
 

1. 

 

 

 

 

Sportdag en Halloweenfeest klas 1  
Op vrijdag 4 oktober sluiten we de kennismakingsperiode voor klas 1 af met een sportmiddag en een feest! De 

leerlingen hebben tot 12.10 uur les en gaan daarna op eigen gelegenheid naar voetbalvereniging Blauw-Wit 

(Energieweg 45). Uw kind moet sportkleding meenemen; omkleden kan bij Blauw-Wit. Zorg dat uw kind 

voldoende eten en drinken meeneemt. De kantine is gesloten. Het advies is om geen waardevolle spullen mee 

te nemen (leerlingen kunnen de iPad in hun kluisje op school opbergen). In dringende gevallen zijn leerlingen 

via het telefoonnummer van school te bereiken. Deze sportmiddag is om 16.00 uur afgelopen. 

  

’s Avonds is er in de aula van school een feest 

voor alle leerlingen van klas 1. Het thema is 

“Halloween” dus we zien graag griezelige outfits! 

Voor drinken, chips (€ 0,50 per consumptie) en 

muziek wordt gezorgd. Het feest begint om 20.00 

uur en zal om 22.30 uur afgelopen zijn. Docenten 

en onderwijsondersteunend personeel zijn 

aanwezig om samen met de minimentoren alles 

in goede banen te leiden.  

  

We hopen dat het een gezellig en griezelig feest 

wordt. Uiteraard gelden tijdens het feest de 

normale regels van school. Leerlingen mogen 

alleen de school uit als zij het feest verlaten. Wilt 

u dit met uw kind bespreken, ook hoe hij/zij naar 

huis gaat?  

  

Met het enthousiasme van iedereen moet het 

zeker een geslaagd kennismakingsfeest worden. 

Wij hopen veel leerlingen op dit feest te mogen 

begroeten! 

  

Freek Toren, namens de mentoren van klas 1  

Lianne Jaspers, namens het AC 

 

 

Gebruik verschillende platformen leerlingen & ouders 
Vanaf dit schooljaar worden leerlingen geacht Magister te raadplegen voor hun actuele rooster. Door de 

invoering van de keuzetijd kan Zermelo in enkele gevallen afwijken. Ook ouders kunnen Magister gebruiken om 

het rooster te raadplegen. Leerlingen en ouders van de Monnikskap blijven hiervoor Line gebruiken. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Onderwijsvernieuwing onderbouw 
Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing in de 

onderbouw. 

 

In de startweek hebben wij leerlingen op niveau ingedeeld in de maatwerkuren (MWU) op dinsdagochtend. In 

de eerste periode krijgen alle leerlingen tijdens het 1e uur les in studievaardigheden in hun stamklas. Het  

2e lesuur is verschillend. Aan de hand van de uitslagen van onze testen en informatie van de basisschool is uw 

kind mogelijk ingedeeld bij een van de maatwerkuren. In de eerste periode maatwerk voor Nederlands, ICT-

gebruik en Engels. Leerlingen die niet in aanmerking komen voor maatwerk, werken tijdens het 2e lesuur 

zelfstandig in de stilteruimte; ook het lezen van een boek is mogelijk. Wij krijgen van leerlingen terug dat dit 

lesuur door veel van hen gewaardeerd wordt.  

  

Ook in de tweede periode krijgt uw kind op dinsdag het 1e uur les in studievaardigheden. Voor de invulling van 

het 2e lesuur krijgt uw kind een aantal keuzes. We kijken hierbij zorgvuldig wat nodig is. In de tweede periode 

wordt er maatwerk aangeboden voor Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en 

universum. Wanneer er geen ondersteuning nodig blijkt te zijn, is het weer mogelijk om zelfstandig aan de slag 

te gaan in de stilteruimte. 

  

In de tweede periode kiezen de leerlingen van klas 1 opnieuw voor de invulling van hun projecturen (PJU) op 

donderdagmiddag. In de startweek hebben de eersteklassers een van de vijf vakoverstijgende projecten 

gekozen. In de tweede periode kiezen zij een ander project uit de vier overgebleven projecten. Het kan zijn dat 

sommige projecten al snel vol zitten. Het is dan ook goed om alvast na te denken over een tweede keus.  

