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Studo wordt Bijlesnetwerk
Stichting Studo, die afgelopen jaren dagelijks huiswerkbegeleiding op onze school heeft
verzorgd, is overgedragen aan Bijlesnetwerk Nijmegen. Dit jaar is een overgangsjaar
waarbij de regels en procedures van Studo langzaam overgaan in een ander concept.
Bijlesnetwerk biedt bij start verplicht een korte cursus studievaardigheden aan; uitleg
over agenda, leerstrategieën en naar keus samenvatten, studerend lezen, plannen, presenteren of het stellen
van vragen. Ze willen een leerling drie keer per week zien bij de huiswerkbegeleiding, voor een periode van drie
maanden. Het is de bedoeling leerlingen zelfstandig te maken en zodra het kan de huiswerkbegeleiding af te
bouwen. Intake is vrijblijvend en wordt door Daniek Rietman gedaan. Daniek.rietman@hwb.bijlesnetwerk.nl
Contact
Wie

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Locatiecoördinator
Dominicus College

Liz Kuiper

06-26639204

dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl

Assistentvestigingscoördinator
(intakes en begeleiding)

Daniek
Rietman

06-13057615

daniek.rietman@hwb.bijlesnetwerk.nl

Vestigingscoördinator

Lotte
Ouweltjes

06-13623432

lotte.ouweltjes@hwb.bijlesnetwerk.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende. Ik ben contactpersoon voor
huiswerkbegeleiding en bijles.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator

Tijdelijke wijziging bezetting afdeling vwo-onderbouw
Lisette Verstegen, afdelingsleider vwo-onderbouw, is tot de zomervakantie twee dagen per
week gedetacheerd op het Strabrecht College in Geldrop. Mandy van der Velden,
kernteamvoorzitter vwo-onderbouw, neemt een aantal taken over en is op deze dagen
aanwezig, waardoor de afdeling elke dag van de week bezet blijft.
U kunt voor uw vragen altijd bij één van hen terecht.
Mandy van der Velden en Lisette Verstegen, team onderbouw vwo
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Uitnodiging presentaties profielwerkstukken
havo en vwo
De leerlingen van 5H en 6V en een aantal 4H en 5V leerlingen (regulier en Monnikskap) zijn
bijna een jaar lang bezig geweest met hun profielwerkstuk. Dit werkstuk, waarin een zelf
vormgegeven onderzoek wordt uitgevoerd, vormt de kroon op de Tweede Fase. De titel
van het werkstuk komt op de officiële cijferlijst te staan die uitgereikt wordt tegelijk met het diploma.
Wij nodigen iedereen, maar in het bijzonder de ouders van de ‘profielwerkstukkers’, uit om te komen kijken
naar de presentaties van de profielwerkstukken.
Havo:
Vwo:

dinsdagavond 12 maart van 19.00 tot 21.30 uur
woensdag 13 maart van 19.00 tot 21.30 uur

Voor leerlingen van 4H en 5V is een bezoek aan de presentatieavond een verplicht onderdeel van de
voorbereiding op hun eigen profielwerkstuk. Op 12 en 13 maart een verkort lesrooster in verband met de
voorbereidingen op de presentatieavond. Het volledige programma verschijnt digitaal op ItsLearning en is op
de avond zelf op papier beschikbaar.
Wij hopen op uw aanwezigheid. Een grote belangstelling is een enorme steun voor de leerlingen die gaan
presenteren. Graag tot ziens op 12 en/of 13 maart 2019!
Jos Kieboom, Susanne Elgershuizen en Jacques Benen, coördinatoren profielwerkstukken

