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Cijfer rekentoets telt ook op vwo niet meer mee voor het behalen
van het diploma
Minister Arie Slob heeft een brief gestuurd waarin hij de VO-scholen informeert over een aantal op handen
zijnde wijzigingen van het Eindexamenbesluit VO. De brief opent met het aangeven van het belang van rekenen
voor leerlingen om goed te functioneren in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
Vervolgens constateert de minister:
Op dit moment telt de rekentoets alleen mee in het vwo voor het behalen van het diploma. Dat zorgt voor een
ongelijke situatie ten opzichte van andere schoolsoorten, daarom is zijn eerste actie om het cijfer op de
rekentoets ook in het vwo niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma.
Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan in het schooljaar 2017 - 2018 de volgende regels gelden:






De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het diploma;
Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer
positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer alsnog
betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar;
Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afname dag, met
versnelde normering, komt te vervallen.

Menno Bartlema, examensecretaris

Medenzeggenschapsraad Dominicus College
De Medezeggenschapsraad heeft komende woensdag (20 december) weer een vergadering.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Begroting (advies)
4. Kaders lessentabel (instemming)
5. Jaarplanner (instemming)
6. Leerling statuut (instemming leerlingen)
7. Evaluatie klassen 1AG en 2AG
8. Nieuws uit de andere raden
9. Monnikskap
10. Rondvraag
Bart van Riessen, secretaris MR
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Vanuit de ouderraad havo
Op woensdag 29 november heeft de OR havo gesproken met een drietal mentoren uit zowel de onder- als
bovenbouw. We hebben gesproken over de rol van de mentor, de rol van ouderbetrokkenheid en de pilot van
mentor-leerling-ouder gesprekken in havo-4. Het was een zinvolle, informatieve en plezierige OR bijeenkomst.
De OR havo is voor eventuele vragen en opmerkingen bereikbaar via: orhavo@dominicuscollege.nl

Kestwens
Leerlingen uit het eerste leerjaar van de Monnikskap wensen leerlingen, ouders en
docenten een fijn kerstfeest en een gelukkig 2018!!
Klik hier: FILMPJE

Masterclass Ixea Romana 1G
Op donderdag 14 december hebben de leerlingen van 1 gymnasium deelgenomen aan hun allereerste
Masterclass. De leerlingen volgden bij experts een tweetal presentaties over verschillende onderwerpen. Zo
kregen ze informatie over meubels in een Romeins woonhuis of over winkeltjes in de Romeinse tijd. Ze kregen
voorbeelden te zien van wandschilderingen en mozaïeken waarmee de Romeinen hun huizen decoreerden.
Bijzonder was dat deze ‘experts’ leerlingen van de 4e klas waren die hun kennis mochten overbrengen op de
eerstejaars!
Na de presentaties gingen de leerlingen zelf creatief aan de slag. De maquette die ze al gemaakt hadden in de
lessen universum mocht op zo Romeins mogelijke wijze worden aangekleed! Godenschilderingen, bakkerijen
met verse broodjes, Romeinse aanligbedden om op te eten, minuscule potjes en kruikjes voor etenswaren,
gordijntjes om vertrekken af te sluiten – met veel oog voor detail hebben de leerlingen woonhuizen gemaakt
waar een Romein jaloers op zou zijn!
Mandy van der Velden, docente Latijn
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Global Exploration sponsorloop 2e klassen
Aanstaande vrijdag, 22 december, hebben alle leerlingen van klas 2 een
sponsorloop in het teken van Global Exploration. Stichting Global
Exploration verzorgt ontwikkelingswerkstages over de hele wereld zodat
kinderen kennis kunnen maken met andere culturen en jongeren van
hun leeftijd. Dit jaar gaan we naar Tanzania, De stichting hanteert 4
principes waaraan tijdens de reis invulling wordt gegeven:
Together one World
Leerlingen gaan op reis naar een andere cultuur, om daar samen met leeftijdsgenoten te praten over
verschillen en overeenkomsten. Te luisteren, zien, horen, proeven, ervaren hoe mensen uit een andere cultuur
leven. Samen praten, lachen, huilen, sporten, zingen en begrip tonen. Ze praten samen over de duurzame
ontwikkelingsdoelen en de problemen van de wereld. Ze gaan begrijpen dat anders gewoon anders is, en niet
beter of slechter.
Let’s work
De leerlingen gaan ter plekke zelf aan de slag. Ze planten bomen, bouwen boekenkasten, zetten waterpompen,
schilderen schoolmuren en meer.
Schools for schools
Niet met lege handen reizen, is het motto van Stichting Global Exploration. Fondsen verzamelen en de handen
zelf uit de mouwen steken, daar ver weg aan de andere kant van de wereld. Samen ervoor te zorgen dat wij
straks de wereld een beetje beter achter laten. In het schools for schools project worden meer dan twintig
scholen uit de hele wereld gesteund om er zo voor te zorgen dat ieder kind kans heeft op onderwijs!
We bouwen scholen, slaapzalen, toiletgebouwen, teacherrooms en nog zo veel meer om de kinderen van de
wereld de toekomst te geven!
Globale bewustwording
Mensen uit de omgeving bewust maken van globale problemen en wellicht zelfs een aanzet geven tot
gedragsverandering in een rol als Global ambassadeur
In Tanzania gaan wij bij 4 scholen aan de slag. We steken de handen uit de mouwen bij het bouwen van een
schoollokaal, knappen lokalen op, werken aan huisvesting voor docenten bij de school etc. Mooie projecten die
wij dus daar in Tanzania gaan steunen. Hiervoor is echter wel geld nodig. We moeten € 1800,- per persoon (we
zijn met 32 leerlingen, dus in totaal € 57.600,- ) ophalen door middel van sponsoring en groepsactiviteiten. Een
van de groepsactiviteiten is de sponsorloop voor de 2e klas, dat is de
sponsorloop die uw kind gaat lopen. Wij hopen dat uw kind veel geld gaat
ophalen. De klas die het meeste ophaalt krijgt een grote slagroomtaart.
Ook voor de leerling die de meeste rondjes loopt is er een prijs.
Team Global Exploration - Tanzania

