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Ouderraad 
Binnenkort vinden de eerste ouderraadvergaderingen van dit schooljaar plaats. Er is een ouderraad voor de 

havo en een ouderraad voor het vwo. De ouderraad is een adviserend orgaan en spreekt met de schoolleiding 

over een breed scala aan onderwerpen. Beide partijen kunnen onderwerpen aandragen. Vaak wordt per 

vergadering een thema besproken. Afgelopen jaren zijn onderwerpen als: het gebruik van de iPad, 

buitenlandreizen, het mentoraat, het decanaat, toetsdruk, het schoolplan en onderwijsvernieuwing aan de 

orde geweest. Zijn er onderwerpen die u zou willen inbrengen, laat het ons dan weten via een e-mail: 

ORhavo@dominicuscollege.nl of ORvwo@dominicuscollege.nl.  

 

Patrick Beusker, voorzitter OR vwo 

 

Reminder ouderavond 5V, 5H en 6V 
Graag herinneren wij u nog even aan de volgende ouderavonden: 

Dinsdag 18 september van 19.00 – 19.35 uur 5V 

Dinsdag 18 september van 19.00 – 19.35 uur 6V (ook voor leerlingen) 

Dinsdag 18 september van 19.15 – 20.35 uur 5H (ook voor leerlingen) 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo     

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo 

 

Werving externe surveillanten 
Sinds 2012 maakt onze school in de toetsweken (4 x per jaar) gebruik van externe surveillanten die bij de 

toetsen in de lokalen en de gymzaal surveilleren. Daarmee kunnen we de docenten ontlasten zodat die tijd 

krijgen voor overleg en nakijkwerk. Deze surveillanten zijn veelal ouders of anderszins familieleden van 

leerlingen, maar ook buurtgenoten of kennissen en/of familie van collega’s. Voor ouders is het een leuke 

manier om de school van een andere kant te leren kennen en een bijdrage te leveren aan ons onderwijs. Een 

externe surveillant kan van te voren aangeven op hoeveel en welke dagen hij/zij beschikbaar is en na afloop 

krijgt iedere surveillant een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur.  

 

Vanwege het vertrek van een aantal surveillanten, zijn we op zoek naar nieuwe aanwas. De eerste toetsweek 

staat gepland vanaf maandag 29 oktober en het toetsrooster daarvoor gaan we binnenkort opstellen. Heeft u 

interesse of heeft u een familielid of kennis die interesse heeft? Stuur dan uiterlijk maandag 24 september een 

mailtje naar onze secretaresse, Kiki Geurts: kiki.geurts@dominicuscollege.nl Zij zal contact opnemen voor een 

kennismakingsgesprekje om uitleg te geven.  

 

Menno Bartlema, conrector 
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Global Exploration 
De vakantie lijkt stiekem alweer een eeuwigheid geleden, maar toch delen wij 

graag nog onze ervaringen in Tanzania! 

  

We hebben in Tanzania 4 scholen 

bezocht. We verbleven op het terrein van de school in tentjes. De eerste 

school die we bezochten was Kipok Secondary Girlsschool. In Kipok 

hebben we veel van de prachtige omgeving gezien door middel van 

verschillende wandeltochten. Daarnaast hebben we onze handen uit de 

mouwen gestoken met het schilderen van de eetzaal. Een moment om 

nooit te vergeten was toen de leerlingen hun volkslied voor ons gingen 

zingen tijdens een vlaggenceremonie, we kwamen er echter achter dat 

we zelf nog even moesten oefenen..  

  

De tweede school die we bezochten was Irkisongo Secondary School in 

Monduli. Hier hebben we met name samen meer over afval(verwerking) geleerd. Daarnaast hebben we een 

productieve werkdag gehad die bestond uit het sjouwen van stenen voor een fundering van een basisschool. 

  

Daarna zijn we naar Longido Secondary School gegaan, onze eerste gemengde school. De activiteiten in 

Longido stonden vooral in het teken van uitwisselen van culturele aspecten en gewoontes. We hebben 

koekhappen gedaan, sinterklaas kapoentje gezongen, maar ook speer geworpen als echte Masaai krijgers. Er 

was ook aandacht voor gezondheid d.m.v. het oefenen van EHBO vaardigheden en een malariaspel. De 

leerlingen kregen ten slotte de mogelijkheid om mensen op straat en in huis te interviewen om meer te weten 

te komen over hun manier van leven.  

