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Beste ouders, 

 

Allereerst de beste wensen voor u en uw zoon/dochter voor 2018! 

  

We staan dit jaar voor een stevige en tegelijkertijd interessante opdracht. Enerzijds nemen we maatregelen om 

binnen een sluitende begroting voor 2018 te kunnen opereren. Deze opdracht is groter dan aanvankelijk in 

oktober was ingeschat. Afgelopen maanden zijn op diverse terreinen voorstellen ontwikkeld die een bijdrage 

moeten gaan leveren aan besparingen in de uitgaven. Anderzijds hebben wij, in lijn met het Schoolplan  

2017-2021, in diverse gremia de onderwijsvernieuwing besproken. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid 

dat wij komende maanden gebruiken om een plan van aanpak te ontwerpen ter onderbouwing van het 

innovatiebudget voor de komende drie schooljaren. In  2018 - 2019 starten met het ontwikkelen van een 

aangepast onderwijsconcept met een pallet aan keuzeprojecten en maatwerkprogramma’s en in 2019 - 2020 

gaan we over tot invoering. Zoals gezegd een stevige en interessante opdracht waar wij komend jaar onze 

schouders onder zetten. We bespreken de onderwijsvernieuwing in de ouderraden en de leerlingenraden en 

houden u op de hoogte via de nieuwslink. 

 

Marion Krabbenborg, rector 

 

Dominicus Discovery klas 1 atheneum 
Op donderdag 14 en vrijdag 15 december hebben de atheneumleerlingen uit de eerste klas onder leiding van 

Hilde Berndt en Lotte van der Linden voor het eerst deelgenomen aan Dominicus Discovery, de pilotproject-

reeks van de atheneum onderbouw. Aankomend jaar zullen deze leerlingen vier maal deelnemen aan 

projecten die gericht zijn op omgevings- en projectonderwijs en Onderzoekend Leren. Deze eerste keer werd er 

op donderdag een wandeling door de Nijmeegse binnenstad gedaan en daarbij werden de leerlingen gevraagd 

om van verschillende gebouwen foto’s te maken. De middag erna werd er door twee gastdocenten op de foto’s 

en belevingen Spoken Word toegepast: het vrijuit schrijven van teksten en 

poëzie over de omgeving en gebouwen die ze de vorige dag hadden 

bekeken en gefotografeerd. Een groot succes! De volgende Dominicus 

Discovery is eind januari!  

  

Sjel Jansen, docent geschiedenis 

Lisette Verstegen, afdelingsleider vwo 

onderbouw 
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 2. 

Deadline aanmelding studies met decentrale selectie  

Op 15 januari a.s. moet de aanmelding voor studies met decentrale selectie zijn gedaan. Aanmelden gaat altijd 

via Studielink.nl. Bij een aantal van deze studies moet tevens een voorbereidingsopdracht ge-upload worden 

naast de aanmelding. Meer informatie vindt u op de website van de betreffende hogeschool of universiteit. 

Voor aanmelding bij Studielink.nl is een DigiD met sms-controle nodig. De aanvraag hiervan duurt vijf 

werkdagen. Het aanvragen van een studiegeldlening kan worden gedaan bij duo.nl. Wij adviseren deze 

aanvraag bij Duo rond hetzelfde moment te doen als de aanmelding bij Studielink i.v.m. de verwerkingstijd bij 

DUO. Voor studies HBO/WO zonder decentrale selectie geldt aanmelden via Studielink.nl tot 1 mei. 

 

Meer informatie vindt u onder 'Nieuws' op dominicuscollege.dedecaan.net. Hier vindt u o.a. het overzicht van 

studies met decentrale selectie en ander nieuws op het gebied van studiekeuze.   

 

Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen 

 

Vanuit de ouderraad vwo  
Op 13 december vergaderde de ouderraad (OR) van het vwo. Er is kort gesproken over de bezuinigingen en het 

uitstel van de onderwijsinnovatie. Als thema stond op de agenda ‘school en ouders’. Aan de hand van enkele 

(anonieme) casussen betreffende leerlingen is gesproken over de verschillende rollen van de school en ouders, 

de verwachtingen die daarover bestaan en mogelijke verbeteringen in de communicatie. Ook is 

teruggekoppeld over de laatste vergaderingen van de Medezeggenschapsraad, die door een OR-lid zijn 

bijgewoond. Er bestaat behoefte aan meer uitwisseling met de ouders in de MR; zij worden uitgenodigd voor 

een komende OR-vergadering. Een ouder met een kind in de brugklas heeft zich helaas teruggetrokken uit de 

OR; hier is dus een vacature. Iets voor u? Neem contact op met de ouderraad via ORvwo@dominicuscollege.nl 

 

Onderzoeken Donders Instituut 

Het Donders Instituut voert op dit moment samen met de Radboud Universiteit 

onderzoeken uit naar kinderen in de regio Arnhem-Nijmegen.  

Uw kind kan hieraan deelnemen. Meer informatie hierover vindt u in de bijlagen. 

 

Rooster toetsweek en basisrooster 2e semester 
Het rooster voor de komende toetsweek is in Zermelo te zien. De mondelinge overhoringen worden deze week 

nog verwerkt. Het rooster voor de activiteitenweek (week 4) is te vinden in de jaarplanner.  

 

De planning is om het basisrooster voor het 2e semester uiterlijk vrijdag 12 januari 2018 te publiceren.  

 

Rita Janssen, roostermaker 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ORvwo@dominicuscollege.nl
http://www.ru.nl/donders/about/what-donders-institute/
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 3. 

Planning 
Week 2 Datum Tijd Wie Wat  

di 9-jan v.a. 14.30 uur Leerlingen Blauwtraining door T.  Huijbers 

geselecteerde leerlingen 5V/6V 

  

  9-jan 14.30 - 16.30 uur Leerlingen Herkansing rekenexamen 5H/6V op 

inschrijving 

HAVO-mediatheek 

  9-jan 19.30 - 20.30 uur Ouders Informatieavond uitwisseling 3H1   

wo 10-jan         

do  11-jan         

vr 12-jan         

week 3      Start toetsweek 2  

ma 15-jan      

di  16-jan     

wo 17-jan         

do 18-jan     

vr 19-jan     

 

 
 
 
 


