
  

           
 Leerlingen klas 1 schooljaar 2019 - 2020 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

Nijmegen, 14 juni 2019 D.M.L.A. Pepping PED/bua/19-B091 

Onderwerp 

Start op het Dominicus College 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw zoon/dochter start komend schooljaar op het Dominicus College. Graag informeren wij u over een 
aantal zaken die voor u en uw zoon/dochter van belang zijn. 
 
Schoolboeken en overige leermiddelen 
Het boekenpakket wordt gratis in bruikleen gegeven door het Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). U 
hoeft hiervoor geen bestelling te plaatsen. U kunt het pakket op vrijdag 16 augustus tussen 08.30 – 
17.00 uur afhalen in de aula van school. Wij vragen u een ondertekende “Overeenkomst bruikleen 
schoolboeken” mee te nemen. Deze overeenkomst vindt u op onze website onder Onze 
school>Ouders & Dominicus. Hier vindt u ook een overzicht van de leermiddelen die u zelf moet 
aanschaffen zoals een woordenboek, atlas etc. Voor vragen m.b.t. schoolboeken kunt u contact 
opnemen met de heer Verkuil, contactpersoon schoolboeken (robert.verkuil@dominicuscollege.nl) 
 
iPad 
Op het Dominicus College werken wij met een iPad. In de bijlage vindt u meer informatie met 
betrekking tot het bestellen van de iPad en wat u voor het gebruik hiervan in orde moet maken voor 
de eerste schooldag. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer de 
Laat, coördinator ICT en Onderwijs (joost.delaat@dominicuscollege.nl). 
 
Zermelo, Magister en itslearning 
Op het Dominicus College maken we gebruik van een aantal softwareprogramma’s: 
 Het lesrooster van uw zoon/dochter is te vinden in Zermelo. 
 In het leerlingen-administratiesysteem Magister vindt u informatie over o.a. de aanwezigheid en 

studieresultaten van uw zoon/dochter.  
 Itslearing is een elektronische leeromgeving voor uw zoon/dochter. 
 
Op vrijdag 16 augustus ontvangt uw zoon/dochter een brief met inloggegevens voor Office 365. Deze 
inloggegevens zijn tevens te gebruiken voor Zermelo, Magister en itslearning.  

 
U krijgt als ouder uw eigen inloggegevens voor Magister; hiermee kunt u vanaf maandag 12 augustus 
inloggen. Wanneer u al een kind op het Dominicus College heeft, dan ontvangt u geen inloggegevens 
en kunt u de bestaande inloggegevens blijven gebruiken. 
 
Uw inloggegevens voor Magister zijn: 
 
Inlognaam ouder:  
Wachtwoord ouder:  
 

 z.o.z. 

http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/ouders--dominicus
http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/ouders--dominicus
mailto:robert.verkuil@dominicuscollege.nl
mailto:joost.delaat@dominicuscollege.nl
https://dominicuscollege.zportal.nl/api/v2/oauth
https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=cfe6ec749fd2407ab1c6bd25c33f2596&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-dominicus.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fdominicus.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520magister.ecs.legacy%2520magister.mdv.broker.read%2520magister.dnn.roles.read%26state%3D3a0bc52a19c746e1b88f637164d630bf%26nonce%3D40c1de584b5c430982efcca3c3e80c81%26acr_values%3Dtenant%253Adominicus.magister.net#!/gebruikersnaam
http://www.dominicuscollege.nl/itslearning
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Startweek 
Op dinsdag 20 augustus starten we met een introductie-activiteit. Vanaf vrijdag 16 augustus is het 
programma van deze dag te vinden op de homepage van onze website. Op woensdag 21 augustus 
zijn er introductielessen volgens het rooster in Zermelo. Op donderdag 22 augustus start het reguliere 
lesrooster.  
 
Informatievoorziening 
Vanaf de start van het schooljaar ontvangt u wekelijks op donderdag per mail een Nieuwslink. Hierin 
vindt u informatie over allerlei schoolse zaken zoals bijvoorbeeld de ouderavonden. De Nieuwslink is 
terug te vinden op de homepage van onze website onder “Nieuwslink archief”. Noteert u alvast de 
datum van de eerste ouderavond in uw agenda? 
 
