De 

jaaragenda is te vinden via onze website onder Onze school > Jaarplanner zodat alle ouders en leerlingen op de hoogte zijn van de komende activiteiten. 

Natuurlijk is niet alles ver vooruit te plannen en soms zijn aanpassingen nodig. Toch proberen we deze tot een minimum te beperken. 
 

Vakantieregeling  
Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie  25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie  12 t/m 16 februari 2018 
Pasen   2 april 2018 

Koningsdag   27 april 
Meivakantie   30 april 2018 t/m 11 mei 2018  

Hemelvaart    10 mei 2018 (in meivakantie) 
Pinksteren   21 mei 2018 

Zomervakantie  9 juli t/m 17 augustus 2018 

 
Roostervrije dagen, toetsweken en activiteitenweken 

Door het jaar heen is er een aantal roostervrije dagen ingepland o.a. bedoeld voor (rapport)vergaderingen van docenten. Deze roostervrije dagen zijn 
gepland op: 

 

Maandag 28 augustus 2017  Dinsdag 3 juli t/m vrijdag 6 juli 2018 
Maandag 4 december 2017 

Dinsdag 27 februari 2017  
 

In de jaarplanning zijn 4 toetsweken opgenomen voor alle leerjaren: week 44, week 3, week 12/13 en week 24/25. In toetsweken vervallen alle lessen. 
Aansluitend aan de toetsweken in november, januari en juni word een aantal dagen benut voor allerlei activiteiten zoals excursies, buitenlandse reizen, 

practica, mondelinge examens en een aantal lessen. De bundeling van de activiteiten op deze dagen voorkomt veel onrust door het jaar heen. 

 
Schooltijden 

De leerling volgt alle lessen die voor hem op het rooster staan. Afspraken met fysiotherapeut, tandarts, orthodontist en dergelijke moeten dus buiten de 
lesperiode gepland worden. Let wel, de lesperiode duurt tot en met de laatste dag voor de zomervakantie! Dit betekent dat leerlingen voor hun lessen, 

examens, praktische opdrachten en afspraken rekening moeten houden met beschikbaarheid in die periode. Een lesdag duurt van 8.30 uur tot uiterlijk 

17.00 uur. 
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Lestijden 50 minutenrooster  verkorte lestijden 40 min.  

08:30- 09:20 uur 1e lesuur  08:30- 09:10 uur 1e lesuur 

09:20-10:10 uur 2e lesuur  09:10- 09:50 uur 2e lesuur 
10:10-10.30 uur pauze   09:50- 10:10 uur pauze 

10:30-11:20 uur 3e lesuur  10:10- 10:50 uur 3e lesuur 
11:20-12:10 uur  4e lesuur  10:50- 11:30 uur 4e lesuur 

12:10-12.40 uur pauze   11:30- 12:00 uur pauze 

12:40-13:30 uur 5e lesuur  12:00- 12:40 uur 5e lesuur 
13:30-14:20 uur 6e lesuur  12:40- 13:20 uur 6e lesuur 

14:20-14:30 uur pauze   13:20- 13:30 uur pauze 
14:30-15:20 uur 7e lesuur  13:30- 14:10 uur 7e lesuur 

15:20-16:10 uur 8e lesuur  14.10- 14.50 uur 8e lesuur 
16:10-17:00 uur  9e lesuur  14:50- 15.30 uur 9e lesuur 

 

Lestijden Monnikskap 75 min.  verkorte lestijden 60 min. bij  
Op maandag start de 1e les om 10.30 uur  (rapport)vergaderingen 

08.55-10.10 uur  1e lesuur  08.50- 09.50 uur  1e lesuur 
10.10-10.30 uur  pauze   09.50- 10.10 uur  pauze  

10.30-11.45 uur  2e lesuur  10.10- 11.10 uur  2e lesuur   

11.45-12.15 uur  pauze   11.10- 11.40 uur  pauze 
12.15-13.30 uur  3e lesuur  11.40- 12.40 uur  3e lesuur 

