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Nieuws over het basisrooster 
Vanaf maandag 19 februari as. staan er in het basisrooster enkele (lokaal)wijzigingen. 

 

Rita Janssen, roostermaker  

 

Inschrijven tafeltjesavonden  
Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart aanstaande staan van 18.30 tot 21.30 uur de tafeltjesavonden gepland. De 
inloggegevens die u op donderdag 2 november 2017  van ons per mail heeft ontvangen kunt u hiervoor weer 
gebruiken. Volg hiervoor de link in de ontvangen mail met inloggegevens of ga naar het portal van de school.  
 
Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 19 februari 16.00 uur tot en met maandag 26 februari 9.00 uur. U kunt 
maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. U kunt tot de sluitingsdatum zelf wijzigingen aanbrengen in uw 
inschrijving. Na maandag 26 februari 8.00 uur is het niet meer mogelijk in te schrijven of wijzigingen door te 
voeren. Let op inschrijven via de Zermelo App is niet mogelijk. 
 
1. Log in op het portal van de school:  https://dominicuscollege.zportal.nl 

2. Ga naar ouders> Ouderavonden 

3. Plaats een vinkje bij de docent bij wie u een gesprek wilt aanvragen 

4. Plaats eventueel een opmerking voor de docent ( door dubbel te klikken) 

5. Klik op de knop <aanvragen en opmerkingen versturen> 

6. Plaats eventueel een opmerking voor de roostermaker 

7. Klik op <versturen> 

 

Vanaf vrijdag 2 maart 16.00 uur kunt u uw ingeroosterde afspraken bekijken.  

 

Heeft u vragen over het inloggen op het portal van Zermelo dan kunt u mailen naar 

Paul.Wolters@dominicuscollege.nl 

 

Rita Janssen, roostermaker 

 

‘Leerlingen ruiken het als je niet jezelf bent’  
Elk jaar starten nieuwe studenten aan hun lerarenopleiding. Om deze studenten goed voor te bereiden op hun 

opleiding waren afgelopen vrijdag onze leerlingen Maan van Megen, Fabiènne van Trappen, Hilde van Dijk en 

Tim Schoen te gast op de Radboud Universiteit. Onder leiding van oud-collega Arnoud Aardema werden onze 

leerlingen bevraagd door de aankomende leraren: wat moet je als beginnende docent doen en wat moet je 

vooral laten, checken leerlingen je Facebook-profiel, hoe krijg je de klas stil en natuurlijk de vraag wat een 

goede docent tot een goede docent maakt. Een van de antwoorden: jezelf zijn! Nu maar hopen dat de 

aankomende docenten – waaronder twee oud-leerlingen van onze school! - al deze goede adviezen meenemen 

in hun opleiding en tijdens hun stage.  
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 2. 

Na het leerlingenpanel was er een docentenpanel. Lisette Verstegen, afdelingsleider VWO onderbouw, maakte 

daar deel van uit. Ook zij heeft de aankomende leraren van goede adviezen kunnen voorzien. 

 

Mark van der Meijden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


