
 

1. 

 

 

 

Ouderavond klas 1 ‘Coach je kind’ 4 november  

De eerste weken van het schooljaar zitten er op! Voor u als ouder ongetwijfeld ook een spannende tijd. 

Wellicht heeft u thuis vragen gehad van uw zoon of dochter of heeft u zich afgevraagd: was het huiswerk echt 

af? Hoeveel tijd vraagt een proefwerk? Leert mijn zoon of dochter wel goed? Kan mijn kind het huiswerk goed 

plannen? Dergelijke vragen staan centraal op de ouderavond van maandag 4 november a.s.  

  

Tijdens deze ouderavond wisselen we niet alleen informatie uit! We willen u ook laten ervaren wat uw kind 

meemaakt. We zullen met u in gesprek gaan over zaken die direct en indirect met het leren te maken hebben. 

Kinderen werken niet alleen op school maar ook thuis. Hoe succesvol dat gaat, hangt samen met veel factoren. 

Natuurlijk zijn houding en inzet van uw zoon/dochter belangrijk. Maar onderschat de rol van de docenten en u 

als thuisfront niet! Kortom een ouderavond over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin. Het 

programma is als volgt:    

  

19:00 – 19:15 uur: ontvangst in de aula met koffie en thee; 

19:15 – 19:30 uur: opening door schoolleiding en korte inleiding op het thema door Daphne te Kiefte; 

19:30 – 20:30 uur: opdrachten in de klaslokalen waarbij u door de mentoren aan het werk wordt gezet 

en met elkaar in gesprek komt. Wilt u hiervoor een pen meenemen?  

20:30 – 20:45 uur: terugblik en afsluiting door Daphne te Kiefte.  

  

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze leerzame ouderavond! Wilt u zo vriendelijk zijn uiterlijk  

30 oktober middels een mailtje naar de mentor van uw kind door te geven of u al dan niet aanwezig zult zijn? 

  

1H1:       Jasper.Friederichs@dominicuscollege.nl en Kevin.Jongen@dominicuscollege.nl 

1HV1:    Freek.Toren@dominicuscollege.nl                                                           

1A1:       Elke.Jacobs@dominicuscollege.nl en Nadia.Lolli@dominicuscollege.nl  

1A2:       Jorieke.Lammersen@dominicuscollege.nl 

1G1:      Jeroen.Langenhuizen@dominicuscollege.nl 

  

Nancy van Riet- Bunte, afdelingsleider havo  

Mandy van der Velden, coördinator vwo onderbouw 

 

Reminder ouderavond onderwijsvernieuwing Monnikskap 

Graag herinneren wij u aan de ouderavond met betrekking tot onderwijsvernieuwing op de Monnikskap. Op 

deze avond informeren wij u over de nieuwe onderwijs- en ondersteuningsstructuur en het nieuwe lesrooster 

op de Monnikskap. Deze ouderavond vindt plaats op woensdag 23 oktober van 19.15 tot 20.45 uur.  

 

Marijke Welten, projectteam onderwijsvernieuwing Monnikskap 
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 2. 

Voorlichtingsavond ‘Gaan Studeren’ bovenbouw vwo 

Oudleerlingen vertellen hun verhaal tijdens deze avond 
Voor al onze vwo bovenbouw leerlingen en hun ouders vindt op woensdagavond 27 november de 

voorlichtingsavond ‘Gaan Studeren’ plaats. Deze avond is een LOB-activiteit voor 4V, 5V en 6V. Tijdens deze 

avond komen oud-leerlingen naar school om hun ervaringen te delen over hun studiekeuzeproces en ze 

vertellen hoe ze de overgang van de middelbare school naar het vervolgonderwijs hebben ervaren. Dit wordt 

vorm gegeven in een forum. 

  

Na een korte pauze kunnen leerlingen in lokalen de oudleerlingen spreken en vragen stellen over de invulling 

van hun tussenjaar, hun studie, studie-ervaringen en het studeren aan de verschillende HBO’s en 

universiteiten. Het gaat deze avond dus over hoe onze oudleerlingen hebben gekozen voor een bepaalde 

studie, hoe ze de overgang van het Dominicus College naar het vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe ze 

het studeren aan een instelling ervaren, maar ook over de inhoud van een bepaalde studies. Het decanaat is 

aanwezig om vragen te beantwoorden. Het  programma ziet er als volgt uit:         

                

18.45 uur: inloop; 

19.00 uur: start forum in aula; 

19.45 uur: pauze; 

20.00 uur: bezoek oud-leerlingen in lokalen;  

21:00 uur: einde bijeenkomst. 