13.30-13.45 uur  pauze   12.40- 12.55 uur  pauze  
13.45-15.00 uur  4e lesuur  12.55- 13.55 uur  4e lesuur       

15.00-15.20 uur  pauze   13.55- 14.15 uur  pauze       
15.20-16.35 uur  5e lesuur  14.15- 15.15 uur   5e lesuur 
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Schoolregels en het leerlingenstatuut  
Het Dominicus College wil een veilige en fijne school zijn en verwacht van alle leerlingen en medewerkers een positieve houding, 

verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar. Er zijn afspraken en regels vastgelegd in een leerlingenstatuut, zodat de rechten en plichten van 

iedereen binnen de school duidelijk zijn. Het statuut is te vinden op onze website onder: Onze school > Leerlingenraad > Leerlingenstatuut. De 
schoolregels zijn ook opgenomen in het Groenboek, dat aan alle leerlingen bij de start van het schooljaar wordt uitgereikt.   

 
Lesuitval 

Lesuitval is erg vervelend voor alle betrokkenen. Dit wordt dan ook zo veel mogelijk voorkomen door bijvoorbeeld uren te verschuiven. De klassen in de 

onderbouw worden bij tussenuren opgevangen. Ze werken dan bij voorkeur voor het vak dat is uitgevallen, onder begeleiding van een vervangende 
docent. Van de leerlingen uit de hogere klassen wordt verondersteld dat ze bij tussenuren zelfstandig door kunnen werken.  

 
Verzuim en bijzonder verlof 

Soms is het onvermijdelijk dat een leerling lessen mist door bijvoorbeeld ziekte of bijzonder verlof. Leerlingen die om welke reden dan ook verzuimen, 
moeten hun afwezigheid en de reden daarvoor door hun ouders laten bevestigen. Daarvoor gebruikt de school het Groenboek. Verzuim wordt telefonisch 

gecontroleerd, en onterecht verzuim (spijbelen) wordt direct aangepakt. Er is een verzuimcoördinator aangesteld die het verzuim strak controleert en bij 

ongeoorloofd verzuim voor een lik op stuk aanpak zorg draagt. Alle verzuim wordt geregistreerd in Magister.  
Bijzonder verlof voor een vrij uur (of korter dan een dag) dient van te voren aangevraagd te worden bij de afdelingsleider. Verlofaanvragen voor dagen 

buiten de schoolvakanties, dienen zes weken van te voren schriftelijk bij de rector te worden ingediend. Een formulier hiervoor kan worden afgehaald bij 
het secretariaat en is te vinden op onze website onder: Onze school > Ouders & Dominicus > Aanvraagformulier bijzonder verlof. De regels zoals door de 

gemeente Nijmegen zijn geformuleerd in het document “Extra Verlof, wat mag wel en wat niet?” vormen de basis voor het verzuimbeleid. Op de website 

bij Onze school > Afspraken op school, vindt u de notitie Verzuimbeleid.  
 

Het is de schoolleiding van rechtswege niet toegestaan om in te stemmen met extra vakantiedagen of het geven van verlof vanwege uitstapjes van de 
familie, festivals enzovoort. De schoolleiding is verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen als er een vermoeden is van ontoelaatbaar 

schoolverzuim. In geval van ontoelaatbaar verzuim, legt de leerplichtambtenaar de ouders een boete op. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de directie met instemming van de ouders uit de MR. De leden van de MR 
controleren ook achteraf de besteding van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten en diensten die niet door het 

ministerie van OCW worden vergoed, bijvoorbeeld de bijzondere lesmaterialen, introductieactiviteiten en huur van kluisjes. Een specificatie van de 
vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018, per leerjaar, met de keuzemogelijkheden, staat op www.dominicuscollege.nl onder het kopje Onze school >Ouders & 

Dominicus > Vrijwillige ouderbijdrage 2017 - 2018. Mocht de hoogte van het bedrag een probleem zijn, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in 

aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van uw zoon/dochter. Voor ouders met een laag inkomen geldt, dat het mogelijk is een 
tegemoetkoming in de kosten aan te vragen via de Stichting Leergeld Nijmegen. 