  

Tot slot zijn wij benieuwd naar uw ervaringen met de maatwerk- en projecturen en het keuzeproces dat 

hieraan vooraf gaat. Aan het einde van de eerste periode zullen wij u vragen daarover een enquête in te vullen. 

Wij zien ernaar uit om uw mening te horen! Wij zullen ook leerlingen en docenten bevragen. Aan de hand van 

deze informatie kijken wij op welk manier wij het nieuwe programma kunnen verbeteren. Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via onderstaand emailadres.  

 

Sjel Jansen, projectleider onderwijsvernieuwing onderbouw  

(Sjel.jansen@dominicuscollege.nl) 

 

Reminder webinar studiefinanciering 
Heeft u zich al aangemeld voor de webinar van DUO met betrekking tot de financiële gevolgen van studeren?  
Deze webinar is vanavond om 19:30 uur te zien. 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 vervolglink om de webinar te kunnen volgen 26 sept. 
 
Colette Ribbers, decaan  
 

mailto:Sjel.jansen@dominicuscollege.nl
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp
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 3. 

Pilotweken Monnikskap  
Het afgelopen schooljaar hebben we met de projectgroep onderwijsvernieuwing van de Monnikskap 

gebrainstormd over de nieuwe richting die we willen gaan inslaan met ons onderwijs. Dankzij het organiseren 

van minisymposia, het bezoeken van andere scholen, overleg met leerlingenraad/ouderraad en vele andere 

uitwisselingen hebben we een goede richting kunnen geven aan de onderwijsvernieuwing. Er is een nieuw 

lesrooster ontworpen dat o.a. beter aansluit bij de lestijden aan de reguliere kant van onze school. Het nieuwe 

lesrooster bevat elementen als een gezamenlijke opstart voor leerlingen, een gezamenlijke opstart voor 

docenten & ondersteuners en biedt ruimte voor lesgroepen van de verschillende vakken om daar waar het kan 

samen te werken.  

 

We staan te popelen om onze plannen grondig uit te testen. Dit gaan we doen in een pilot. Deze pilot vindt 

plaats tijdens twee lesweken vanaf 9 tot en met 20 december. Vanaf nu zullen ouders en leerlingen de 

komende weken stapsgewijs op de hoogte worden gebracht van zaken die belangrijk zijn om te weten omtrent 

deze pilotweken. Daarnaast zal er op 23 oktober van 19.15 tot 20.45 uur een ouderavond plaatsvinden waarin 

meer informatie wordt gegeven. U hoort de komende periode regelmatig van ons.   

 

Lars Jaensson,  projectgroep onderwijsvernieuwing MK 

 

 

 

 

Techniekdag Nijmegen – zaterdag 28 september 
Zaterdag 28 september is het zover: de Techniekdag Nijmegen! Hét techniekevenement van het jaar voor 

kinderen en jongeren uit Nijmegen en omgeving. De technische mbo-opleidingen van ROC Nijmegen laten dan 

samen met andere scholen (VO, HBO en Universiteit), bedrijven en opleidingspartners duizenden enthousiaste 

bezoekers zien hoe interessant, uitdagend en leuk techniek is.  

 

Dit jaar is de 11e editie. Bezoekers kunnen die dag onder andere lasersnijden, virtueel lassen, timmeren en 

schilderen, VR-ervaring opdoen of programmeren. Ook kunnen er proeven worden gedaan in een CSI-lab of je 

kunt met robots aan de slag. Uiteraard is er nog veel meer te zien en beleven voor alle leeftijdsgroepen.  

 

Dit gratis evenement vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in en om de ROC-locatie Heyendaalseweg 98 in 

Nijmegen (Technovium). Misschien is uw kind al wel eens bij het Junior Technovium (of een vorige editie van 

Techniekdag Nijmegen) geweest op deze locatie. Wilt u of uw kind alvast een inkijkje in het programma? Kijk 

dan op https://www.techniekdag.nl/techniekdag-nijmegen/ of bekijk de aftermovie van de jubileumeditie van 

vorig jaar https://bit.ly/2lyALcI 

 

Nog leuker is het om samen zelf live te komen kijken en te beleven op 28 september! Ook voor ouders is er van 

alles te zien en doen namelijk. Tot dan! 

