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' Give them the dignity to take risks'  
Op woensdag 18 september bracht dr. Caren Sax, professor aan de State University of San Diego (VS), een 
werkbezoek aan het Dominicus College. Zij sprak met leerlingen en collega's over Person Driven Planning, een 
benadering die de zelfregie van mensen benadrukt, die uitgaat van hun capaciteiten en talenten en die veel 
nadruk legt op het bouwen van betekenisvolle en ondersteunende netwerken. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Dominicus College leerlingen meer zelfregie en verantwoordelijkheid wil 
geven voor hun leerproces. Een leerproces waarin leerlingen zich niet alleen vakinhoud eigen maken, maar ook 
leren leren, leren kiezen en leren (samen) leven. Person Driven Planning is een manier van denken en werken 
die hier naadloos bij aansluit. Leerlingen zullen de komende jaren steeds meer van zichzelf kunnen laten zien, 
steeds meer beslissingen kunnen nemen over hun route naar de toekomst. Want aan toekomstdromen moet je 
werken, elke dag een beetje... 
 
Op onze afdeling de Monnikskap werken we al sinds 2018 aan Person Driven Planning. Met ondersteuning van 
Caren Sax en de Hogeschool Utrecht ontwikkelen we steeds meer gesprekstechnieken, lessenseries en 
lesmateriaal waarin we met leerlingen op zoek gaan naar hun dromen, hun kwaliteiten, hun angsten en 
belemmeringen, en naar de acties die we (dus) moeten ondernemen om dichter bij die dromen te komen. 
Steeds vaker worden familie, vrienden, experts, stagebegeleiders en andere mensen uit de samenleving hierbij 
betrokken. Want leren en groeien doe je niet alleen. Je hebt ook buiten school mensen nodig die je helpen en 
ondersteunen, zodat je vaardigheden en zelfvertrouwen groeien en je veerkracht toeneemt.  
 
Vanaf dit schooljaar bouwen we verder aan een Person Driven Planning- leerlijn voor de hele school. We 
denken dat álle leerlingen van deze aanpak groeien. En natuurlijk groeien en leren niet alleen de leerlingen. Wij 
als medewerkers zullen ook lef moeten tonen. De adviezen van Caren Sax zijn namelijk kristalhelder: " Give 
those kids the dignity to fail, the dignity to take risks. That's what learning is all about." [Geef die kinderen de 
waardigheid en kans om risico's te nemen, om te falen. Dát is waar het om gaat bij leren]  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neemt u gerust contact op. Wij vertellen u graag meer 
hierover.  
 
Marijke Welten, Docent en projectleider onderwijsvernieuwing De Monnikskap 
Wem@dominicuscollege.nl 
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 2. 

Herhaalde oproep klankbordgroep  

onderwijsvernieuwing bovenbouw  
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die deel uit willen maken van de klankbordgroep onderwijsvernieuwing 

bovenbouw. Deze groep ouders zal samen met de schoolleiding een paar keer dit schooljaar bijeenkomen om 

te reflecteren op de ingezette onderwijsvernieuwing. De eerste bijeenkomst staat gepland op 2 oktober van 

19:30 – 21:00 uur. Heeft u belangstelling dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat via: 

petra.prudon@dominicuscollege.nl U kunt zich nog aanmelden tot en met 25 september 2019.  

 

Namens het managementteam,  Lex Plantaz en Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleiders 

 

Aanbieding Bijles Netwerk  
Onze school biedt ruimte aan het Bijles Netwerk om huiswerkbegeleiding te 

verzorgen; het Bijles Netwerk heeft in september/oktober een speciale actie. 

Hieronder leest u daarover meer. 

 

Van 16 september t/m 11 oktober hanteren wij bij Bijlesnetwerk een welkomstkorting van 10% gedurende één 

maand en geen inschrijfgeld, als u uw kind bij ons aanmeldt. Wilt u graag dat uw kind een sterke start maakt dit 

schooljaar en tevens genieten van deze welkomstactie, meld uw kind dan in deze periode aan voor onze 

huiswerkbegeleiding of bijlessen. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen: 

 

T. +31613057615 

E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl 

 

Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 

 

Presentaties ouderavond 4H, 4V en 6V 
Afgelopen week hebben de ouderavonden voor 4H, 4V en 6V plaatsgevonden. Voor de ouders die er niet bij 

konden zijn, in de bijlagen de presentaties van die avonden. 