Maandag 26 augustus: 1H en 1HV.   
Dinsdag 27 augustus: 1A en 1G.  
 
Jaarplanner 
Op onze website onder Onze school>jaarplanner vindt u een overzicht van de schoolvakanties en vrije 
dagen en een link naar de jaarplanner.  
 
Ouderbijdrage 
Begin oktober ontvangt u een factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van verplichte 
reizen en excursies. Op onze website onder Onze school>Ouders & Dominicus vindt u een overzicht 
van de kosten per leerjaar.  
 
De school is gesloten van maandag 15 juli tot en met vrijdag 9 augustus. Wij wensen u een hele fijne 
vakantie en wij wensen uw zoon/dochter alvast veel succes met de start op het Dominicus College! 
 
Met vriendelijke groet, 
DOMINICUSCOLLEGE 

 
D.M.L.A. Pepping, 
rector 
 
 
NB:  
 Deze brief wordt gepubliceerd op de homepage van onze website zodat u gebruik kunt maken van 

de diverse links. 
 Magister, Zermelo en itslearning zijn bereikbaar via een icoontje op de homepage van onze 

website 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/jaarplanner
http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/ouders--dominicus
http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/ouders--dominicus
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Bijlage 1 
 
Procedure voor het bestellen van een iPad 
 
Op het Dominicus College werken wij met een iPad. Voor het bestellen van de iPad via school gelden 
de volgende mogelijkheden: 
 
 Lenen via school 

Bruikleen van een 9,7 inch iPad-2018 32Gb Wifi met een Nutkase beschermhoes. Kosten van de 
iPad (afschrijving, risico) zijn volledig voor rekening van de school. De iPad blijft eigendom van de 
school en mag niet mee naar huis worden genomen. De iPad wordt op school afgeleverd. 
Meer details zijn terug te vinden in de bruikleenovereenkomst die te vinden is in de webshop van 
Xando http://dominicus-leerling.xando.nl/ onder het kopje “Lenen via school”. 

 
 Kopen op afbetaling 

Koop op afbetaling van een 9,7 inch iPad 2018 32Gb Wifi Space Gray met een Nutkase 
beschermhoes. De school brengt gedurende 3 jaar maandelijks €13,- in rekening via automatische 
incasso. Dit tarief is inclusief onderwijskorting en beschermhoes en exclusief verzekering tegen 
schade en diefstal. U kunt zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal. Dat kan o.a. via 
AppleCare+ (zie de webshop van Xando; let op: niet tegen diefstal) of bijv. 
www.verzekerjeapple.nl . Mogelijk voldoet ook uw eigen (buitenshuis)verzekering. De iPad wordt 
op school afgeleverd. Meer details zijn terug te vinden in de afbetalingsovereenkomst die te 
vinden is in de webshop van Xando http://dominicus-leerling.xando.nl/ onder het kopje “Kopen op 
afbetaling” 

 
 Koop  

U hebt de vrije keus. Wij adviseren de 9,7 inch iPad 2018 32 GB. Als de iPad wordt aangeschaft 
via onze leverancier (Xando) wordt onderwijskorting gegeven (6%). Meer informatie over de 
prijzen is te vinden in de webshop. U betaalt via de website van Xando en bent eigenaar van de 
gekochte iPad. De keuze voor een beschermhoes is vrij; wij adviseren een Nutkase beschermhoes. 
De iPad wordt thuis afgeleverd.  

 
U kunt een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal. Dat kan o.a. via AppleCare+ (zie de 
webshop van Xando; let op: niet tegen diefstal)) of bijv. www.verzekerjeapple.nl (binnen 15 dagen na 
aankoop). Het afsluiten van een verzekering is niet verplicht. U kunt ook uw eigen 
(buitenhuis)verzekering raadplegen. Koop van een iPad elders of inbreng van een eigen iPad is 
mogelijk. De minimale eis een iPad Air 32GB Wifi (een iPad mini is niet toereikend). 
 
