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Start van het schooljaar
Het schooljaar is weer begonnen, het is altijd jammer afscheid te moeten nemen van de zomervakantie, maar
het voelt toch ook weer goed om in het vertrouwde ritme terug te keren.
Heerlijk om al die nieuwe eerste klas leerlingen te zien, die nog voorzichtig en soms ook al met enige bravoure
hun weg zoeken binnen de school. De eersteklassers gaan aan de gang met maatwerkuren en projecten. Dat is
een nieuw onderwijsconcept waarbij de leerlingen leren keuzes te maken en meer projectmatig gaan werken
Wij zijn erg benieuwd hoe zij dit gaan ervaren. De tweedeklassers zijn nu groot en wijs en zij weten wat ze van
het schooljaar kunnen verwachten. Voor de derdejaars wordt het een interessant jaar, immers zij moeten gaan
nadenken over het profiel dat ze moeten kiezen en dus over hun toekomst.
De leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo starten het schooljaar heel anders dan voorgaande jaren. Deze
leerlingen gaan kiezen voor DC-uren. Dat betekent dat zij een derde van hun lesrooster zelf mogen bepalen. Ze
kunnen kiezen voor ondersteuning bij een vak of een uur zelfstudie in de stilteruimte. In de tweede periode
komen daar ook verdiepingsuren bij. Dat is even wennen en natuurlijk gaat deze verandering ook gepaard met
opstartperikelen maar gelukkig ook met enthousiasme en nieuwsgierigheid. Voor de eindexamenleerlingen
wordt het spannend. Konden we nu maar garanderen dat het slagingspercentage van dit jaar net zo hoog is als
dat van afgelopen jaar. Dat zou veel leerlingen (en docenten en ouders) geruststellen, maar helaas is dat niet
zo en moeten de leerlingen dus aan de bak.
Afdeling vwo
Met het vertrek van Lisette Verstegen als afdelingsleider onderbouw vwo is er ook een verandering gekomen in
de aansturing van de afdeling vwo. In de praktijk betekent dit dat Lex Plantaz zal fungeren als afdelingsleider
van de gehele vwo-afdeling. Er zijn ook twee coördinatoren benoemd:
Mandy van der Velden, coördinator onderbouw
Mark van de Meijden, coördinator bovenbouw
Zij gaan zich vooral bezig houden met leerling gerelateerde zaken, zoals wijzigingen in roosters/profielen, het
aanvragen van verlof- en meeloopdagen, contacten met ouders, etc. Het eerste aanspreekpunt voor leerling
gerelateerde zaken blijft uiteraard de mentor. De beide coördinatoren hebben een werkkamer in de kantoren
van de A-vleugel. Indien u contact wil leggen met de coördinatoren kan dit telefonisch via het algemene
nummer van de school (024-3772164) of per mail.
mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
mark.vandermeijden@dominicuscollege.nl
Afdeling havo
De aansturing van de havo-afdeling is niet gewijzigd. De afdelingsleider is Nancy van Riet-Bunte en u kunt bij
haar terecht voor verzoeken om verlof en andere zaken.
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Afdeling Monnikskap
Ook op de afdeling Monnikskap zijn er geen wijzigingen in de aansturing. De afdelingsleider is
Tom Groenenberg en hij is bereikbaar voor leerlingen en ouders als het gaat om vragen over verlof en andere
zaken.
Namens het gehele MT wens ik alle leerlingen en ouders een mooi, positief en fijn schooljaar,
Dorine Pepping, rector

Aftrap onderwijsvernieuwing bovenbouw

Office 365
De migratie naar Office365 is nog in volle gang. Voor ouders heeft dit weinig consequenties, maar leerlingen en
collega’s kunnen straks met Single Sign On op school in een keer inloggen in alle systemen, opslag van
bestanden vindt in de Cloud plaats, leerlingen hebben een eigen mailadres en het delen van bestanden wordt
sterk vereenvoudigd. Voor ouders blijft het inloggen in Magister en Zermelo op de gebruikelijke wijze
plaatsvinden en de jaarplanner blijft toegankelijk via de website van de school.
Menno Bartlema, conrector
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Nieuwe collega’s
Een nieuw schooljaar betekent ook dat er een paar nieuwe collega’s zijn begonnen, deels omdat een aantal
docenten met zwangerschapsverlof zijn en deels omdat we afscheid hebben genomen van een aantal collega’s.
Binnen de sectie Nederlands hebben we 3 nieuwe gezichten: Emma Broekhuizen, Joy Heesakker en Daan van
Grinsven. Joy is tevens mentor van een aantal leerlingen in 4H. Mart Beulen is begonnen als docent
(bedrijfs)economie en als mentor van een aantal leerlingen in 5V en Fabian Reijnen is gestart als docent
Natuurkunde. Op het secretariaat neemt tijdelijk Petra Prudon de taken van Kiki Geurts waar.
Menno Bartlema, conrector