 
 

 

 
 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/Documenten/150930_Leerlingenstatuut_2015-2017_(versie_3).pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170616_aanvraagformulier_vrijstelling_geregeld_schoolbezoek_2017.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/Documenten/140119_Verzuimbeleid_DC_2013_BAM_Versie_1-2.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170825_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2017-2018_eindversie_website.pdf
http://www.leergeldnijmegen.nl/homepagina
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Schoolboeken van het SBA 
De boeken worden op school uitgereikt. Samen met de andere scholen van de Alliantie VO, heeft het Dominicus College het Servicebureau Boeken 

Alliantie, kortweg SBA, opgericht. Het SBA verzorgt voor de Alliantiescholen de inkoop, het beheer en de distributie van de schoolboeken. Het SBA blijft 

eigenaar van de schoolboeken. De Regeling Lesmaterialen en de bijbehorende overeenkomst met betrekking tot de bruikleen van lesmaterialen is te 
vinden op www.dominicuscollege.nl > Onze school > Ouders & Dominicus 

 
Ipads in de klas 

In 2012 is de iPad in de klas geïntroduceerd. Komend schooljaar wordt de iPad in alle leerjaren 1 t/m 4 en in 5 en 6 vwo gebruikt. Een deel van de 

leerstof wordt in iBooks aangeboden en digitale bronnen zijn snel en eenvoudig toegankelijk in de klas. Alle leerlingen van de eerste klassen moeten aan 
het begin van het jaar beschikken over een iPad. Deze kan worden gekocht, gehuurd of in bruikleen gekregen. Ouders krijgen hierover begin juni 

uitgebreide informatie toegezonden. Meer informatie is te vinden op onze website onder onze school> ICT school. 
 

Overige leermiddelen 
Verschillende leermiddelen komen wel voor rekening van de ouders/verzorgers. Denk bijvoorbeeld aan een rekenmachine, de agenda of woordenboeken. 

De lijst van deze leermiddelen staat op onze website. U kunt ze bestellen bij een leverancier naar eigen voorkeur. 

 
Gezonde schoolkantine 

Als school hechten we veel waarde aan een gezond leef- en werkklimaat. We proberen onze leerlingen bewust te maken dat beweging en gezonde 
voeding bijdragen aan een goede gezondheid en ontwikkeling. Wij bieden daarom overwegend gezonde producenten in onze kantine: diverse gezond 

belegde bruine broodproducten, verse soep, vers fruit, groente-snacks etc. In schooljaar 2016 – 2017 is de school door het Voedingscentrum beloond met 

een gouden schaal voor de Gezonde schoolkantine. Voor meer informatie ga naar: http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx 
 

Openbaar vervoer  
Het Dominicus College is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Lijn 7 en lijn 89 stoppen voor het schoolgebouw. Voor meer info zie www.breng.nl/ 

dienstregeling/ zoek een halte/energieweg. 
 

Sportkleding 

Het dragen van een wit shirt en een zwarte broek tijdens de gymles is verplicht in de onderbouw. Sportschoenen mogen niet afgeven op de ondergrond.  
 

Gevonden voorwerpen 
Alle gevonden voorwerpen en kledingstukken worden bewaard bij de receptie. Op de laatste schooldag wordt alles dat langer dan drie maanden niet is 

opgehaald, geschonken aan een goed doel. 

 
Aansprakelijkheid, ongevallen, diefstal en vernieling 

Leerlingen zijn minimaal verzekerd tijdens schooluren door middel van een door school afgesloten collectieve ongevallen- en aansprakelijkheids-
verzekering. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is niet 

aansprakelijk voor (schade door of) onrechtmatig gedrag van leerlingen. De school accepteert geen verantwoordelijkheid voor het verlies van 

eigendommen van leerlingen die in of bij het schoolgebouw of tijdens schooltijd zijn kwijtgeraakt. Ouders doen er verstandig aan zelf voor een goede 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170613__Regeling_Lesmaterialen_DC.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170613_Overeenkomst_bruikleen_lesmaterialen_DC.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/ict-school
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
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(aanvullende) verzekering te zorgen. Leerlingen worden verzocht geen waardevolle spullen mee naar school te nemen en aangeraden een kluisje te 
huren. Door rekenmachines, boeken en dergelijke te voorzien van een naam, is bij verlies de eigenaar snel opgespoord. 

