
 

1. 

 

 

Mini symposium onderwijsvernieuwing op de MK  
Samen op de Monnikskap, samen in de school. 

 

Op 2 oktober beet de Monnikskap de spits af van een serie onderwijsconferenties over onderwijsvernieuwing 

op het Dominicus College. Om warm te lopen voor het onderwerp én elkaar werd er eerst fanatiek 

gespeeddatet: drie rondes, drie minuten per ronde en twee stellingen over de toekomst van het onderwijs op 

de Monnikskap waarover leerlingen en team met elkaar in gesprek gingen. De opmerkelijke toewijding en 

interesse in elkaars standpunt leidde tot een energieke en waardevolle start van de middag. 

 

De Monnikskap is uniek in onderwijsland. Wij willen van de Monnikskap dan ook een pioniersplek Passend 

Onderwijs maken. Daarom werden leerlingen en teamleden uitgenodigd om in groepen te discussiëren over 

hoe dat er volgens hen uit zou moeten zien. Wat doen we nu zó goed dat we dat willen behouden? En wat 

kunnen we nog beter passend maken? Hoe moet verdere integratie tussen Monnikskap en regulier Dominicus 

College eruit zien? Wat zijn je ideeën over de ideale les, lesdag en lesweek? En wat heeft dit mogelijk voor 

gevolgen voor de lestijden? 

 

Aan het einde van de middag werd voor de hele conferentie door elke groep gepitcht over de ‘ideale 

Monnikskap’. Het was muisstil. Daarmee werd duidelijk dat leerlingen echt ervaren dat ze een belangrijke stem 

hebben. 

 

Marijke Welten, projectleider onderwijsvernieuwing De Monnikskap 
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 2. 

Buspas 
Met ingang van dit schooljaar worden er geen buspassen meer verstrekt. De actuele bustijden zijn dusdanig dat 

alle leerlingen een goede aansluiting zouden moeten vinden. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet het geval 

zijn dan kunt u zich richten tot de afdelingsleider.  

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

Reminder ouderavond 4H/4V 
Graag herinneren wij u nog even aan de ouderavond 4H/4V op donderdag 11 oktober van 18:45 – 20:45 uur. 

Deze ouderavond heeft betrekking op de tweede fase en alles wat daarbij komt kijken. We zien u graag 

donderdag a.s. 

 

Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders 

 

Aanmelden www.dominicuscollege.dedecaan.net 
Uw zoon/dochter is in het mentoruur gestart met de eerste keuzeles en daarbij aangemeld op 

www.dominicuscollege.dedecaan.net. Wij raden u aan zich als ouder ook aan te melden op dedecaan.net. 

Voordeel hiervan is dat u uw zoon/dochter kunt volgen in zijn/haar keuzeproces. Voor meer informatie zie 

bijlage. 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Activiteitendagen 5 t/m 7 november 
In de bijlage een overzicht van de geplande activiteiten op 5 t/m 7 november, direct na de 1e toetsweek. Over 

de details van de activiteiten worden de leerlingen door de organisatoren ingelicht. Op 8 november begint voor 

vrijwel alle lesgroepen de 2e lesperiode.  

 

Menno Bartlema 

 

Kasper van Erp (2A2) wint  

Junior Wiskunde Olympiade  
In het laatste weekend van september heeft Kasper van Erp uit klas 2A2 

de Junior Wiskunde Olympiade gewonnen. Dit betreft een landelijke 

wiskundewedstrijd voor leerlingen uit klas 2 en 3 die vorig schooljaar, als 

eerste- of tweedeklasser, zeer goed hebben gescoord op de Kangoeroe-

wedstrijd (ook een landelijke wiskundewedstrijd). Van de te behalen  

40 punten wist Kasper maar liefst 33 punten te scoren; een fraaie 

prestatie! Maar wat wellicht nog knapper is, is dat hij als tweedeklasser 

het beter heeft gedaan dan alle deelnemende derdeklassers, terwijl zij 

een jaar langer wiskunde hebben gehad op de middelbare school! 

 

Tim Verheijen, docent wiskunde 

http://www.dominicuscollege.dedecaan.net/
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 3. 