 

Om een breed aanbod aan studies te creëren, zijn we op zoek naar oud-vwo leerlingen die wat willen komen 

vertellen over hun huidige studie. Mocht u nog iemand weten, de oudleerlingen kunnen zich aanmelden 

via  Gaan.Studeren@dominicuscollege.nl. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo 

Carla van Gruijthuijsen en Nadda Khaled, organisatie 

 

Beoordeling PJU & MWU 
De projecten zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. De beoordeling hiervan vindt u terug 

op het rapport. Dit gebeurt echter niet met een traditioneel cijfer, maar met een 'V' (voldoende) of een 'O' 

(onvoldoende). Uw zoon/dochter moet drie van de vier projecten met een 'V' afsluiten; meer dan één 

onvoldoende (O) betekent dat hij/zij een vervangende opdracht moet maken. U kunt dit zien in Magister.  

 

Binnen de projecten werken we met rubrics. Deze worden door leerlingen zelf ingevuld. Een klasgenoot vult 

tevens een rubrics in en tot slot geeft de projectdocent een oordeel. Deze zaken samen zorgen voor de 

beoordeling: een ‘V’ of ‘O’. De ingevulde rubrics komen in het bezit van de mentor en van de projectdocent. 

Voor de mentor is dit waardevolle informatie en het dient als extra informatie bij de overgang naar klas 2. 

U kunt op de tafeltjesavonden geen gesprek aanvragen met een projectdocent; de mentor is op de hoogte  van 

de ontwikkelingen. 

 

De MWU (maatwerkuren) komen niet terug op het rapport, maar wel in Magister. 

 

Sjel Jansen, projectteam onderwijsvernieuwing onderbouw 
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 3. 

Inspiratiedag Eco-Team 
Wij van het Eco-Team zijn samen naar Eindhoven gegaan voor een 
inspiratiedag bij het Helicon. We hebben drie workshops gehad. Eerst een over 
een maatjessysteem. Hierbij wordt elke nieuwe leerling gekoppeld aan een 
oudere leerling van hogere klassen. Vervolgens hadden we een workshop over 
bijen, die het Helicon in de toekomst wil houden. Als laatste kregen we een 
workshop over Cross Your Borders en Fairaway. Dit ging over hoe het eten van 
vlees effect heeft op mensen in Zuid-Amerika en over reizen naar 
ontwikkelingslanden.  
 

Het was een erg geslaagde dag en heel leerzaam! 
 

Jolaini en Simla, Eco-Team 

 
  

 

 
 

Geen vrij voor Leste Mert  
In verband met de start van periode 2 en diverse projecten die op deze dag gepland zijn, wordt er geen vrij 

gegeven voor een bezoek aan de letste mert in Druten op donderdag 7 november. 

 

Dorine Pepping, rector 

 

Email-adressen leerlingen in Magister 
In verband met de invoering van Office 365 worden de emailadressen van de leerlingen in Magister vervangen 

door de email-adressen die zij van school gekregen hebben (stamnummer@dominicuscollege.nl) 

 

Robert Verkuil, leerlingenadministratie 
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 4. 

Verlenging openingstijden huiswerkbegeleiding  
Vanaf maandag 21 oktober is onze huiswerkbegeleiding verlengd geopend 

van 14:30 uur tot 18:00 uur! Daar zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Dit biedt 

ons namelijk de mogelijkheid om uw kind langer de ondersteuning te bieden 

die hij of zij nodig heeft. Ook is er zo natuurlijk meer ruimte om het huiswerk op school af te ronden en is er 

thuis ruimte voor rust en ontspanning. Indien u uw kind wilt aanmelden, kunt u te allen tijde vrijblijvend 

contact opnemen.  

 

Toetsweek opvangklas  
Van maandag 28 oktober tot en met vrijdag 1 november vindt de eerste toetsweek plaats. Vanuit Bijlesnetwerk 

bieden wij voorafgaand en in die week de Toetsweek Opvangklas aan. 

 

De Toetsweek Opvangklas 
In de Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen. Er 

wordt overzicht gehouden door een begeleider en leerlingen kunnen op aanvraag geholpen en overhoord 

worden. Op deze manier hebben de leerlingen al een flink aandeel van hun leerwerk op school gedaan, 

waardoor zij een goede basis zouden moeten hebben om aan de slag te gaan met de toetsweek. 

 

De data en openingstijden van de Toetsweek Opvangklas zijn als volgt: 

- donderdag 24 oktober  14:30 uur – 18 uur 

- vrijdag 25 oktober  14:30 uur – 18 uur 

- maandag 28 oktober  12 uur – 18 uur 

- dinsdag 29 oktober  12 uur – 18 uur 

- woensdag 30 oktober  12 uur – 18 uur 

- donderdag 31 oktober   12 uur – 18 uur 

 

Het streven is dat de leerling in ieder geval drie uur per middag aanwezig is om te leren. Wanneer de leerling 

later wil beginnen of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. 

 

Kosten 
Voor de Toetsweek Opvangklas geldt een tarief van € 105,00. 