 

Ons online volgen? Dat kan via https://www.facebook.com/JuniorTechnovium/ of 
https://www.instagram.com/juniortechnovium/ 

https://www.techniekdag.nl/techniekdag-nijmegen/
https://bit.ly/2lyALcI
https://www.facebook.com/JuniorTechnovium/
https://www.instagram.com/juniortechnovium/
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 4. 

28e internationale wiskundetoernooi 2019 

Vrijdag 20 september was het zover. Vijfhonderd leerlingen van honderd scholen uit het hele land streden in 

teams van vijf om de felbegeerde prijzen. s ‘Ochtends werd het puzzelvermogen getest in de estafette en  

's middags moest vooral goed samengewerkt worden voor Sum of Us. Tijdens deze middagwedstrijd staat altijd 

een toepassing van de wiskunde centraal. Dit jaar was dat ruimtevaart. Onze school deed mee met een team 

bestaande uit de 5 vwo-ers Jorriën Piels, Laura Braam, Max Vermaesen en Timo Kregting, uit 6 vwo deed Jayjay 

Rokers mee. Ons team bereikte de 53e plaats.  

 

Namens de wiskundesectie, Hanneke Abbenhuis 

 

 
 

 

Inning schoolnota via Wis Collect 
De ouderbijdrage, excursies en de reizen naar het buitenland worden ook dit 
jaar gefactureerd via Wis Collect. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor 
inloggegevens. Maakte u vorig jaar al gebruik van Wis Collect, dan blijven deze 
gegevens hetzelfde. Heeft u meerdere kinderen op school? U heeft maar één 
inlog nodig voor uw kinderen. 

 
U kunt via WIS Collect zien wat er aan u gefactureerd is, voor welke datum betaald moet worden, maar ook 
welke bedragen u in het verleden heeft betaald. Uiteraard blijft het mogelijk om in termijnen te betalen. Via 
een link kunt u direct contact opnemen en vragen stellen aan de verantwoordelijke medewerkers.    
 
Vanaf 1 oktober gaan we de eerste schoolnota aan u verzenden. Meer uitleg over Wis Collect vind u via: 
www.wis.nl/ouders 
  
Lianne Jaspers en Thea Derks, afdeling financiën 

http://www.wis.nl/ouders
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 5. 

Uitreiking Goethe en Cambridge certificaten 

Op woensdagavond 18 september vonden de uitreikingen van de Cambridge en Goethe certificaten plaats. Het 

waren twee mooie feestelijke bijeenkomsten. Bij de Cambridge-uitreiking kregen maar liefst 53 kandidaten hun 

diploma, 11 daarvan behaalden zelfs het hoogste certificaat (Proficiency in English). Tijdens de uitreiking 

voerden De mannen van de Morris dansgroep uit Utrecht een aantal authentieke Engelse volksdansen uit. Na 

de afsluiting van de ceremonie, waarbij er een groepsfoto werd gemaakt terwijl de leerlingen hun 

examenhoedjes de lucht in gooiden, was het tijd voor een drankje met taart. De speciale waardering gaat uit 

naar Roos Pesch die als coördinator van de Cambridge examens verantwoordelijk was voor de organisatie.  

 

Bij de Goethe diplomering ontvingen 17 kandidaten hun felbegeerde certificaat. De setting was dan ook wat 

intiemer. Het ‘Spitzen Goethe Team’ bestaande uit Imke Barth en Bettina Anhuth had voor elke kandidaat in 

het Duits een mooie lofrede. Ook kregen de leerlingen een klein cadeautje, een Goethe poppetje in 

miniformaat. Alle aanwezigen werden met behulp van een Kahoot quiz getoetst op hun kennis over Duitsland. 

Ook konden zij genieten van een typische Duitse lekkernij,’ Kuchen vom Blech’. Leerlingen, ouders en de 

organisatoren kunnen met voldoening terugkijken op een mooie avond. 

 

Lex Plantaz , afdelingsleider vwo 
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 6. 

Planning 
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) 

week 41           

ma 7-okt   Leerlingen Regulier Start keuzelessen 3H/3V olv 

mentor mentorles.     

di 8-okt     

wo 9-okt         

do 10-okt   Leerlingen Allen  Lesvrij 

vr 11-okt   Leerlingen  Allen  Vrije dag (m.u.v. 5V.Nlt en 

6V.Nlt) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