3.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 16 | 19 december 2017

Rooster toetsweek en basisrooster 2e semester
Op vrijdag 22 december aanstaande wordt het rooster voor de komende toetsweek in Zermelo gepubliceerd.
Het rooster is nu al in te zien in de jaarplanner bij week 3. Ook het rooster voor de activiteitweek (week 4) is al
te vinden in de jaarplanner. Let op: De mondelinge overhoringen zijn nog niet in dit rooster opgenomen. Deze
worden in week 4 gepland en zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
Het nieuwe basisrooster voor het 2e semester wordt uiterlijk vrijdag 12 januari 2018 gepubliceerd.
Rita Janssen, roostermaker

Planning
Week 51

Datum

Tijd

Wie

Activiteit

di

19-dec

v.a. 14.30 uur

Leerlingen

19-dec

14.30 - 15.20 uur Leerlingen

Blauwtraining door T. Huijbers geselecteerde
leerlingen 5V/6V
Toets leesvaardigheid NE 5V

wo

20-dec

Ouders

MR-vergadering

do

21-dec

Leerlingen

vr

22-dec
22-dec
22-dec

11.30 - 13.30 uur Leerlingen
08.30 - 12.00 uur Leerlingen
Leerlingen

Galafeest bovenbouw
Leerlingen bovenbouw vrij vanaf 12.10 uur
Klas 1: schaatsen in het Triavium
Klas 2: sponsoractie Global in de gymzaal
Klas 3: mentoractiviteit op school

22-dec

Leerlingen

week 52 en
week 1
week 2

Bovenbouw: vrij
Kerstvakantie

ma

8-jan

di

9-jan

v.a. 14.30 uur

9-jan

14.30 - 16.30 uur Leerlingen

wo

10-jan

do

11-jan

vr

12-jan

Leerlingen

Blauwtraining door T. Huijbers geselecteerde
leerlingen 5V/6V
Herkansing rekenexamen 5H/6V op inschrijving

4.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 16 | 19 december 2017

Loekie Krancher detail uit lino ‘Dua Burung’

“Een visie zonder actie blijft een droom, met een actie zonder
visie blijf je in de waan van de dag. Een visie met een gedegen
plan en uitvoering verandert de wereld.”
Nelson Mandela

We wensen u fijne feestdagen toe en een bevlogen

2018
Namens het Managementteam van het Dominicus College
Marion Krabbenborg

Menno Bartlema
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