
 

1. 

 

 

 

Start van het schooljaar  
 

Beste ouders, 

 

Wij zijn maandagochtend gestart met een uitgerust team collega’s dat de hele dag voorbereidingen heeft 

getroffen voor een goede start van het schooljaar. We kunnen ook dit jaar weer beginnen zonder vacatures. 

Daarnaast is het rooster rond en zijn de gangen geboend.  

 

Het wordt een uitdagend schooljaar voor de collega’s. Op onderwijskundig vlak worden dit schooljaar de 

voorbereidingen getroffen voor de onderwijsvernieuwing die per schooljaar 2019-2020 wordt ingevoerd. Vóór 

de zomervakantie zijn twee projectgroepen geïnstalleerd, één voor de gehele onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en 

één voor de gehele bovenbouw. Inmiddels is ook de Monnikskap voorzien van een projectteam dat het 

onderwijs voor deze specifieke doelgroep onder handen gaat nemen. U wordt met regelmaat geïnformeerd 

over de voortgang van de onderwijsvernieuwing via de nieuwslink.  

 

Op organisatorisch vlak leidt mijn vertrek per 1 oktober tot het herschikken van diverse taken en 

verantwoordelijkheden in de schoolorganisatie. De werving van de nieuwe rector is inmiddels gestart met het 

perspectief dat in het voorjaar van 2019 de benoeming van een nieuwe rector kan plaats vinden. De school zal 

in de tussentijd de taken en verantwoordelijkheden intern positioneren bij diverse MT leden en overige 

collega’s.  

 

We hopen weer een mooi schooljaar met elkaar te kunnen beleven waarin uw zoon/dochter zich volop kan 

ontplooien in een fijne leeromgeving. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion Krabbenborg, rector 

 

Schoolfotograaf 

 
Woensdag 22 augustus regulier 

Donderdag 23 augustus Monnikskap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  1 | 21 augustus 2018 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 1  | 21 augustus  2018 

 

 2. 

Jaarplanner 
Week & 

dag 

Datum Tijd Wie Activiteit 

Week 34         

di 21-aug   Leerlingen Introductieactiviteiten 

Voor programma zie www.dominicuscollege.nl 

wo 22-aug   Leerlingen Start lessen (periode 1) 

  22-aug   Leerlingen Schoolfotograaf DC 

  22-aug 19.30 uur Ouders + 

leerlingen 

Informatieavond 5H reis naar Praag in de 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:19.30uur 

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       
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