Toetsrooster gepubliceerd 
Afgelopen donderdag is het toetsrooster voor de 1e toetsweek (week van 29-10) in Zermelo gepubliceerd. Als 

je in Zermelo naar week 44 gaat, zie je je persoonlijk toetsrooster. In week 45 zijn er op maandag ook nog 

enkele toetsen voor de bovenbouw. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Oproep Ouderraden 
Op 31 oktober is er een OR-avond met als thema de onderwijsvernieuwing. De ouders van de OR havo en vwo 

gaan samen met de projectleiders van de onderwijsvernieuwing, de projectleden en het MT in gesprek over 

ons onderwijs. We nodigen belangstellende ouders van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn. U kunt 

zich aanmelden via ORhavo@dominicuscollege.nl en ORvwo@dominicuscollege.nl 

 

Mede namens de voorzitters van de OR, Patrick Beusker en Renske Blok, Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider 

 

Ouderavond ‘Coach je kind’ 5 november 

De leerlingen van de eerste klassen hebben hun eerste weken op school achter de rug. Voor de ouders 

ongetwijfeld ook een spannende tijd, waarin vragen, verhalen en onzekerheden thuis besproken zijn: was het 

huiswerk echt af? Hoeveel tijd vraagt een proefwerk? Leert mijn zoon of dochter wel goed? Kan mijn kind het 

huiswerk goed plannen? Dergelijke vragen staan centraal op de ouderavond van maandag 5 november a.s.  

  

We wisselen niet alleen informatie uit! We willen u ook laten ervaren wat uw kind meemaakt. We zullen met u 

in gesprek gaan over zaken die direct en indirect met het leren te maken hebben. Kinderen werken niet alleen 

op school maar ook thuis. Hoe succesvol dat gaat, hangt samen met veel factoren. Natuurlijk zijn houding en 

inzet van uw zoon/dochter belangrijk. Maar onderschat de rol van de docenten en u als thuisfront niet! Over 

die gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat het deze ouderavond. Het programma is als volgt:    

  

19:00 – 19:15 uur: ontvangst in de aula met koffie en thee; 

19:15 – 19:30 uur: welkom door Lisette Verstegen en Nancy van Riet, afdelingsleiders onderbouw 

   en korte inleiding op het thema door Daphne te Kiefte; 

19:30 – 20:30 uur: opdrachten in de klaslokalen waarin u door de mentoren aan het werk wordt  

   gezet en met elkaar in gesprek komt. Wilt u hiervoor een pen meenemen?  

20:30 – 20:45 uur: terugblik en afsluiting door Daphne te Kiefte.  

  

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze leerzame ouderavond! Wilt u zo vriendelijk zijn uiterlijk  

30 oktober middels een mailtje naar de mentor van uw kind door te geven of u al dan niet aanwezig zult zijn? 

  

1H1:       Jasper.Friederichts@dominicuscollege.nl  

1HV1:    Nadda.Khaled@dominicuscollege.nl en Renée.vandeSchans@dominicuscollege.nl 

1HV2:    Freek.Toren@dominicuscollege.nl  

1A1:       Elke.Jacobs@dominicuscollege.nl en Nadia.Lolli@dominicuscollege.nl  

1G1:      Jeroen.Langenhuizen@dominicuscollege.nl 

  

Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders 
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 4. 

Global Exploration China 2019 
De ouderavond voor geïnteresseerde ouders en leerlingen van klas 4H, 5H, 

4V, 5V en 6V op 25 september jl. werd goed bezocht. Inmiddels komen de 

aanmeldingen binnen.  

 

Wilt uw zoon of dochter zich nog aanmelden, zorg dan dat hij/zij dit zo snel 

mogelijk doet. Aanmelden kan tot donderdag 11 oktober. De PowerPoint 

die werd getoond tijdens de ouderavond is te zien op de homepage van onze website. Klik hier voor een 

directe link.  

 

Het Global team 

 

Halloweenfeest klas 1 

 
 

We kijken terug op een geslaagde avond en een mooie afsluiting van de kennismakingsperiode, waarvoor dank 

aan alle leerlingen van klas 1! 

 

Mentoren klas 1 

 

 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/ouderavond_2019_China.pdf
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 5. 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat 

di 9-okt Hele dag Leerlingen bovenbouw 

met tekenen 

Excursie tekenen Kröller 

Möller  

wo 10-okt 10.30 – 11.45 uur Leerlingenraad MK  Eerste bijeenkomst in 
spreekkamer MK 

do 11-okt 18.45 – 20.45 uur Ouders 4H/4V Ouderavond LOB en PTA  

vr 12-okt       

week 
42 

        

Ma t/m 

vr 

15-okt t/m 

19 okt 

  Alle leerlingen Herfstvakantie 

week 
43 

        

ma 22-okt   
 

  

di 23-okt Vanaf 14.15 uur Alle leerlingen    Verkort lesrooster i.v.m. 

leerling-besprekingen 

wo 24-okt    

do 25-okt       

vr 26-okt       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

