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Monnikskap 

De leerlingen van de Monnikskap volgen een op maat gesneden LOB traject. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij het reguliere traject. Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek 

met de mentor, dan kunt u zich bij de desbetreffende mentor melden.  

 
3H, 3A en 3G 

De definitieve profielkeuzes zijn gemaakt en worden nu verwerkt in het nieuwe rooster voor komend 
schooljaar.  

 
Bovenbouw 

De laatste ronde open dagen is in volle gang. Zie voor data de websites van de hogescho(o)l(en)/ 

universiteit(en) van uw zoons/dochters voorkeur. 
 

Voorwaarden voor ondernemen LOB-activiteiten onder schooltijd:  
 wanneer een LOB-activiteit zowel op een doordeweekse dag als in het weekend wordt 

aangeboden, wordt de leerling geacht in het weekend te gaan;  

 uiterlijk een week van te voren moet toestemming zijn gevraagd bij de decaan; 

 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van eventuele achterstanden. 

Schoolverplichtingen (toetsen, SE’s, PO’s, etc) gaan altijd voor;  

 na afloop moet een verslag worden gemaakt  in dominicuscollege.dedecaan.net. Zonder verslag 

telt de activiteit niet mee voor het PTA LOB. Zie instructies in dominicuscollege.dedecaan.net/ 
Downloads/kies 4, 5, 6 vwo of 4, 5 havo/Handleiding Portfolio.  

4H en 4V 
Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek. Alle 4H en 4V- leerlingen 

moeten hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en dit aanpassen 
indien er iets verandert.  

 

4H-MBO  
De afgelopen maanden zijn enkele 4H doubleurs door de mentor naar de decanen doorverwezen voor 

oriëntatie op het MBO i.v.m. risico niet over te gaan. Inschrijving bij MBO heeft moeten plaatsvinden 
voor 1 april. Uiteraard blijft voor deze 4H-leerlingen de focus liggen op overgaan naar 5H.  

 

Studiekeuze 4H 
Volgend schooljaar in 5H moet voor 15 januari zijn aangemeld voor een studie HBO met decentrale 

selectie als toelatingsprocedure.   
 

 Zoektip: twijfelt een leerling nog over zijn/haar studiekeuze, bezoek dan eens Studiekeuze123.nl 

en Tkmst.nl. Concrete zoekopdrachten hiervoor zijn op ons decanaat beschikbaar. 
 Testtip: een interessetest die  uitfiltert op studierichtingen is de ICARES test. Deze test is gratis; 

te vinden op dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads: Studiekeuzetest. 

 

Elke leerling is welkom op het decanaat voor een studiekeuzegesprek. 
 

5V 
Een leerling kan altijd bij een decaan terecht voor een studiekeuzegesprek. Alle 5V-leerlingen 

moeten hun voorlopige studiekeuze invoeren in dominicuscollege.dedecaan.net en dit aanpassen 

indien er iets verandert 
 

 
 

Studiekeuze 5V 
Volgend schooljaar in 6V moet voor 15 januari zijn aangemeld voor een studie HBO/WO met 

decentrale selectie als toelatingsprocedure.   

 



 Zoektip: twijfelt een leerling nog over zijn/haar studiekeuze, bezoek dan eens de sites 

Studiekeuze123.nl en Tkmst.nl. Concrete zoekopdrachten hiervoor zijn op ons decanaat 

beschikbaar. 

 Testtip: een interessetest die  uitfiltert op studierichtingen is de ICARES test. Deze test is gratis, 

en te vinden op dominicuscollege.dedecaan.net/ Downloads: Studiekeuzetest. 
 

Elke leerling is welkom op ons decanaat voor een studiekeuzegesprek. 
 

5H en 6V - vervolgkeuze 

Vrijwel alle eindexamenleerlingen hebben zich aangemeld voor een studie op HBO of WO; een aantal 
leerlingen kiest voor een tussenjaar. Is een leerling niet door de selectie gekomen voor het HO, of zijn 

er twijfels, dan kan wellicht ons decanaat hulp bieden. Laat hij/zij zich dan melden bij de decanen. 
 

 
De decanen 