  

De laatste school waar we verbleven was Singe Secondary School in Babati, 

opnieuw een gemengde school. Deze school is de enige privéschool die we 

bezocht hebben, gefinancierd door de kerk. De andere scholen werden 

allemaal gefinancierd vanuit de overheid. We hebben een tocht over Lake 

Babati gemaakt in kleine houten bootjes waarbij we nijlpaarden gespot 

hebben. De activiteiten in Singe bestonden vooral uit sporten en het 

uitwisselen van informatie over het onderwijs in Nederland en Tanzania. Ook 

hebben we lessen bijgewoond, toch wel heel anders dan op het Dominicus, 

met ongeveer 70 leerlingen in één lokaal. Het hoogtepunt was misschien wel 

de voetbalwedstrijd tegen de docenten van de school. Helaas bleken de 

docenten erg goed op elkaar ingespeeld, maar wij lieten ons niet kennen en hadden shirts met nummers, een 

aanvoerder en een aanvalsstrategie bedacht.  

  

Tenslotte hebben we nog 2 nachten op een camping in Mto wa Mbu doorgebracht. Wat een luxe met 

zwembad en lauwe douche! De laatste dagen hebben we genoten van een aantal toeristische activiteiten, zoals 

een prachtige Safari in National Park Tarangire en een fietstocht langs Lake Manyara. 

  

Wat ons heel erg is bijgebleven is het vele contact met de lokale bevolking, het zingen van ons volkslied, de 

kampvuren met vele liedjes en dansjes, de farewellparty’s op iedere school waarbij flink gefeest werd, het 

samen sporten en spelletjes doen, de prachtige natuur en vele dieren en ten slotte ‘het Tanzaniaanse 
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kwartiertje’, dat ons geduld menigmaal op de proef heeft gesteld. 

Toch vloog de tijd voorbij door het afwisselende programma. Moe 

maar ontzettend voldaan werden we na bijna 3 weken weer 

opgehaald door onze ouders, vrienden en/of bekenden in 

Nijmegen. Op onze facebookpagina 

www.facebook.com/globaldominicus zijn foto’s en leuke vlogs te 

zien met nog veel meer informatie over ons geweldige avontuur! 

 

Komend jaar staat China op het programma voor onze leerlingen 

van 4H, 4V, 5H, 5V & 6V. 

  

Op dinsdag 25 september van 19.30 tot 21.00 uur vindt een 

informatieavond plaats over deze ontwikkelingsstage voor alle geïnteresseerde ouders en leerlingen. Wij 

raden ten zeerste aan bij deze avond aanwezig te zijn, als leerlingen deelname overwegen.  

  

Jelmer Fidder, Arthur Mutsaers, Eva Bruggeman en Emilie Braam-Roulot,  begeleiders reis naar Tanzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe inlogcodes Zermelo 
Een aantal ouders ontvangt deze week per email nieuwe inloggevens voor 

Zermelo. Dit omdat een aantal oude bestanden binnen Zermelo zijn opgeschoond. 

Ontvangt u geen email, dan kunt u de oude inloggevens gewoon blijven gebruiken.  

Kijkt u voor de zekerheid ook even in de ongewenste email.  

 

Paul Wolters, applicatiebeheerder 

 

 

 

 

 

https://mail.dominicuscollege.nl/owa/redir.aspx?C=9TV_Ie9Zg0fJrCpK-nkalrVGxdt0mjsaAXI-uIXWG9Lc9NG_xhPWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fglobaldominicus


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 4  | 11 september  2018 

 

 4. 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat 

ma-wo 10 t/m 12 
sep. 

  Leerlingen 1HV1 + 1HV2 Introductiekamp  

wo 12-sep 19.00 - 20.00 uur Betr. leerlingen Uitreiking Cambridge 
certificaat 

  12-sep 20.30 - 21.45 uur Betr. leerlingen Uitreiking Goethe Zertifikat  

do 13-sep       

vr 14-sep Hele dag Leerlingen 4H en 5V Excursie Lille  

week 38         

ma 17-sep 08.30 - 10.10 uur Leerlingen 4H1 Project LOB  

  17-sep 10.30 - 12.10 uur Leerlingen 4H2 Project LOB  

 
17-sep 12.40 - 14.20 uur Leerlingen 4H3 Project LOB  

di 18-sep 19.00 – 19.35 uur 
19.15 – 20.35 uur 

Ouders en leerlingen 6V 
Ouders en leerlingen 5H 

Leerling- en ouderavond  

  18-sep 19.00 - 19.35 uur Ouders 5V Ouderavond 

wo 19-sep 12.40 - 14.20 uur Leerlingen 4V1 Project LOB  

  19-sep 19.30 - 22.00 uur Ouders     1e OR-vergadering 

do 20-sep 10.30 - 12.10 uur Leerlingen 4V2 Project LOB  

  20-sep Na 12.10 uur Alle leerlingen Lessen vervallen i.v.m. 
docentenbijeenkomst  

vr 21-sep 12.40 - 14.20 uur Leerlingen 4V2 Project LOB  

  21-sep Hele dag 5 leerlingen 5H/6V met 
wis D 

Wiskundetoernooi RU  

 


