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Inlogcodes ouders: Zermelo
Op vrijdag 30 augustus krijgen de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen
leerjaar 1 en de nieuwe leerlingen die zijn ingestroomd in een van de overige
leerjaren, een gebruikersnaam en wachtwoord per e-mail toegezonden voor het
Zermelo Portal. De overige ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van de inloggegevens van afgelopen
schooljaar. Deze gegevens kunt u gebruiken om het rooster van uw kind(eren) te bekijken, alsmede het
aanvragen van gesprekken voor de tafeltjesavonden.
4 ep
Paul Wolters, applicatiebeheerder Zermelo

Ouderavond 5 vwo – 17 september 2019
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 17 september van 20.00 tot 20.30 uur om kennis te maken met de mentor
van uw zoon/dochter. Er wordt informatie verstrekt over de rol van de mentor, de studieoriëntatie in 5 vwo,
het gebruik van de groene kaart en het PTA (Programma van toetsing en afsluiting). Er is parkeergelegenheid
op het terrein van het Dominicus College en op het parkeerterrein van het gebouw naast de school (voorheen
CBR). De lokaalindeling wordt aangegeven bij de receptie.
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo

Ouderavond 6 vwo – 17 september 2019
Graag nodigen wij de leerlingen van 6 vwo 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, LOB en de
aanmelding voor vervolgopleidingen aan een universiteit of hogeschool. De avond vindt plaats op dinsdag 17
september 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:
19.00 uur:
19.15 uur:
19.45 uur:

presentatie door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling in de aula;
presentatie door de decanen over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en vervolgkeuze
in de aula;
einde informatieavond.

De mentoren van 6V zijn na afloop aanwezig. Mocht u behoefte hebben aan een korte kennismaking met de
mentor van uw zoon/dochter, dan is dit mogelijk tussen 19.45 en 20.00 uur. De lokaalindeling wordt
aangegeven bij de receptie.
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo
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4 september: schoolfotograaf
Voor leerlingen die afwezig zijn op 4 september i.v.m. kamp, reis of andere zaken
is er op 11 september van 10.00 -12.00 uur een tweede fotomoment gepland.

Ouderavond 4H/4V – 12 september 2019
De leerlingen van 4 havo en 4 vwo zijn een aantal weken geleden gestart in de bovenbouw van het Dominicus
College. Dit betekent dat zij te maken gaan krijgen met nieuwe zaken: studiewijzers, PTA, schoolexamens,
handelingsdelen, enz. Daarbij is dit schooljaar ook de onderwijsvernieuwing van start gegaan. Om de start in de
bovenbouw goed te laten verlopen, nodigen wij u uit om u op donderdag 12 september te laten informeren
over de gang van zaken in de bovenbouw en om kennis te maken met de mentor van uw zoon/dochter.
Het programma voor 4 havo is als volgt:
18:45 uur:
19:00 uur:

19:20 uur:
19:45 uur:
20:00 uur:
20:45 uur:

inloop met koffie en thee;
informatiebijeenkomst in de aula; welkom door Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo;
inleiding door het decanaat over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) in
klas 4;
presentatie door Jos Kieboom, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA;
pauze met koffie en thee;
ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking;
einde programma.

Het programma voor 4 vwo is als volgt:
18:45 uur:
19:00 uur:
19:45 uur:
20:00 uur:

20:20 uur:
20:45 uur:

inloop met koffie en thee;
ouders gaan met de mentor naar een lokaal voor een kennismaking;
pauze met koffie en thee;
informatiebijeenkomst in de aula;
welkom door Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw;
inleiding door het decanaat over het traject van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) in
klas 4
presentatie door Menno Bartlema, examensecretaris, over de examenregelingen en het PTA;
einde programma.

Naast het parkeerterrein van de school kunt u gebruik maken van het parkeerterrein van het gebouw naast de
school (voorheen CBR). Graag tot ziens op 12 september!
Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders
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Activiteiten klas 1
De komende weken gaan alle eerste klas leerlingen op
introductiekamp:
2 t/m 4 september:
4 t/m 6 september:
11 t/m 13 september:

1G1 en 1HV1
1A2 en 1H1
1A1 en 1MHV

Nadere informatie is per mail verstuurd naar de ouders/verzorgers. I.v.m. de kampen zal een aantal projecten
op donderdag 5 september een aangepast programma krijgen. Leerlingen worden hier nader over
geïnformeerd.
Zoals u van de mentoren van uw zoon/dochter gehoord heeft sluiten wij de introductieperiode af met een
sportdag op het terrein van Blauw Wit en een knallend feest op school. Beide activiteiten vinden plaats op
vrijdag 4 oktober. Nadere informatie over tijden volgt nog.
Mandy van der Velden, coördinator onderbouw vwo en Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo

Planning
week 36

Datum

ma - vr

Tijd

Wie

Afdeling

Wat

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

Hele dag

week 37
ma

9-sep

di

10-sep

wo - vr

11-9 t/m 13-9

Leerlingen

Allen

Introductiekamp 1A1 + 1MHV

wo

11-sep

Leerlingen

Allen

Schoolfotograaf (2e ronde)

do

12-sep

Ouders

Allen

Ouderavond 4H/4V LOB+PTA

vr

13-sep

Leerlingen

Allen

4H, 5V Frans: Excursie Lille (37 ll.)

Hele dag

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