 

Menno Bartlema, conrector en Colette Ribbers, decaan 

 

Reminder spreekuur schoolboeken 
Graag herinneren wij u nog even aan het spreekuur schoolboeken. Op maandag 23 september van 12:00 uur 

tot 13:00 uur kunnen leerlingen in de gang van de Monnikskap met een klacht over een schoolboek terecht bij 

medewerkers van het SBA. Dit is tevens de laatste mogelijkheid om dergelijke klachten te melden. Kosten in 

verband met klachten die gemeld worden na 23 september, worden doorberekend aan de ouders. 

 

Robert Verkuil (leerlingenadministratie) namens SBA 
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 3. 

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 oud-deelnemers lessen van leerlingen 

van de vierde klassen bezoeken om hun ervaringen te delen en informatie te geven. 

  

Team Global 

 

Webinar studiefinanciering 
Doet uw kind dit jaar eindexamen? Dan wordt het een spannend jaar, 
waarin ook vooruit gekeken wordt naar het jaar erna. Het jaar waarin uw 
kind waarschijnlijk gaat studeren. Er komt dan veel op u af. Een studie 
kiezen, wel of niet op kamers. En hoe gaan we die studie financieren? Hoe 
zit dat eigenlijk met de studiefinanciering tegenwoordig? Is dat allemaal 

‘leenstelsel’ geworden? Krijgt uw kind nog een bijdrage van de overheid of moet u als ouder de studie zelf 
betalen? Wat mag hij/zij bijverdienen? Hoe zit het met het OV-reisproduct? Hoe zit het met studeren in het 
buitenland en financiering? 
 
Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om u en uw zoon/dochter van alle 
informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 
26 september om 19:30 uur. Een webinar is een voorlichting die u thuis achter de computer kunt bekijken. In 
de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van 
uw kind. Tijdens de uitzending heeft u ook gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO. 
 
Voor dit webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen vooraf inschrijven met uw e-mailadres is 
voldoende, via https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp. U ontvangt dan 
een link om de webinar te kunnen volgen 26 september a.s. 
 
Colette Ribbers, decaan  
 

Dominicuscollege.dedecaan.net 

Vanaf nu is deze site ook direct toegankelijk via het icoontje  op de website van Dominicus College. Wilt u 

zich als ouder registeren voor inlog op dominicuscollege.dedecaan.net, dan kan dat vanaf de Herfstvakantie. 

Bent u reeds geregistreerd, dan kunt u de website gewoon gebruiken. 

 

Colette Ribbers, decaan 
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 4. 

Sportrolstoelen op de Monnikskap 
Het is al jarenlang een grote wens om in het bezit te komen van sportrolstoelen, zodat het mogelijk is om 

lopers op een gelijkwaardige wijze te laten sporten met leerlingen in een rolstoel (rolstoelhockey, 

rolstoelbasketbal, etc) Dankzij de “Esther Vergeer Foundation” is deze wens in vervulling gegaan en beschikken 

wij vanaf volgende week maandag over vijf goede sportrolstoelen die we tijdens onze gymlessen (schoolbreed) 

kunnen inzetten. Op 5 november a.s. komt de “Esther Vergeer Foundation” opnieuw bij ons op school om een 

clinic verzorgen. Dit keer zullen leerlingen van verschillende afdelingen en leerjaren binnen onze school aan 

deze clinic deelnemen. 

 

Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monnikskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda MR 
Hierbij de agenda van de MR-vergadering op 25 september 2019 

 

 

1. Opening  

2. Kennismaking 

3. Mededelingen 

4. Onderwijsvernieuwing stand van zaken 

5. Onderwijsvernieuwing Monnikskap 

6. Examenreglement (instemming) 

7. Overgangsnormen (instemming) 

8. Nieuws uit andere raden 

9. Rondvraag 

Bart van Riessen, secretaris MR 
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 5. 

Planning 
week 39           

ma 23-sep vanaf 08.30 uur Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V3 1e+2e uur, 4V2 

5e+6e uur in lokaal A001     

di  24-sep         

wo 25-sep Avond   Allen MR 

  25-sep 19.30 - 21.00 uur Ouders MK Ouderavond 1e klas Monnikskap 

do 26-sep 19.30 uur Ouders én 

leerlingen (klik 

op link)  

Allen Webinar DUO 5H/6V.  

  26-sep 19.30 uur Ouders Allen Bovenbouw: Informatieavond Global 

(India) 

vr 27-sep         

week 40           

ma 30-sep         

di 1-okt Hele dag Leerlingen Allen Excursie voor leerlingen bb met tekenen 

wo 2-okt 19.30 - 21.00 uur Ouders Regulier Klankbordavond Onderwijsvernieuwing 

Bovenbouw 

do  3-okt v.a. 15.00 uur Leerlingen MK Geen lessen ivm bespreking 

vr 4-okt   Leerlingen Regulier 1e klas: Afsluiting introductieperiode 

(sportdag+feest) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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