Toneelopvoering 3 gymnasium
Donderdagavond 28 maart is het weer zo ver: de traditionele
toneelopvoering van 3 gymnasium!
Dit jaar hebben de leerlingen van 3 gymnasium zich verdiept in de
metamorfosen van de Romeinse schrijver Ovidius. Een zevental
metamorfosen zijn samengesmeed tot een geheel met als thema’s
liefde en gastvrijheid. Zo gaan de goden Jupiter en Mercurius op
zoek naar gastvrijheid bij de mensen. De godin Latona ontvangt van boeren deze gastvrijheid in ieder geval
niet. Narcissus en Niobe houden teveel van zichzelf om rekening met een ander te houden. Orpheus gaat in de
onderwereld vergeefs op zoek naar zijn grote liefde Eurydice, terwijl Philemon en Baucis na een leven vol liefde
samen wensen te sterven.
De leerlingen hebben de toneelteksten zelf geschreven en momenteel wordt er fanatiek gerepeteerd. Ook het
decor wordt door de klassen vervaardigd en de benodigde techniek zal door de leerlingen worden verzorgd.
Het belooft een mooie avond te worden!
De voorstelling begint om 19.00 uur in de aula van de school. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om te komen genieten van de toneeltalenten van 3G!
Harriët Dierx en Mandy van der Velden, docenten Grieks en Latijn
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Paul Rosenmöller: “het gaat niet om
‘speciale kinderen’, het gaat om een
systeem voor iedereen”
De aandacht die we van de politiek en van onderwijsorganisaties krijgen, bevestigt het: het Dominicus College is
uniek in Nederland met zijn afdeling de Monnikskap. Een
goed voorbeeld van Passend Onderwijs.
Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D’66 beet op 23 november het spits af en kwam bij ons op werkbezoek.
VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller volgde op 18 december en de komende maanden volgen nog meer
Tweede Kamerleden hun voorbeeld. Leerlingen van de Monnikskap schreven, op advies van Rosenmöller, een
uitnodiging naar minister van onderwijs Arie Slob. De motivatie in hun uitnodiging stemt tot nadenken.
“Beste meneer Slob, wij voelen ons thuis op onze school en we zijn er trots op. Wij denken dat het een goed
voorbeeld is van hoe jongeren met en zonder beperkingen naast elkaar één school kunnen zijn. Zodat we later
één samenleving kunnen zijn. Geen muren, maar bruggen.”
Vanuit het Samenwerkingsverband is de inzet van Begeleiders Passend Onderwijs sterk teruggebracht. Dit
maakt het noodzakelijk om onze ondersteuningsstructuur te herzien. We grijpen dit moment aan om ook ons
onderwijs verder te ontwikkelen. Waar dat kan sluiten we aan bij de onderwijsvernieuwing van de regulier
afdeling. Daarnaast kijken we naar het onderwijs op de Monnikskap.
Onze leerlingen vragen om meer mogelijkheden om te kunnen samenwerken; we willen meer bruggen bouwen
naar de reguliere afdelingen. Dat vraagt om een zorgvuldig evenwicht en individuele begeleiding: versterking
van de sociaal-emotionele basis en weerbaarheid van onze leerlingen. We willen dit samen met leerlingen van
de reguliere afdelingen oppakken. Tijdens de eerste Centrale Leerlingenraadbijeenkomst werd dit voorstel heel
positief ontvangen. De Monnikskap blijft, voor leerlingen die dit (nog) niet aankunnen, dé plaats blijft waar
rust, veiligheid en goed diplomagericht onderwijs gewaarborgd is. Verder willen we leerlingen nog beter
voorbereiden op hun toekomst door hen te leren keuzes te baseren op passies, kwaliteiten en mogelijkheden.
Door ook reëel te kijken naar hun angsten en “hobbels op de weg” en zo te werken aan hun veerkracht.
Het team werkt samen met leerlingen en ouders hard samen om dit mogelijk te maken. Op 2 april is er een
tweede mini-symposium waarin leerlingen en teamleden van de Monnikskap in gesprek gaan over onderwijsvraagstukken. Ouders hebben met ons gebrainstormd op een thema-avond en zij hebben tevens het verzoek
gekregen van de ouderraad om een enquête in te vullen. Op 11 maart staat het volgende werkbezoek gepland:
Lisa Westerveld van Groen Links.
Paul van Meenen en Paul Rosenmöller waren het met onze leerlingen eens: ook zij vinden het Dominicus
College een goed voorbeeld van hoe jongeren met en zonder beperkingen samen één school kunnen zijn en
het beste bij elkaar naar boven kunnen halen. Paul Rosenmöller zei eerder op de conferentie Verrassend
Passend: “Er is veel ontschotting, moed, ondernemerschap en lef nodig.” We mogen trots zijn op onze
leerlingen, ouders en onze collega’s die dit samen mogelijk maken!
Marijke Welten, projectgroep onderwijsvernieuwing Monnikskap
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Planning
Dag

Datum

vr

22-feb

Tijd

Wie

Wat

Ouders

Rooster tafeltjesavonden
gepubliceerd

Alle leerlingen

Lesvrij i.v.m.
rapportvergaderingen

Alle leerlingen

Verkort lesrooster i.v.m.
rapportvergaderingen

week 9
ma

25-feb

hele dag

di

26-feb

di

26-feb

18.30 - 21.30 uur

Alle ouders

Tafeltjesavond

wo

27-feb

18.30 - 21.30 uur

Alle ouders

Tafeltjesavond

do

28-feb

vr

1-mrt

week 10

4 t/m
8-mrt

Leerlingen en ouders 3G Toneelvoorstelling
(lessen 3G vervallen)

Carnavalsvakantie

week 11
ma

11-mrt

10.30 - 13.00 uur

Di

12-mrt

1e t/m 8e lesuur

Alle leerlingen

Verkort rooster

di

12-mrt

19.00 - 22.00 uur

Leerlingen en ouders

PWS-avond havo

di

12-mrt

15.00 - 16.30 uur

Leerlingen Global

Bijeenkomst Global

Personeel

PMR-vergadering

12-mrt

Werkbezoek Lisa Westerveld
(Groen Links) MK

wo

13-mrt

1e t/m 8e lesuur

Alle leerlingen

Verkort rooster

wo

13-mrt

19.00 - 22.00 uur

Leerlingen en ouders

PWS-avond vwo

do

14-mrt

Leerlingen 5V

Rekenexamen

vr

15-mrt

08.30 - 10.30 uur

Leerlingen 4H

Rekenexamen

Vr

15-mrt

08.30 – 10.30 uur

Leerlingen 5H/6V

Herkansing rekenexamen

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