
 

1. 

 

 

 

 

Studiekeuze Special 
Deze week krijgen alle eindexamenleerlingen een Studiekeuze Special magazine uitgedeeld in de les. In dit 

magazine staan info en tips over het kiezen van een studie, selectie procedures, invulling van een tussenjaar, 

studiekosten en nog veel meer. Informatie die interessant is voor een eindexamenleerling maar uiteraard ook 

voor hun ouders. 

 

Mocht een leerling ziek zijn geweest tijdens de les waarbij het magazine is uitgedeeld, kan hij/zij langskomen 

bij het decanaat om alsnog een versie te ontvangen.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen.  

 

Vaccinatie Meningokokken 
Het RIVM is gestart met een meningokokkenvaccinatie. Dit is een nieuwe vaccinatie bedoeld voor alle  

14-jarigen. In de regio Gelderland-Zuid biedt de GGD deze vaccinatie op diverse locaties aan in de periode van 

3 t/m 12 oktober. Jongeren die geboren zijn tussen 1 mei en 31 december 2004 ontvangen hiervoor een 

uitnodiging. De vaccinaties zijn alle gepland in de middag. Graag stellen wij uw zoon/dochter in de gelegenheid 

om hier naar toe te gaan. Mocht uw zoon of dochter hierdoor lessen moeten missen dan volstaat een 

aantekening in het Groenboek. 

 

Namens de afdelingsleiders, Nancy van Riet, afdelingsleider havo 

 

Webinar m.b.t. studiefinanciering 
Doet uw kind dit jaar eindexamen? Dan wordt het een spannend jaar, waarin ook vooruit gekeken wordt naar 

het jaar erna. Het jaar waarin uw kind waarschijnlijk gaat studeren. Er komt dan veel op u af. Een studie kiezen, 

wel of niet op kamers. En hoe gaan we die studie financieren? Hoe zit dat eigenlijk met de studiefinanciering 

tegenwoordig? Is dat allemaal ‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet 

u als ouder de studie zelf betalen? 

 

Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u van alle informatie te 

voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 4 oktober om  

19:30 uur. Een webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. In de uitzending van 

ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van uw kind. Tijdens de 

uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO. 

 

Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is 

voldoende. Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, schrijft u zich dan hier in voor het 

webinar.  

 

Nadda Khaled en Colette Ribber, decanen  
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 2. 

Excursie Tekenen bovenbouw 9 oktober  
De jaarlijkse excursie voor bovenbouwleerlingen die het vak tekenen kozen, vindt dit jaar plaats in de herfst. 

Op 9 oktober worden in het Kröller Müller museum onder meer de Van Goghs aan nadere inspectie 

onderworpen, waarna we op de Hoge Veluwe met de witte fietsen ons pad vervolgen (hopelijk met goed 

weer!). Ondertussen zal er druk gekeken, getekend en verzameld worden om de verrassende opdrachten bij 

deze excursie uit te voeren. 

 

We vertrekken om 09:00 uur en zijn rond 17:00 uur 

weer terug op school. Deelname aan de excursie en 

bijbehorende opdrachten is een Handelingsdeel. De 

leerlingen zijn reeds geïnformeerd met een 

uitgebreider bericht.  

 

We kijken uit naar een gezellige, leerzame dag! 

 

De sectie tekenen / beeldende kunst en vormgeving 

 

 

 
Agenda MR woensdag  
Hierbij de agenda van de MR-vergadering van 26 september a.s. 
 

1. Opening en korte voorstel ronde 
2. Mededelingen 
3. Overgangsnormen: Lisette geeft een toelichting op de pilot van de havo 

onderbouw plannen dit uit te breiden naar de onderbouw vwo. (instemming) 
4. Examenreglement (instemming) 
5. Management structuur en gespreid leiderschap: stand van zaken 
6. Toetsreglement ter info 
7. Lessentabel onderbouw: Lisette geeft een presentatie die eerder aan het personeel is gegeven 

(vooralsnog ter info instemming later in het jaar) 
8. Monnikskap 
9. Datum etentje 
10. Onderwijsvernieuwing: stand van zaken 
11. Nieuws uit de andere raden 
12. Rondvraag  

 
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de MR via 
bart.vanriessen@dominicuscollege.nl 
 
Bart van Riessen, secretaris 
 

Tafeltjesavond verplaatst 
De tafeltjesavond van dinsdag 11 december is verplaatst naar woensdag 12 december.  
 
