
 

1. 

 

 

 

 

Voorlichtingsavond “Gaan Studeren” bovenbouw vwo 
Oud-leerlingen vertellen hun verhaal tijdens deze avond. 

 

Voor al onze vwo bovenbouw leerlingen en hun ouders vindt op maandagavondavond 26 november de 

voorlichtingsavond “Gaan Studeren” plaats. Deze avond is een LOB-activiteit voor alle leerjaren en is voor 5V 

verplicht vanuit Studium Generale. 

 

Tijdens deze avond komen oud-leerlingen van het Dominicus College naar school om hun ervaringen te delen 

over hun studiekeuzeproces en ze vertellen hoe ze de overgang van de middelbare school naar het 

vervolgonderwijs hebben ervaren. Dit wordt vorm gegeven in een forum. Na een korte pauze kunnen onze 

leerlingen in diverse lokalen de oud-leerlingen nader spreken en vragen stellen over de invulling van hun 

tussenjaar, hun studie, studie-ervaringen en het studeren aan de verschillende HBO’s en universiteiten.  

 

Het gaat deze avond dus zowel over de vraag hoe onze oud-leerlingen hebben gekozen voor een bepaalde 

studie, hoe ze de overgang van het Dominicus College naar het vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe ze het 

studeren aan een instelling ervaren, als over de inhoud van een bepaalde specifieke studie. Het decanaat zal 

ook aanwezig zijn om eventuele vragen van ouders te beantwoorden.  

 

Het programma ziet er als volgt uit:                

          

18.45 uur: Inloop 

19.00 uur: Start forum in aula 

19.45 uur: Pauze  

20.00 uur: Bezoek oud-leerlingen in lokalen  

21:00 uur: Einde bijeenkomst 

 

Alle bovenbouw leerlingen hebben voor de vakantie via ItsLearning een uitnodiging ontvangen voor deze 

avond. Via de decaansite op ItsLearning kunnen ze zich aanmelden (tot uiterlijk 19 november) en aangeven of 

ze alleen of samen met (een) ouder(s)/verzorger(s) komen.  

 

Om een breed aanbod aan studies te creëren, zijn we nog op zoek naar oud-leerlingen die op het vwo hebben 

gezeten, die wat willen komen vertellen over hun huidige studie. Mocht u nog iemand weten, de oud-

leerlingen kunnen zich aanmelden via Gaan.Studeren@dominicuscollege.nl.  

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw 

Carla van Gruijthuijsen en Nadda Khaled, organisatie 
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 2. 

Excursie tekenen  
Bovenbouw Tekenen bekeek kunst en beleefde natuur op dinsdag 9 oktober. In Kröller Muller brachten de 

museumdocenten ons bij topwerken. Het prachtige weer lokte ons naar buiten, om op de witte fiets te 

springen en de natuur in te gaan. Al deze flows zijn gevat in Old School Tekenboekjes.  

 

Sectie Tekenen 
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 3. 

Sander Siemes vertrekt op 1 februari bij het Dominicus College 
Sander Siemes heeft besloten om per 1 februari 2019  zijn dienstverband bij de school te beëindigen. Hij wil 

zich volledig gaan richten op een verdere ontwikkeling van zijn bedrijf. Sander is een zeer geliefde docent 

lichamelijke opvoeding  en al jarenlang  mentor van leerlingen in 4 vwo. Uiteraard wordt er gezocht naar een 

vervangende docent/mentor. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

Onderwijsconferentie  
Vlak voor de vakantie werd op 9 oktober een tweede onderwijsconferentie op het Dominicus College 

georganiseerd. Het onderwerp van de eerste onderwijsconferentie was: ‘Onderwijsvernieuwing op de 

Monnikskap’; de tweede conferentie stond in het teken van ‘De onderbouw’. De middag begon met een 

inspirerende speech van een oud-Dominicaan en emeritus hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte  

Machiel Karskens over ‘Leren en studeren’.  

  

Na zijn woorden konden zowel leerlingen als docenten kiezen voor een drietal workshops met onder andere 

speeddaten en een discussiepanel. Verder was er een pauze-markt waarbij onder het genot van een hapje en 

een drankje door kon worden gepraat over zowel projectonderwijs als maatwerk.  

  

De dag was een voorbereiding op de onderwijsvernieuwing op het Dominicus College. In november zal er een 

onderwijsconferentie m.b.t. de bovenbouw plaatsvinden.  Wilt u meer weten houd dan de Nieuwslink de 

komende tijd in de gaten!  

  

Het Projectteam Onderwijsvernieuwing Onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 9  | 24 oktober  2018 

 

 4. 

Leste Mert 
Op donderdag 8 november is voor de leerlingen uit Druten die 

graag willen deelnemen aan de Leste Mert een dag vrijaf van 

school aan te vragen. Hiervoor moeten de leerlingen een 

formulier inleveren bij het secretariaat. Dit formulier is te vinden 

op onze website onder Onze school>Ouders & Dominicus. Dit 

formulier moet uiterlijk dinsdag 6 november ingeleverd zijn met 

een handtekening van een van de ouders.  

  

Afdelingsleiders 

 

Ouderavond uitwisseling Polen 
De ouders van 3H2 zijn van harte uitgenodigd voor een ouderavond op woensdag 7 november om 19.30 uur 

over de uitwisseling naar Polen die van 23 november - 30 november 2018 plaatsvindt.  

 

Emilie Braam, coördinator internationalisering 

 

Global Exploration China 
De aanmelding voor Global Exploration China is inmiddels gesloten. Wij 

zijn druk bezig met het lezen van alle motivatiebrieven. Volgende week 

dinsdag hopen we te kunnen vaststellen welk leerlingen kunnen 

deelnemen. De betrokkenen worden hierover vervolgens z.s.m. 

geïnformeerd. Op donderdag 15 november van 19.30 – 21.00 uur is er 

een ouderavond voor alle deelnemers. 

 

         Het Global team 

 

Ouderavond “Coach je kind” 
Graag herinneren wij u nog een keer aan de ouderavond “Coach je kind” voor ouders van leerlingen van klas 1 

op 5 november a.s. De avond is gepland van 19.00 tot 20.45 uur. U kunt zich tot en met 30 oktober aanmelden 

door een mailtje naar de mentor van uw kind te sturen.  

 

Nancy van Riet en Lisette Verstegen, afdelingsleiders 

 

Oproep ouderraad 
U kunt zich nog steeds aanmelden om op woensdag 31 oktober a.s. de OR-avond met als thema de 

onderwijsvernieuwing bij te wonen. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn, dan 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 

 

 

 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/171109_aanvraagformulier_vrijstelling_geregeld_schoolbezoek_versie_nov_2017.pdf
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 5. 

Activiteitendagen 5 t/m 7 november 
In de bijlage vind u een laatste versie van het rooster van de activiteiten op 5 t/m 7 november.  

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat 

week 43     

di 23-okt Hele dag Alle Leerlingen  Verkort lesrooster 

wo 24-okt 
   

do 25-okt       

vr 26-okt       

week 44     
 

Start Toetsweek 1 

ma 29-okt    

di 30-okt    

wo 31-okt 19.30 - 22.00 uur Ouders OR-vergadering in het kader van 

onderwijsvernieuwing 

do  1-nov       

vr 2-nov       

za 3-nov 14.00 - 17.00 uur Leerlingen en ouders Reünie 5 jaar Global Exploration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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