 

Kampen / stedenreizen / excursies 
Leerlingen moeten hun talenten in de breedte kunnen ontdekken en ontwikkelen. In dit kader worden kampen voor de eerste klassen en stedenreizen 

voor de leerlingen van de bovenbouw georganiseerd. In elk leerjaar vinden excursies plaats. De activiteiten worden voor het grootste gefactureerd als 
onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover is te vinden op www.dominicuscollege.nl onder het kopje Onze school>Ouders & 

Dominicus>Vrijwillige ouderbijdrage 2017 - 2018. Via de nieuwslink en email wordt elke uitstap tijdig aangekondigd.  

 
Kwaliteitsgegevens 

Niet alleen voor de school zelf, maar ook voor ouders en leerlingen, is het van belang te weten hoe de school presteert in vergelijking met andere 
scholen. De Nederlandse wet stelt eisen aan scholen. Om te controleren of en hoe scholen aan die eisen voldoen, worden ze beoordeeld door de 

onderwijsinspectie. Deze beoordeling wordt vastgelegd in de zogenaamde kwaliteitskaart. Op www.onderwijsinspectie.nl is de kwaliteitskaart van het 
Dominicus College vinden, net als die voor de andere scholen voor voortgezet onderwijs. Op onze eigen site vindt u onder: Onze school>Kwaliteit via het 

logo een link naar de website: ‘Scholenopdekaart.nl’. Daar vindt u allerlei informatie over kwaliteitsmetingen, enquêtes, slagingspercentages en dergelijke 

bij ons op school, eventueel in vergelijk met het landelijk gemiddelde.  
 

Slagingspercentages  
2009-2010 havo 88% en vwo 78 % 

2010-2011 havo 90% en vwo 81% 

2011-2012 havo 85% gymnasium 95% en atheneum 80% 
2012-2013 havo 91% gymnasium 100% en atheneum 89% 

2013-2014 havo 83% gymnasium 100 % en atheneum 94%  
2014-2015 havo 96%, gymnasium 97% en atheneum 93% 

2015-2016 havo 90%, gymnasium 90% en atheneum 91% 
2016-2017 havo 86%, gymnasium 85% en atheneum 86%: 

 

Percentages voortijdig schoolverlaters 
2012 – 2013: 0,8% 

2013 – 2014: 0,2% 
2014 – 2015: 0,4% 

2015 – 2016: 0,3% 

 
Aanmelding/ aanname 

Op de website onder de rubriek Groep 8, is het aanmeldingsformulier te vinden.  
 

 

 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/170825_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2017-2018_eindversie_website.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.dominicuscollege.nl/-1
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Contact 
Alle medewerkers zijn gedurende werkdagen via het centrale telefoonnummer te bereiken. Op de eerste bijeenkomst met de mentor, direct bij aanvang 

van het schooljaar, zal de mentor afspraken maken op welke manier het best contact met hem/haar kan worden opgenomen. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met de receptie van onze school: 024-3772164, of per email postbus@dominicuscollege.nl 
 

Communicatie 
Een goed contact met ouders is van groot belang. De eerste contactpersoon is de mentor. Hij/zij is de belangrijkste schakel tussen kind/school/ouders 

(verzorgers). Daarnaast is ook een goede communicatie tussen ouders en docenten en afdelingsleiders onontbeerlijk. Naar aanleiding van de rapporten 

wordt enkele malen per jaar een zogenaamde ‘tafeltjesavond’ belegd. In verband met de grote belangstelling voor deze avonden wordt een rooster voor 
de 10-minuten-gesprekken opgesteld. In Magister, ons digitale leerlingvolgsysteem, kunnen leerlingen en ouders de resultaten van de leerlingen ook thuis 

inzien en volgen. 
 