Menno Bartlema 
 

mailto:bart.vanriessen@dominicuscollege.nl
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 3. 

Uitnodiging ouderavond 4h en 4v 
De leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn begonnen aan de tweede fase op het Dominicus College. De ervaring 
leert dat de overgang van basisvorming (onderbouw) naar de tweede fase (bovenbouw) niet voor alle 
leerlingen gemakkelijk is. De leerlingen moeten leren omgaan met studiewijzers, PTA, schoolexamens en 
handelingsdelen.  
  
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de tweede fase en alles wat daarbij komt kijken. Daarom 
nodigen we de ouders van de leerlingen van klas 4 havo en 4 vwo van harte uit voor een informatieavond op 
donderdag 11 oktober as 
  
Het programma voor 4 havo is als volgt: 
18:45 uur: inloop met koffie en thee; 
19:00 uur: informatiebijeenkomst in de aula; 
  welkom door Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo; 
  inleiding door het decanaat, over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en   
  begeleiding) in klas 4;  
19:15 uur: presentatie door Jos Kieboom, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA; 
19:45 uur: pauze met koffie en thee; 
20:00 uur: ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking; 
20:45 uur: einde programma. 
  
Het programma voor 4 vwo is als volgt: 
18:45 uur: inloop met koffie en thee; 
19:00 uur: ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking; 
19:45 uur: pauze met koffie en thee; 
20:00 uur: informatiebijeenkomst in de aula; 
  welkom door de Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw; 
  inleiding door het decanaat over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en   
  begeleiding) in klas 4; 
20:15 uur: presentatie door Menno Bartlema, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA; 
20:45 uur: einde programma. 
  
Naast het parkeerterrein van de school kunt u gebruik maken van het parkeerterrein van het gebouw naast de 
school (voorheen CBR). Graag tot ziens op 11 oktober! 
  
Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders 
 

Start blauwtraining voor 5 en 6 vwo 
Donderdag starten we met de blauwtraining. Leerlingen hebben zich hiervoor vrijwillig kunnen aanmelden, 
terwijl anderen een uitnodiging van de mentor hebben ontvangen. Tijdens deze training gaan we leerlingen 
leren "leren". De blauwtraining bestaat uit zes bijeenkomsten waarin 5 en 6 vwo leerlingen worden getraind in 
metacognitieve vaardigheden zoals plannen, evalueren en het leren "lezen" van examenvragen en wat zij 
kunnen doen als zij het antwoord niet weten. Uit eerdere jaren bleek dat de begeleiding van leerlingen ertoe 
leidde dat zij in minder studietijd zelfs hogere resultaten wisten te behalen. We zien ernaar uit dat ook dit jaar 
weer te gaan bereiken.  
  
Twan Huijbers en Roos Pesch, verzorgers van de Blauwtraining  
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 4. 

Minireünie van acht oud-leerlingen van het Dominicus College 
Op 11 september kreeg onze school bezoek van een groep oud-leerlingen die in de periode 1957-1964 op het 

Dominicus College zaten. Het was een ontmoeting,  gereorganiseerd door Guus Bary, oud-docent geschiedenis 

en godsdienst aan onze school.  De reünisten  kregen een rondleiding  door het gebouw waarbij veel 

herinneringen werden opgehaald. Al met al was het een leuke ontmoeting die zeker nog eens een  herhaling 

verdient. Foto is genomen voor het klokje van wat in die jaren ‘nieuwbouw’ heette, later middenbouw. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

 
Van links naar rechts: Herman Cools, Tiemen Brouwer, Henk Bond, Machiel Karskens, Guus Bary, Cor de Jager  Theo van der 

Heijden, Karel  Brenninkmeijer  

 

Vertrek Twan Huijbers 
Op  1 oktober verlaat Twan Huijbers het Dominicus College. Twan is een zeer begaafde, creatieve en geliefde 
docent economie. Ook is hij een heel goede mentor die er alles aan doet om zijn leerlingen te ondersteunen. 
Voor  het team bovenbouw vwo is hij een echte steunpilaar op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. 
De ruim zeven jaren dat hij op school actief is geweest hebben een onuitwisbare indruk gemaaakt. Twan heeft 
gekozen voor een nieuwe uitdaging en treedt per 1 oktober in dienst van het CITO in Arnhem, waar hij 
verantwoordelijk wordt voor het maken van de eindexamens economie. De lessen van Twan zullen worden 
overgenomen door zijn opvolger Robert Evers. Wij wensen zowel Twan als Robert veel succes in hun nieuwe 
baan. 
 
