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Excursie Lille
Op vrijdag 13 september brengen de leerlingen van 4 havo en 5 vwo met Frans in het vakkenpakket een bezoek
aan de Noord-Franse stad Lille. Dit bezoek maakt deel uit van het lesprogramma. De dag ziet als volgt uit:
07:45 uur:
08:00 uur:
11:30 uur:
14:15 uur:
15:00 uur:
16:30 uur:

19:00 uur:
22:45 uur:

Verzamelen op school.
Vertrek vanaf school.
Aankomst in Lille. Wandeling met opdrachten door de oude binnenstad, le Vieux Lille.
Vertrek per metro naar Gare Saint Sauveur, een voormalig station dat tegenwoordig dienst
doet als cultureel centrum.
Bezoek in het Gare Saint Sauveur aan de tentoonstelling La Déesse Verte. De leerlingen
krijgen hier een rondleiding.
Bezoek aan Euralille, een nieuwe wijk ontworpen door de
Nederlandse architect Rem Koolhaas, met onder andere
het moderne station Lille-Europe en een groot overdekt
winkelcentrum. Eten op eigen gelegenheid.
Vertrek uit Lille.
Aankomst op school.

Uiteraard moet iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
Het is een lange dag en dus is het verstandig een stevig lunchpakket
mee te nemen. De kosten voor deze excursie worden verrekend met de
ouderbijdrage.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van
de docenten Frans via het telefoonnummer van school: 024-3772164.
Lotte van Dongen, sectie Frans

Oproep medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar een nieuw lid dat namens de ouders
zitting wil nemen. In de MR werken personeelsleden, ouders en leerlingen samen met de
schoolleiding om het schoolbeleid vorm te geven. De MR vergadert ongeveer acht keer
per jaar op woensdagavond. Met het slagen van een leerling afgelopen mei is er plaats
voor een nieuwe ouder.
In de bijlage vindt u meer informatie over de MR en over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Aanmelden kan
tot maandag 9 september. Mochten er meerdere ouders reageren dan volgt er een verkiezing.
Bart van Riessen, secretaris MR
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Spreekuur schoolboeken
De leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket in gebruik. We hebben ons best gedaan om de
leermiddelen compleet en in bruikbare staat klaar te maken. Helaas glipt er weleens een beschadigd
leermiddel tussen door waar de leerling niet helemaal tevreden over is. Als het goed is hebben deze leerlingen
daar een melding van gemaakt via het terugmeldingsformulier op de website van de Alliantie VO.
(www.alliantievo.nl/over-ons/schoolboeken).
De leerlingen die twijfelen over de staat van hun boek geven wij de gelegenheid om op maandag 23 september
van 12:00 uur tot 13:00 uur in de gang bij de Monnikskap met hun leermiddelen bij ons te komen zodat wij het
leermiddel kunnen beoordelen en zo nodig kunnen vervangen. Kosten naar aanleiding van klachten, gemeld na
23 september, worden doorberekend aan de ouders.
Robert Verkuil (leerlingenadministratie) namens SBA

Informatie-avond Global Exploration
De reis naar China staat nog vers in het geheugen, maar we zijn ook al weer begonnen
met de voorbereidingen voor de volgende reis. In 2020 is India de bestemming die op
het programma staat. Op donderdagavond 26 september van 19.30 tot 21.00 uur
vindt er een informatieavond plaats op school voor geïnteresseerde leerlingen van klas 4H, 4V, 5H, 5V en 6V en
hun ouders/verzorgers. Een medewerker van Global Exploration geeft informatie over de reis naar India en wij
geven informatie over wat er van de deelnemers (en hun ouders) verwacht wordt gedurende het schooljaar. Bij
de Nieuwslink vindt u een bijlage met meer informatie over de reis naar India. De komende weken zullen ouddeelnemers lessen van leerlingen van de vierde klassen bezoeken om hun ervaringen te delen en informatie te
geven.
Team Global

