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Afscheid Marion Krabbenborg
Beste ouders,
Afgelopen donderdag heb ik mogen genieten van een gezellig en warm
afscheid. In mijn jaren als rector van het Dominicus College heb ik altijd het
belang van onze leerlingen voor ogen gehad bij het uitzetten van de lijnen,
zodat zij wijs de wereld in kunnen stappen. Ik wens dan ook de collega’s veel
succes bij de werkzaam-heden aan een mooie toekomst voor het Dominicus
College en hoop dat u met grote tevredenheid betrokken blijft bij de school.
Ik wens uw zoon/dochter een mooie schooltijd aan het Dominicus College toe.
Met hartelijke groet, Marion Krabbenborg

Ouderbijdrage
Gisteren heeft u via de email een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage
2018 - 2019. Heeft u deze email niet ontvangen, kijk dan in de map “ongewenste
email”. Kunt u de email ook daar niet terugvinden neem dan contact op met de
financiële administratie via: ouderbijdrage@dominicuscollege.nl
Lianne Jaspers, beleidsmedewerker financiën

Wist u dat…
Drie jaar geleden is Noa als eerste klasser HV gestart op de Monnikskap. Ze volgde het eerste jaar alleen het
vak drama bij een reguliere eerste klas. Nu zit Noa in 3 atheneum en omdat ze Engels en Duits best wel
makkelijk vond in de tweede, krijgt ze dit jaar meer uitdaging door Engels te volgen in een reguliere klas. Er is
voor Engels gekozen omdat dit beter in de roosters paste. Ook moesten we op zoek naar een goed bereikbaar
lokaal want Noa zit in een (best wel grote) rolstoel. Dat is ook gelukt.
Noa zit achterin de klas bij de Engelse les omdat haar rolstoel veel plaats nodig heeft. Noa vertelt dat ze meer
uitdaging heeft in deze les; er is meer uitleg terwijl ze op de Monnikskap vooral zelfstandig werkte. Toen moest
ze ook meer schrijven. Dat komt door de nieuwe methode die in deze klas gebruikt wordt zegt ze. Het is een
leuke methode met veel afwisseling door korte - en meer spreekopdrachten. Het is een leuke klas vindt Noa,
niet zo kinderachtig. Wellicht komt er een groepsapp van de klas zodat ze aansluiting houdt met deze
leerlingen.
De les gaat sneller voorbij maar dat komt ook omdat de lestijd regulier korter is, 50 <> 75 minuten op de
Monnikskap. Het ligt aan haar rooster of er volgend jaar nog een vak regulier bij komt denkt ze.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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Goed nieuws voor jongeren die moeite
hebben met lezen voor de lijst!
Speciaal voor jongeren met een leesbeperking op de middelbare school is er passendlezen.nl/voorjelijst
Op deze pagina staat een uitgebreide collectie gesproken boeken die geschikt is voor de literatuurlijst
Nederlands, gerangschikt op leeftijd en niveau. Ook voor Engelse, Franse en Duitse titels kunnen ze hier
terecht. Hierdoor wordt het voor deze leerlingen makkelijker om de boekenlijst af te ronden.
Karaokelezen: lezen en luisteren tegelijkertijd
Nieuw bij Passend Lezen is Karaokelezen. Dit zijn digitale boeken die gecombineerd zijn
met de gesproken versie van het boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een balkje dat meeloopt
met de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen. De afspeelsnelheid en de lettergrootte van de tekst is ook
naar wens aan te passen. Karaokelezen kan via de smartphone, tablet of pc. Ruim 150 boeken die gelezen
worden voor school zijn beschikbaar als Karaokeboek.
Voordelen van passendlezen.nl/voorjelijst:
· Meer dan 75.000 gesproken boeken
· Ruim 150 Karaokeboeken
· Ruime keuze voor de literatuurlijst Nederlands, Engels, Duits en Frans
· Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil
· Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD
Inschrijven of meer weten? Ga naar passendlezen.nl/voorjelijst
Eva Bruggeman, orthopedagoog

Webinar Studiefinanciering
Graag herinneren wij u nog even aan het Webinar m.b.t. studiefinanciering van DUO op donderdag 4 oktober a.s. om 19:30 uur.
U kunt zich hier aanmelden.
Nadda Khaled en Colette Ribber, decanen

Ziek melden op school
U kunt uw kind ziek melden ’s morgens vanaf 08:00 uur via telefoonnummer 024-3772164. De receptiemedewerkers verzorgen de verzuimregistratie. Sommige ouders mailen de mentor. Dat is niet de weg. U wordt
gebeld door de verzuimmedewerkers als uw kind afgemeld wordt in de les en er geen verzuim gemeld is bij de
receptie. Zo houden we samen zicht op de aanwezigheid van uw kind op school.
Verzuimbeheer
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Leerlingenadministratie
Met name de ouders van nieuwe leerlingen willen we opmerkzaam maken op het volgende. De
leerlingenadministratie geeft alleen aan ouder 1 (zoals ingevuld op het aanmeldingsformulier) de
inloggegevens voor Magister. Het is mogelijk om ook ouder 2 een inlogaccount te verschaffen, bijvoorbeeld
omdat ouders gescheiden leven. U kunt hiervoor een mail sturen naar de leerlingenadministratie
(robert.verkuil@dominicuscollege.nl).
Robert Verkuil, leerlingenadministratie

Planning
Dag
di
wo
do

Datum
2-okt
3-okt
4-okt

Tijd

Wie

Wat

19.30 uur

Ouders 5H/6V

vr

5-okt

20.00 - 22.30 uur Leerlingen klas 1

Webinar DUO m.b.t. studiefinanciering
(via link DD-net)
Halloweenfeest

ma
di

8-okt
9-okt

Mentoruur
Hele dag
Na 12.10 uur

wo
do
vr

9-okt
10-okt
11-okt
12-okt

Leerlingen 3H/3V
Start keuzelessen
Leerlingen bb met
Excursie tekenen Kröller Möller
tekenen
Leerlingen onderbouw Geen les i.v.m. docentenbijeenkomst

avond

Ouders 4H/4V

Ouderavond LOB en PTA

Leerlingen

Herfstvakantie

week 41

week 42
ma

15-okt –
19-okt

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