 

Aanmelden 

Als uw kind graag gebruik wilt maken van de Toetsweek Opvangklas, kunt u hem of haar per mail aanmelden 

via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk dinsdag 22 oktober. Graag verzoek ik u om 

hierbij de volgende gegevens door te geven: uw naam, woonadres en telefoonnummer en natuurlijk de naam 

van uw kind en de klas waarin hij of zij zit. 

 

Wij helpen uw kind graag met de voorbereiding op de altijd spannende toetsweek! 

 

Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  

T. +31613057615  E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 
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 5. 

Project ‘Superslimme dieren’ 
Op donderdag 3 oktober zijn de leerlingen uit klas 1 van het project Superslimme Dieren op pad geweest naar 

het Dierenlaboratorium van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Ze werden er hartelijk ontvangen 

door twee medewerkers van Prime, een afdeling die zich richt op ‘preclinisch’ onderzoek. Dit houdt in dat 

onder andere aan de hand van het meten van hersenactiviteit bij muizen testresultaten kunnen worden 

verkregen die nodig zijn voor het ontwikkelen van medicijnen voor mens en dier.   

 

We zagen ook enkele proefdieren in actie van medisch bioloog Bas van Gorp, 

waarbij er een stukje schedel van de muis verwijderd is, maar bedekt met 

een heel klein glasplaatje, een zogenaamde ‘head cap’ waardoor er een klein 

stukje hersenen van de muis te zien is. Dit klinkt heel erg zielig maar dat is 

het uiteindelijk niet. De muizen worden onder 

perfecte omstandigheden ‘gehouden’, 

voorzien van voldoende leefruimte en voeding 

(waaronder milkshakes      )en er is bovendien 

veel aandacht en liefde voor ze, want ook als 

je experimenteert met dieren, heb je hart 

voor dieren zeker nodig.  

 

De excursie was boeiend, verhelderend en 

inspirerend; misschien kunnen we vanaf nu 

met nog meer verwondering het gedrag en 

kwaliteiten van dieren aanschouwen.  

 

Nadja Snoeren, docent filosofie 

 

Project ‘Expeditie Dominicus’ 
Het is voor kinderen die willen gaan sporten vaak niet makkelijk om een sport te vinden die het beste aansluit 

bij hun fysieke talent en motivatie. Om hen daarbij te helpen zijn studenten van de HAN minor Sportconsulent 

in het kader van het project ‘Expeditie Dominicus’ aan het onderzoeken 

welke sport het beste bij iedere leerling past. Dit doen zij m.b.t. het 

programma SportKompas. Onderdelen van SportKompas zijn onder meer 

de ‘I DO’, een testbatterij met verschillende fysieke testen en de ‘I LIKE’, 

een app die onderzoekt wat de leerlingen leuk en interessant vinden op dit 

gebied. Wanneer de resultaten van de tests bekend zijn, krijgen de 

leerlingen de opdracht om een of meerdere sportclubs te benaderen voor 

een proefles. Na afloop van dit traject kijken de leerlingen terug op hun 

ervaringen.  

 

Rob Slenders, docent L.O. 
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 6. 

De leerlingen genieten 
van een extra vrije dag, 
terwijl de docenten 
werken aan 
onderwijsvernieuwing! 
#ontwikkeldag  
 

 

 
 

 

 

 

Planning 
week 43           

ma 21-okt   
  

  

di 22-okt         

wo 23-okt 19.30 uur Ouders + 

Leerlingen 

Regulier Slotmanifestatie Global (China) 

voor deelnemers aan de reis 

  23-okt 19.00 - 20.45 uur Ouders   MK Ouderavond 

"Onderwijsvernieuwing op de 

Monnikskap"  

do 24-okt         

vr 25-okt   Docenten Regulier Deadline inleveren studieplanners 

periode 2 

week 44           

ma 28-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

  28-okt 09.00 - 10.00 uur Docenten Allen  Afdelingsoverleg 

  28-okt 10.00 - 12.00 uur Personeel Allen  Uitwisseling Good Practices 

Onderwijsvernieuwing 

  28-okt v.a. 12.30 uur Mentoren Allen  Mentorenoverleg 

  28-okt v.a. 14.00 uur  Docenten Allen  Sectie- overleg 

di 29-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

  29-okt   Personeel Allen Trainingen Office 365 (op 

intekening) 

  29-okt 14.30 - 16.30 uur Docenten Allen 3e bijeenkomst nieuwe docenten + 

LIO's 
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 7. 

wo 30-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

  30-okt   Personeel Allen Trainingen Office 365 (op 

intekening) 

do  31-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

  31-okt 09.00 - 12.00 uur Personeel Allen Workshop werkbegeleiders 

  31-okt 13.00 - 16.00 uur Personeel Allen Workshop toetsdeskundigheid (op 

inschrijving) 

  31-okt   Personeel Allen Trainingen Office 365 (op 

intekening) 

vr 1-nov   Leerlingen Allen  Toetsweek 

  1-nov middag Personeel Allen AED-clinics (vrije inloop) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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