Daarnaast worden er ouderavonden georganiseerd met een meer algemeen informatief karakter, zoals de profiel- en vakkenpakketkeuze, de aanstaande 
stedenreis of het kamp in de eerste klassen. De diverse ouderavonden hebben vanzelfsprekend tot doel de ouders zo goed mogelijk te informeren over 

allerlei schoolse zaken. Via onze website, wekelijkse nieuwslink en gerichte e-mails worden leerlingen, ouders, docenten en andere belanghebbenden op 

de hoogte gehouden van (aanstaande) activiteiten van school. De site toont verder foto’s en filmpjes van verschillende schoolevenementen en geeft een 
overzicht van activiteiten in de jaaragenda. De ouderraad organiseert jaarlijks samen met de school themavonden voor alle ouders.    

 

mailto:postbus@dominicuscollege.nl


 27 

Bijlage 1 
 

Bovenschoolse klachtencommissie 

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen 
zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden 

en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen van een klacht. De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om 
een klacht in te dienen over (het nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van ) beslissingen, waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor 

de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen 

en ouders te verbeteren.   
 

Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de direct betrokkenen, of door tussenkomst van de 
contactpersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld 

worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het 
Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt of een klacht gegrond is, rapporteert 

hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo nodig advies over de te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen 

door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een 
beoordelingscijfer van een docent of een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien. Het advies van de klachtencommissie is 

niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een 
reactie op het advies verwacht. 

 

De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht 
moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De klachtenregeling is voor belanghebbenden 

verkrijgbaar op school. Een klacht moet in beginsel binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend bij het 
postadres van de commissie:  

     Klachtencommissie BeVo 
     Postbus 40020 

     6504 AA Nijmegen 

 
Voor meer informatie over de klachtenregeling gaat u naar de website van Alliantie Voortgezet onderwijs Nijmegen Maas en Waal, www.avonmw.nl 

 
Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens 

In het examenreglement staan alle regels en afspraken rondom de Centrale Examens. Het examenreglement is te vinden op de website onder Onze 

school > Afspraken op school > Examenreglement. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een 
examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In 

het Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets 
kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid 

waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het voorgaande door de 

school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de 

http://www.avonmw.nl/
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/Documenten/161004_Examenreglement_2016-2017_versie_2016-09-29_(002).pdf
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examencommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de leerling 
tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen.  

 

Deze commissie is, net als de klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit onafhankelijke 
commissieleden. De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte argumenten of de beslissing van de directeur 

gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het 
beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de 

beslissing na te leven. Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de 

gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen 
vragen kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten.  

 
De samenstelling en de werkwijze van de Commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio 

Nijmegen.  In het reglement is tevens terug te vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en binnen 
welke termijnen de beroepszaak door de Commissie wordt behandeld. Het reglement is te verkrijgen op school. 

Een beroepschrift moet in beginsel binnen 7 dagen nadat de omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het 

postadres van de Commissie:  
     Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen 

     Postbus 40020 
     6504 AA Nijmegen 
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Bijlage 2: 
 

Betekenis afkorting vakken lessentabellen 

 
AK:  Aardrijkskunde 

BI:  Biologie 
CKV: Culturele kunstzinnige vorming 

DR:  Drama 

DU:  Duits 
EC:  Economie 

EN:  Engels 
FA:  Frans 

FI:  Filosofie 
GR:  Grieks 

GS:  Geschiedenis 

KCV: Klassieke culturele vorming 
LA:  Latijn 

LO:  Lichamelijke opvoeding 
MA:  Maatschappijleer 

ML:  Mentorles 

MNT: Mentoruur 
MO: Management & organisatie 

NA:  Natuurkunde 
NE:  Nederlands 

NLT: Natuur, Leven en Technologie 
NM: Nieuwe media 

PWS: Profielwerkstuk 

SK:  Scheikunde 
SL:  Studieles 

TE:  Tekenen 
UN:  Universum 

VI:  Ik & de wereld (voorheen Vitaal) 

WI:  Wiskunde 
WiA: Wiskunde A 

WiB : Wiskunde B 
WiC: Wiskunde C 

WiD: Wiskunde D 

 


