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Onderwijsvernieuwing op het Dominicus College (regulier)

Wijs de wereld in: “Ieder kind is nieuwsgierig, wil leren en wijzer worden. De een
verschilt van de ander in capaciteiten, talenten, ontwikkeling en interesses.”
In de onderwijsvisie van onze school, zoals omschreven in het Schoolplan 2017 – 2021, komt dit als volgt tot
uitdrukking:




Wij nemen de leerling als vertrekpunt en sluiten met ons onderwijs aan bij de verschillen in mogelijkheden
en belangstelling van leerlingen.
Wij dagen leerlingen uit tot het leveren van persoonlijke topprestaties door hun nieuwsgierigheid aan te
spreken en een onderzoekende houding te stimuleren.
We begeleiden onze jongeren in hun groei tot jong volwassen. Wij stimuleren met een groeigerichte
benadering eigenaarschap en zelfregie van onze leerlingen.

In de voorbereiding op het Schoolplan is met collega’s, ouders en leerlingen in diverse brainstormsessies
gesproken over hun wensen ten aanzien van de inrichting van het onderwijs op het Dominicus College. Hieruit
kwam nadrukkelijk de wens naar voren voor ‘meer keuzevrijheid’, zowel inhoudelijk als in de manier waarop
leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. Tijdens heidagen, studiedagen en werksessies zijn collega’s
gezamenlijk aan de slag gegaan om de didactische en pedagogische ambities voor onze school te formuleren.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de verdere concretisering van deze uitgangspunten. Er zijn
projectgroepen geformeerd die voor de onderbouw en voor de bovenbouw vol enthousiasme aan de slag zijn
gegaan. Diverse scholen in het land zijn bezocht om verschillende succesvolle onderwijsmodellen in de praktijk
waar te nemen. In de keuzes die wij voor onze school hebben gemaakt is er goed gekeken naar wat er past bij
onze school en bij onze leerlingen.
Een belangrijke graadmeter is daarbij geweest: de aansluiting op het basis- en vervolgonderwijs. Het
basisonderwijs onderneemt al enkele jaren diverse initiatieven op het gebied van innovatieve leerstrategieën.
Hoe sluit ons onderwijs hierop aan? Vanuit het vervolgonderwijs wordt nadrukkelijk gevraagd om leerlingen
die gewend zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfregie te hebben ten aanzien van hun leerproces.
Hoe zorgen we dat leerlingen goed voorbereid onze school verlaten?
Leerlingenraden en ouderraden hebben de projectgroepen gedurende het gehele traject van input voorzien en
feedback gegeven. Onlangs zijn, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, de plannen voor schooljaar
2019 – 2020 vastgesteld. Dit betekent dat we onze visie voor het onderwijs in de praktijk kunnen gaan
brengen. Vanaf komend schooljaar is maatwerk zichtbaar verwerkt in het onderwijsprogramma op het
Dominicus College. Leerlingen krijgen hierdoor meer keuzevrijheid. Zij kunnen programmaonderdelen volgen
op basis van interesses en behoeften.
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We maken een onderscheid tussen de onderbouw en de bovenbouw. In het curriculum van klas 1 is wekelijks
ruimte gemaakt voor ‘projecten’ en ‘maatwerk’. In de bovenbouw bestaat het curriculum van 4 havo,
4 vwo en 5 vwo uit een combinatie van ‘vaktijd’ en ‘DC-tijd’. De vernieuwingen worden gefaseerd ingevoerd.
Dit betekent dat er komend schooljaar voor klas 2, 3 en de examenklassen nog niets verandert.
In een volgende Special, na de meivakantie, vertellen wij u graag meer over onze projecten, het maatwerk en
de DC-uren. Daarnaast organiseren we twee ouderavonden om betrokken ouders uitgebreid te informeren. De
ouders van de leerlingen die komend schooljaar starten in klas 1 worden uitgenodigd voor een ouderavond op
5 juni. Voor de ouders van de leerlingen die in de bovenbouw te maken krijgen met onderwijsvernieuwing
wordt op 22 mei een informatieavond georganiseerd. Dit betreft de ouders van de leerlingen die op dit
moment in klas 3 havo, 3 vwo of 4 vwo zitten. Op deze avonden is er voldoende gelegenheid om al uw vragen
te stellen.
Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, dan verwijzen wij u graag naar de betrokken afdelingsleiders/
projectleiders :
Onderbouw:

Lisette Verstegen, afdelingsleider vwo onderbouw
Sjel Jansen, projectleider onderbouw

Bovenbouw:

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo
Susanne Elgershuizen, projectleider bovenbouw
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