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Afsluiting schooljaar 
Het einde van dit schooljaar nadert, er wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar. Vrijdag nemen we afscheid van meerdere collega’s die hun werkzaamheden elders voort gaan 
zetten. Wij wensen hen veel succes met hun volgende stap in hun loopbaan. Tegelijkertijd zijn bijna alle 
vacatures weer vervult zodat we in schooljaar 2018-2019 goed van start kunnen gaan. Maar eerst zwaaien we 
onze examenkandidaten uit. In onderstaand overzicht de resultaten waar we zeer content mee zijn.  
 

Slaagpercentages na 2e tijdvak 2018 

havo   Regulier  MK Totaal  2017 

Geslaagd  64  4 68 (88%) 70 (86%) 

Definitief gezakt  9  - 9 (12%)  11 (14%) 

Totaal   73  4 77  81 

 

vwo   Regulier  MK Totaal  2017  Ath  Gym 

Geslaagd  81  2 83 (91%) 85 (86%) 58 (89%) 25 
            (96%) 

Definitief gezakt  8  - 8 (9%)  14 (14%) 7 (11%)  1 (4%) 

Totaal   89  2 91  99  65  26 

 
Bijzonderheden: 
• Er zijn 10 leerlingen Cum Laude geslaagd, 1 havo leerling en 9 vwo leerlingen  
• Er is 1 vwo leerling die in alle profielen geslaagd is. 
• Er zijn 10 havisten die buiten mededinging het CE vwo Engels hebben gedaan en met een voldoende 
 hebben afgesloten; zij krijgen een schoolcertificaat 
 
Wij wensen u en uw zoon/dochter een fijne vakantie toe. 
 
Namens alle collega’s,  
Marion Krabbenborg, rector 
 

Dandelion uit 3A1 landelijk op de tweede plaats 
Twee weken geleden werd u uitgenodigd te stemmen op onze jonge ondernemers van mediabedrijf Dandelion 

uit 3A1. Sanne, Kim, Doua, Monique en Naära hebben mede dankzij uw stem landelijk de tweede plaats 

behaald in de Day for Change verkiezing. Hartelijk dank daarvoor!  

 

Wij zijn trots op deze creatieve en actieve dames uit 3A1. De tweede plaats betekent voor Dandelion helaas 

geen prijs, maar uiteraard wel een eervolle vermelding en eeuwige roem! http://dayforchange.nl/en-winnaars-

day-for-change-verkiezing-2018/  

 

De sectie economie/bedrijfseconomie/m&o 
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 2. 

 
   Sanne, Kim, Doua, Monique en Naära uit 3A1 

 

 

   Agenda MR 4 juli 2018 
 

 

1. Opening 

2. Gesprek met de bestuurder n.a.v. rapport Mieke Steenbergen 

3. Notulen 30 mei 2018 

4. Frans en Duits in klas 3 komend jaar 

5. Onderwijsvernieuwing 

6. Passend onderwijs 

7. Schoolgids (instemming ouders leerlingen) 

8. Ouderbijdrage 2018-2019 (instemming ouders) 

9. Examenreglement (1e keer volgende vergadering instemming) 

10. Overgangsregeling (1e keer volgende vergadering instemming) 

11. Schooljaarplan 

12. Nieuws uit de andere raden 

13. Monnikskap 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

Bart van Riessen, secretaris 
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Art Battle 
De prijsuitreiking van de ArtBattle-wedstrijd voor eindexamenleerlingen Beeldende Kunst en Vormgeving vond 

woensdag 27 juni plaats. Het was deels een thuiswedstrijd, want de jury koos voor de afdeling vwo het 

prachtige drieluik van Jeran Bernabela uit 6 vwo van het Dominicus College. Gefeliciteerd Jeran! Voor de havo 

en het vmbo-t won een werk van resp. het Canisius College en het Kandinsky College.  

 

De jury -Bert Velthuis, Marja Alofs en Henning Waldhauer- hebben zorgvuldig de gekozen werken beschreven. 

Bert sprak, in zijn rol als kunsthistoricus, het publiek en de winnaars toe en hij was lovend over de werken en 

over de gehele tentoonstelling. Hij herhaalde verschillende keren dat iedereen trots kon zijn op 

deze mooie resultaten.  

 

Het werk van Jeran is geïnspireerd op het schilderij van Picasso, Les Demoiselles d'Avignon uit 1907, een 

schilderij dat vriend en vijand uit die tijd verbaasde. Het was tevens een van de examenthema's van het CPE 

van 6 vwo, dit jaar. Volgens de jury "heb je lef om dit beroemde schilderij op deze wijze visueel te benaderen" 

. De tentoonstelling is nog te bezichtigen in lokaal A001 t/m 3 juli. 

 

Nanda Verhagen en Mirjam Jentjens, namens de sectie tekenen 
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Planning 
    

Week/dag Datum Tijd Voor wie Activiteit Extra info 

Week 33      

vr 17-aug 08.30 – 

17.00 uur 

Leerlingen Boeken ophalen In de aula 

vr 17-aug Loop van de 

dag 

Leerlingen Programma introductie 

bekend 

Wordt gepubliceerd 

op de homepage van 
de website 

Week 34           

ma 20-aug   Leerlingen Geen lessen Lesvrij 

di 21-aug   Leerlingen Introductieactiviteiten Geen lessen 

wo 22-aug   Leerlingen Start lessen Start periode 1 

  22-aug   Leerlingen Schoolfotograaf DC   

  22-aug 19.30 uur Ouders + 

leerlingen 

Informatieavond 5H reis 

naar Praag 

Aula 

do 23-aug   Leerlingen Schoolfotograaf MK   

vr 24-aug         

week 35           

ma 27-aug 1e klassen: 
19.00 uur 

2e klassen: 
19.30 uur 

3e klassen: 

19.30 uur 

ouders havo-
onderbouw en 

1HV 

Ouderavond klas 1H, 1HV, 
2H en 3H 

  

di 28-aug 1e klassen: 

19.00 uur 
2e klassen: 

19.30 uur 

3e klassen: 
19.30 uur 

ouders vwo-

onderbouw 

Ouderavond klas 1A, 1G, 

2A, 2G, 3A en 3G 

  

wo 29-aug         

do 30-aug         

vr 31-aug         

 