Uitreiking certificaten Cambridge English
en Goethe Deutsch
Op woensdag 18 september vindt de uitreiking plaats van de certificaten voor zowel
Cambridge English als Goethe Deutsch. Leerlingen die hebben deelgenomen aan de
Cambridge Examens worden op feestelijke wijze in de aula onthaald door hun docenten
Engels en zullen hun certificaten daar in ontvangst mogen nemen. De ceremonie, met
verrassings-act, zal plaatsvinden van 19.00 tot 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 18.45 uur. Ouders/verzorgers
zijn uiteraard ook van harte welkom.
Aansluitend is ook de uitreiking van de certificaten voor Goethe Deutsch certificaten. Deze ceremonie zal om
20.15 uur in de personeelskamer van start gaan. Vanzelfsprekend zijn ook hierbij ouders/verzorgers van harte
welkom.
Roos Pesch, namens de sectie Engels en Imke Barth, namens de sectie Duits
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Reminder ouderavond 4H/4V – 12 september 2019
Graag herinneren wij u nog eens aan de ouderavond voor ouders van leerlingen van 4 havo en 4 vwo op
donderdag 12 september a.s. van 18.45 – 20.45 uur. Tijdens deze ouderavond informeren wij u over de gang
van zaken in de bovenbouw en is er gelegenheid om kennis te maken met de mentor van uw zoon/dochter.
Graag tot ziens op 12 september!
Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders

Introductiekampen
De introductiekampen van de eerstejaarsleerlingen zijn in volle gang. De leerlingen van 1G1 en 1HV1 zijn
gisteren teruggekomen. Op dit moment zijn de klassen 1A2 en 1H1 op kamp. Hieronder een impressie. De
leerlingen van 1A1 en de Monnikskap kijken nog uit naar hun kamp. Zij vertrekken volgende week woensdag.
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Ondertussen in Praag

De thuisblijvers op bezoek bij het
Valkhof Museum
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Gebruik verschillende platformen leerlingen & ouders
Leerlingen kunnen met ingang van dit schooljaar met één inlogaccount inloggen in Office365, Magister en
ItsLearning (<stamnummer>@dominicuscollege.nl). Zermelo is helaas (nog) niet mogelijk, hiervoor is een
aparte inlogcode (stamnummer). Na de vakantie is er een brief verstuurd aan alle leerlingen met hun
inlogaccount voor Office365. Ook nieuwe leerlingen hebben een brief ontvangen met hun inloggegevens voor
Office365 en Zermelo. Vanwege de invoering van de keuzewerktijd dienen leerlingen vanaf dit schooljaar hun
rooster te raadplegen in Magister, leerlingen van de Monnikskap blijven werken met Line.
Ouders hebben een eigen inlogaccount voor Magister en Zermelo. Voor de zomervakantie hebben de nieuwe
ouders een brief ontvangen met de inloggegevens voor Magister. In principe alleen de ouder die als eerste
staat vermeld (ouder 1) in Magister. In sommige gevallen, bv. bij gescheiden ouders, kan ook de tweede ouder
een loginaccount voor Magister ontvangen. Mocht u nog een inlogaccount voor Magister nodig hebben of
problemen ervaren bij het inloggen, dan kunt u een mail sturen naar de leerlingenadministratie:
robert.verkuil@dominicuscollege.nl
Vorige week zijn de inlogaccounts voor Zermelo via de mail verstuurd aan alle nieuwe ouders. Vragen m.b.t.
het inloggen in Zermelo kunnen naar de applicatiebeheerder: paul.wolters@dominicuscollege.nl. Het
inschrijven voor de tafeltjesavonden loopt via Zermelo, informatie hierover ontvangt u nog.
Menno Bartlema, conrector

Heeft uw zoon/dochter
de schoolfotograaf gemist?
Op 11 september van 10.00 -12.00 uur is er een tweede fotomoment
gepland.

Planning
week 37

Datum

ma

9-sep

di

10-sep

wo - vr

Tijd

Wie

MK/regulier

11-9 t/m
13-9

Leerlingen

Allen

Introductiekamp 1A1 + MK

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
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week 38
ma

16-sep

vanaf 08.30 uur

Leerlingen

Regulier

Project + intro LOB; 4H1:1e+2e uur, 4H2:
5e+6e uur, 4H3: 7e+8e uur in lokaal A001

ma

16-sep

10.30 - 11.30 uur

Leerlingen

MK

1e bijeenkomst leerlingenraad

di

17-sep

19.00 - 19.35 uur

Ouders

Allen

Leerling- en ouderavond 6V:
Examen/LOB/aanm. WO

di

17-sep

19.45 - 20.15 uur

Ouders

Regulier

Ouderavond 5V

di

17-sep

Personeel

Allen

PMR

di

17-sep

19.00

Ouders

MK

1e Ouderraad

wo

18-sep

Avond

Leerlingen

Allen

Certificaatuitreiking:
19.00 uur Cambridge English
20.00 uur Goethe Deutsch

wo

18-sep

Avond

Ouders

Regulier

1e OR

do

19-sep

vanaf 08.30 uur

Leerlingen

Regulier

Project + intro LOB 4V1 1e+2e uur in lokaal
A001

vr

20-sep

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