LOB update augustus-september-oktober 2019
Bij de Nieuwslink vindt u eens per twee maanden een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update van de
decanen inzake LOB activiteiten en – bijzonderheden. Deze informatie wordt ook gemaild aan de leerlingen uit
leerjaar 3, 4, 5 en 6. Informatiemails van o.a. opleidingsinstituten, studeren in het buitenland, etc. worden
geplaatst onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net.
Colette Ribbers, decaan

Uitnodiging ouderavond klas 1 t/m 3 en 5 havo
Ouderavond klas 1
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle eerste klassen uit voor een ouderavond. Deze zal
plaatsvinden op:
-maandag 26 augustus : 1H en 1HV;
-dinsdag 27 augustus: 1A en 1G.
We willen u nader laten kennismaken met de school en het schoolleven van uw zoon/dochter. Na een korte
plenaire bijeenkomst leert u tijdens het tweede deel van de avond de mentor van uw kind kennen. De mentor
zal het een en ander vertellen over het begin van het schooljaar en het kamp, dat voor sommige klassen al snel
zal plaatsvinden. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Het programma ziet er als volgt uit:
18.45 uur:
19.00 – 19.15 uur:
19.15 - 20.30 uur:

inloop met koffie en thee in de aula;
plenaire bijeenkomst in de aula;
kennismaken met de mentor in de lokalen.

Wij hopen u op de ouderavond te mogen verwelkomen! Kunt u onverhoopt niet aanwezig zijn, dan graag
de mentor per e-mail informeren.
1A1:

Nadia Lolli: Nadia.Lolli@dominicuscollege.nl
Elke Jacobs: Elke.Jacobs@dominicuscollege.nl
1A2:
Jorieke Lammersen: Jorieke.Lammersen@dominicuscollege.nl
1G1:
Jeroen Langenhuizen: Jeroen.Langenhuizen@dominicuscollege.nl
1H1:
Jasper Friederichs: Jasper.Friederichs@dominicuscollege.nl
Kevin Jongen: Kevin.Jongen@dominicuscollege.nl
1H/V1: Freek Toren: Freek.Toren@dominicuscollege.nl
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Ouderavond klas 2
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle tweede klassen ook uit voor een ouderavond. Deze zal
plaatsvinden op:
-maandag 26 augustus: 2H;
-dinsdag 27 augustus: 2A en 2G.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 uur:
19.30 uur - 20.30 uur:

inloop met koffie en thee in de aula;
kennismaking met de mentor in de lokalen.

Deze avond staat in het teken van een kennismaking met de mentor. De mentor bespreekt met u een aantal
onderwerpen zoals de indruk van de klas, de rol van de mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels
en andere relevante zaken. Wij hopen u op de ouderavond te mogen verwelkomen! Kunt u onverhoopt niet
aanwezig zijn, dan graag de mentor per e-mail informeren.
2A1:
2A2:
2G1:
2H1:
2H2:
2H3:

Daphne te Kiefte: Daphne.teKiefte@dominicuscollege.nl
Marlie Kaufholz: Marlie.Kaufholz@dominicuscollege.nl
Sjel Jansen: Sjel.Jansen@dominicuscollege.nl
Delphine Eletufe: Delphine.Eletufe@dominicuscollege.nl
Bettina Anhuth: Bettina.Anhuth@dominicuscollege.nl
Joost Jansen: Joost.Jansen@dominicuscollege.nl
Arthur Mutsaers: Arthur.Mutsaers@dominicuscollege.nl
Femke Jongerius: Femke.Jongerius@dominicuscollege.nl
Jan Manders: Jan.Manders@dominicuscollege.nl

Ouderavond klas 3
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle derde klassen uit voor een ouderavond. Deze zal
plaatsvinden op:
-maandag 26 augustus: 3H
19.30 uur:
aansluitend:

ontvangst met koffie en thee in de aula; presentatie internationalisering in aula;
kennismaking met mentor in lokalen

De mentor zal zichzelf kort presenteren en een aantal onderwerpen bespreken zoals de indruk van de klas, de
rol van de mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels en andere relevante zaken. Ook zult u
kennis maken met de website www.dedecaan.net, die gebruikt gaat worden in het traject van de
loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB). Op donderdag 21 november is er een speciale ouderavond waarin
we uitgebreid ingaan op het maken van de profielkeuze.
-dinsdag 27 augustus: 3A en 3G
19.30 uur:
Aansluitend:

ontvangst met koffie en thee in de aula;
kennismaking met de mentor in de lokalen

De mentor zal zichzelf kort presenteren en een aantal onderwerpen bespreken, zoals de indruk van de klas, de
rol van de mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels en andere relevante zaken. Ook zult u kennis
maken met de website www.dedecaan.net, die gebruikt gaat worden in het traject van de loopbaanoriëntatie
en – begeleiding (LOB). Op donderdag 21 november is er een speciale ouderavond waarin we uitgebreid
ingaan op het maken van de profielkeuze.
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Wij hopen u op de ouderavond te mogen verwelkomen! Kunt u onverhoopt niet aanwezig zijn, dan graag
de mentor per e-mail informeren.
3A1:
3A2:
3G1:
3G2:
3H1:
3H2:

Maaike Jütten: Maaike.Jutten@dominicuscollege.nl
Tim Verheijen: Tim.Verheijen@dominicuscollege.nl
Mandy van der Velden: Mandy.vanderVelden@dominicuscollege.nl
Celine Beijer: Celine.Beijer@dominicuscollege.nl
Eric Ordelmans: Eric.Ordelmans@dominicuscollege.nl
Emilie Roulot: Emilie.Roulot@dominicuscollege.nl
Jelmer Fidder: Jelmer.Fidder@dominicuscollege.nl

Ouderavond 5 havo
Graag nodigen wij de leerlingen van klas 5 havo en hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor een informatieavond
over het laatste jaar op het Dominicus College. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het eindexamen, de
studiefinanciering en de aanmelding voor vervolgopleidingen aan een universiteit of hogeschool. De avond
vindt plaats op maandag 26 augustus in de aula van onze school en is uitdrukkelijk bedoeld voor zowel
leerlingen als hun ouders/verzorgers. Parkeergelegenheid is er op het terrein van het Dominicus College en op
het parkeerterrein van het gebouw naast de school (voorheen CBR). Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur:
20.00 uur:
20.15 uur:
20.30 uur:
20.45 uur:
21.00 uur:

kennismaking met mentor in lokaal
pauze in de aula;
presentatie in de aula door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling;
presentatie door de decanen over LOB en vervolgkeuze in de aula;
informatie over de Praagreis van 2 – 6 september
einde informatie bijeenkomst.

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo en Lex Plantaz, afdelingsleider vwo

Jeugdgezondheidszorg op onze school
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee
om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen
de weg naar goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
beantwoordt vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding
Op het Dominicuscollege werken:

Sylvia Wellink, jeugdarts

Marjan Bik, jeugdverpleegkundige
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Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?
• In klas 2; meten, wegen en gesprek
Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze
zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek
op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige
meet en weegt de jongere.
• In 4 havo/vwo vragenlijst en soms gesprek
Jongeren vullen op school de “gezondheidscheck “ in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere
antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies
geven en als dat nodig is doorverwijzen.
• Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school (verzuim)
De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen
kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te
voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen
met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.
• Als een extra afspraak gewenst is
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is.
Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
• Bij vaccinaties
In het jaar dat meisjes 13 worden, ontvangen zij een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.
Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden.
Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
Iedereen kan een afspraak maken
De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis.
Heeft de jongere of de ouder een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling?
Maak gerust een afspraak! Dit kan via de mail : swellink@ggdgelderlandzuid.nl of mbik@ggdgelderlandzuid.nl
Liever geen onderzoek?
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via
088-144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Meer informatie?
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Op onze website staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet
onderwijs.
• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde
Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid,
relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.
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Huiswerkbegeleiding
Mijn naam is Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator vanuit Bijlesnetwerk
(huiswerkbegeleiding) op het Dominicus. Misschien herkent u het wel: uw kind heeft
moeite met zijn maak- of leerwerk. Vaak is het geen onwil, maar lukt het gewoon niet
zo, omdat uw kind simpelweg niet weet hoe. Daarvoor kan onze huiswerkbegeleiding
een uitkomst zijn. Wij begeleiden onze leerlingen intensief bij hun huiswerk en
focussen op het aanleren van duurzame studievaardigheden: hoe plan ik effectief en
efficiënt; hoe creëer ik structuur in mijn leren; hoe verbeter ik mijn leerproces; etc.
Waar wij naar streven, is om uw kind en u te ontzorgen en hem of haar zodanig
zelfstandig te maken dat hij of zij uiteindelijk op eigen houtje weer verder kan. Dan is ons doel bereikt!
Denkt u dat uw kind hier baat bij heeft, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
T. +31626639204

E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl

Planning
week 35

Datum

Tijd

Wie

Regulier/MK

Wat

ma

26-aug

Avond

Ouders

Regulier

Ouderavond klas 1H, 1HV, 2H, 3H:
19.00 uur: 1e klassen
19.30 uur: 2e en 3e klassen

ma

26-aug

Avond

Ouders

Allen

di

27-aug

Avond

Ouders

Regulier

Leerling- en ouderavond 5H:
Examen/LOB/aanm. HO + informatie
over reis naar Praag
Ouderavond klas 1A, 1G, 2A, 2G, 3A,
3G:
19.00 uur: 1e klassen
19.30 uur: 2e en 3e klassen

wo

28-aug

do

29-aug

vr

30-aug

week 36
ma - vr

2-9 t/m 6-9

Leerlingen

Regulier

5H: reis naar Praag

ma - wo

2-9 t/m 4-9

Leerlingen

Allen

Introductiekamp 1G1, 1HV1

ma

2-sep

Leerlingen

MK

Geen lessen

di

3-sep

wo - vr

4-9 t/m 6-9

Leerlingen

Allen

Introductiekamp 1A2, 1H1

wo

4-sep

Leerlingen

Allen

Schoolfotograaf

do

5-sep

vr

6-sep

na 15.00 uur

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