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 
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 5. 

Sportdag en Halloween feest klas 1 
Op vrijdag 5 oktober sluiten we de kennismakingsperiode voor klas 1 af met een sportmiddag en een feest! 
 
De leerlingen hebben tot 12.10 uur les en gaan daarna op eigen gelegenheid naar voetbalvereniging Blauw-Wit 
(Energieweg 45). Uw kind moet sportkleding meenemen; omkleden kan bij Blauw-Wit. Zorg dat uw kind 
voldoende eten en drinken meeneemt. De kantine is gesloten. Het advies is om geen waardevolle spullen mee 
te nemen (leerlingen kunnen de iPad in hun kluisje op school opbergen). In dringende gevallen zijn leerlingen 
via het telefoonnummer van school te bereiken. Deze sportmiddag is om 16.00 uur afgelopen en is een 
verplichte activiteit. 
 
’s Avonds is er in de aula van school een feest voor alle 
leerlingen van klas 1. Het thema is “Halloween” dus we 
zien graag griezelige outfits! Voor drinken, chips (€0,50 
per consumptie) en muziek wordt gezorgd. Het feest 
begint om 20.00 uur en zal om 22.30 uur afgelopen zijn. 
Docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn 
aanwezig om samen met de minimentoren alles in goede 
banen te leiden.  
 
We hopen dat het een gezellig en griezelig feest wordt. 
Uiteraard gelden tijdens het feest de normale regels van 
school. Leerlingen mogen alleen de school uit als zij het 
feest verlaten. Wilt u dit met uw kind bespreken, ook 
hoe hij/zij naar huis gaat?  
 
Met het enthousiasme van iedereen moet het zeker een 
geslaagd kennismakingsfeest worden. Wij hopen veel 
leerlingen op dit feest te mogen begroeten! 
 
Freek Toren, namens de mentoren van klas 1 
Steffie Pragt, namens het AC 
 

Inning schoolnota via een nieuw systeem 
Vanaf dit schooljaar gaan we de ouderbijdrage, excursies en de reizen naar het buitenland op een verbeterde 
manier aan uw factureren. We maken vanaf heden gebruik van het programma WIS Collect. Dit programma is 
niet alleen te gebruiken vanaf uw pc maar ook op uw tablet of telefoon. 
 
Vanuit de school ontvangt u een link en inloggegevens voor uw persoonlijke pagina, waar al uw gegevens zijn 
opgenomen. Heeft u meerdere kinderen op school? U heeft maar één inlog nodig voor uw kinderen. U kunt via 
WIS Collect zien wat er aan u is gefactureerd, vóór welke datum betaald moet worden maar ook welke 
bedragen u in het verleden heeft betaald. Uiteraard blijft het mogelijk om in termijnen te betalen. Via een link 
kunt u direct contact opnemen en vragen stellen aan de verantwoordelijke medewerkers. 
  
Vanaf 1 oktober gaan we de eerste schoolnota aan u verzenden. Meer uitleg over Wis Collect: 
www.wis.nl/ouders 
 
Lianne Jaspers, beleidsmedewerker financiën 
 

http://www.wis.nl/ouders
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 6. 

Planning 
 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

di  25-sep 19.30 - 21.00 uur Ouders en 
leerlingen 4H, 
4V, 5H, 5V en 
6V 

Informatieavond Global 2019 

wo  26-sep   Ouders en 
leerlingen 

MR vergadering 

do 27-sep vanaf 12.10 uur Alle leerlingen Geen les i.v.m. afscheidsreceptie rector 

  27-sep 12.40 - 14.20 uur Genodigde 
leerlingen 

Blauwtraining 1  

vr 28-sep       

week 40         

ma 1-okt    

di 2-okt 
   

wo 3-okt       

do 4-okt 19.30 uur Ouders 5H/6V Webinar studiefinanciering 

 vr 5-okt 20.00 - 22.30 uur Leerlingen klas 
1 

Halloweenfeest 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