Werkwijze 

1. Ga naar de voor het Dominicus College ingerichte deel van de webshop van Xando: 
http://dominicus-leerling.xando.nl/. U kunt inloggen met de code: XND2019DO 

2. Kies voor koop, kopen-op-afbetaling of lenen via school en vul de vereiste gegevens in. 
3. Download in geval van bruikleen de bruikleenovereenkomst en in geval van kopen-op-

afbetaling de afbetalingsovereenkomst en de SEPA-machtiging in de webshop. Tegen afgifte 
van deze documenten krijgt uw zoon/dochter de iPad tijdens de iPadbijeenkomst op de 
introductiedag uitgereikt. Vul in geval van koop de vereiste gegevens in. Het leerlingnummer 
van uw zoon/dochter is XXXXX. 

4. Betaal digitaal in geval van koop.  
 

http://dominicus-leerling.xando.nl/
http://www.verzekerjeapple.nl/
http://dominicus-leerling.xando.nl/
http://www.verzekerjeapple.nl/
http://dominicus-leerling.xando.nl/
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Bestellingen voor maandag 5 augustus 2019 worden op tijd geleverd. Voor bestellingen na deze 
datum kan die garantie niet gegeven worden!  
 
Stichting leergeld 
Wanneer een gezin in aanmerking komt voor ondersteuning door de Stichting leergeld (zie de website 
van stichting leergeld voor de voorwaarden) dan kan de iPad vergoed worden. Dit geldt alleen voor 
nieuwe leerlingen en is éénmalig. U kunt hierover contact opnemen met mevr. Jaspers-Jonkers van de 
financiële administratie via: lianne.jaspers@dominicuscollege.nl  
 
Ondersteuning bij aflevering op het thuisadres 
Tot de start van de lessen wordt door de school geen ondersteuning geboden bij de configuratie of 
ingebruikname van de iPad. Voor vragen over de configuratie, instellingen, ed. verwijzen wij u naar de 
helpdesk van de website van Xando, of de winkel van Xando in Nijmegen. Ook voor garantie-
aanspraken, storingen en defecten aan het apparaat verwijzen wij u naar de leverancier. Vanaf de 
eerste lesdag vindt er ondersteuning door de school plaats bij ingebruikname van de iPad.  
 
iPadbijeenkomst op introductiedag 
Voor leerlingen die een iPad lenen of op afbetaling gekocht hebben wordt op de introductiedag een 
iPadbijeenkomst georganiseerd. Hier nemen zij de iPad in ontvangst. De iPadbijeenkomsten staan op 
het programma van de introductie voor klas 1. Hier wordt de iPad geconfigureerd en ingericht. Heeft u 
een iPad gekocht, maar zijn er nog vragen over het configureren of het gebruik van de iPad, dan kan 
uw zoon/dochter ook aanschuiven bij een iPadbijeenkomst. 
 
Let op: De leerlingen die de iPad lenen moeten een ondertekende bruikleenovereenkomst meenemen  
en de leerlingen die een iPad kopen op afbetaling moeten een ondertekende afbetalingsovereenkomst 
en een SEPA-formulier meenemen. Deze zijn te downloaden vanuit de webshop van Xando. Hebben zij 
dit niet bij zich, dan wordt de iPad niet meegegeven!  
 
Maak voor de iPadbijeenkomst een eigen AppleID aan met uw zoon/dochter. We adviseren 
nadrukkelijk niet de AppleID te gebruiken van ouders. U kunt wel gebruik maken van Gezinsdeling. 
Leerlingen hebben de AppleID ook af en toe nodig op school. Voor het aanmaken van een AppleID 
geldt de leeftijdsgrens van 13 jaar. Is uw zoon/dochter jonger dan 13 jaar, dan kunt u een AppleID 
aanmaken voor hem/haar, of gebruik maken van de eerder genoemde gezinsdeling. Maak bij het 
aanmaken van een AppleID gebruik van een eigen privé e-mailadres en niet van het schoolmailadres 
wat uw zoon/dochter van school krijgt. Zorg dat u zoon/dochter het AppleID en inloggegevens op de 
eerste schooldag paraat heeft. 
 
Voor meer informatie over het werken met de iPads in de klas, tips, trucs, handleidingen, 
beschrijvingen van Apps, links en nog veel meer, zie onze weblog: http://ipadindeklas.wordpress.com  
 
Joost de Laat, coördinator ICT & Onderwijs 
 

 

 

mailto:lianne.jaspers@dominicuscollege.nl
https://appleid.apple.com/#!&page=signin
https://support.apple.com/nl-nl/HT201084
http://ipadindeklas.wordpress.com/

