
 

1. 

 

 

 

Reminder thema-avond ouders klas 1 : ‘Coach je kind’  
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.  De avond is 

gepland van 19.00 tot en met 20.45 uur. Aanmelden kan nog tot en met 30 oktober via een mail naar de 

mentor. 

 

Nancy van Riet- Bunte, afdelingsleider havo   

Mandy van der Velden, coördinator vwo onderbouw 

 

5 gymnasium bezoek rechtbank Arnhem  
Op dinsdag 12 november 2019 brengen de gymnasiumleerlingen uit de 5e klas met Grieks in hun pakket een 

bezoek aan de rechtbank in Arnhem. Aanleiding voor dit bezoek is het feit dat de leerlingen de eerste periode 

van dit schooljaar passages hebben gelezen uit een procesrede. De beroemde logograaf Lysias verdedigt in 

deze rede Eufiletos. Deze Eufiletos heeft Eratosthenes, de man die overspel gepleegd heeft met zijn vrouw, 

gedood. In Arnhem krijgen we een korte inleiding op het Nederlandse rechtssysteem en vervolgens wonen we 

een of enkele zittingen van de politierechter bij. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

• 11.30 uur:   verzamelen bij de fietsenstalling achter de school 

• 12.13 uur –  12.26 uur: treinreis vanaf Centraal Station Nijmegen naar Arnhem 

• 13.00 uur – 16.00 uur: bezoek rechtbank 

 

De kosten die aan deze excursie verbonden zijn, bedragen € 9,- voor de treinkaartjes (Nijmegen-Arnhem en 

terug 2e klas zonder korting). De leerlingen moeten dit kaartje zelf op het station kopen. 

 

De volgende aanwijzingen van de rechtbank dienen in acht te worden genomen: 

• de leerlingen moeten een identiteitsbewijs meenemen (ID of paspoort). 

• de leerlingen mogen geen metalen voorwerpen mee naar binnen nemen (er vindt toegangscontrole plaats 

in de vorm van metaaldetectie en 

tascontrole). 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u bij 

mij terecht. 

 

Harriët Dierx, docent klassieke talen 
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 2. 

4 vwo op excursie naar Den Haag 
De vakken ckv, klassieke talen en maatschappijleer organiseren dit schooljaar weer een leerzame en 

leuke excursie naar Den Haag. In de ochtend bezoeken we, opgedeeld in groepen het Gemeentemuseum (ckv 

leerlingen) of het Mauritshuis (klassieke talen leerlingen). In de middag krijgen we namens educatieve 

organisatie Prodemos een rondleiding over het Binnenhof, de Ridderzaal en natuurlijk brengen we ook een 

bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer. Dit gebeurt op woensdag 6 november. We zijn ons er 

van bewust dat er dan een landelijke onderwijsstaking gepland is. We hebben na enige overwegingen toch 

besloten om naar Den Haag te gaan, omdat we de leerlingen deze excursie niet willen afnemen dit schooljaar; 

de excursie verplaatsen is namelijk lastig.  

 

We zullen vertrekken met alle 4 vwo leerlingen (ook de doubleurs!) met de bus vanaf school. Om files te 

vermijden zullen de leerlingen uiterlijk 07.00 uur 's morgens voor de school moeten klaarstaan. Leerlingen 

kunnen hun fiets of scooter parkeren in de fietsenstalling van school. We komen daar weer terug tussen 19.30 

en 20.30 uur (afhankelijk van de file). Het wordt dus een lange dag! Het is verstandig om voldoende eten, 

drinken, eventueel geld en een paraplu mee te nemen. Het meenemen van een opgeladen telefoon met 

eventuele powerbank is ook aan te raden. Al is het maar om met de prachtige kunstwerken of de loslopende 

politici op de foto te gaan! Wij kijken er alvast naar uit! 

 

Docenten ckv, klassieke talen en maatschappijleer 

 

Leerlingen 6 vwo aan de slag met energietransitie 
4 en 6 november gaan alle leerlingen uit 6 vwo aan de slag met een Masterclass 

Energietransitie.  De ene helft van de leerlingen volgt de masterclass op 4 november 

de andere helft op 6 november. De workshop die wordt verzorgt door DAREL 

education bestaat uit een aantal samenhangende modules met zeer interactieve lesvormen zoals; een 

quiz over de huidige stand van zaken ten aanzien van energiegebruik, de berekening van de kosten van 

elektriciteit afkomstig van de verschillende soorten energiebronnen en een spel met een klimaatklok die de 

seconden wegtikt. De leerlingen moeten verder oplossingen bedenken voor een fictieve woonwijk en 

daarover  ook onderhandelen in een rollenspel. Het geheel wordt afgesloten met een reflectie over wat je nu 

zelf kunt doen.   

 

DAREL is een collectief van ervaren professionals uit de energiesector met een focus op het versnellen van de 

energietransitie. Zij zetten zich in voor de versnelde implementatie van energie-efficiënte oplossingen en het 

vervangen van fossiele brandstoffen door een mix 

van hernieuwbare energietechnologieën. Wij gaan 

er vanuit dat het een interessante dag gaat worden 

over een actueel onderwerp. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdareleducation.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Flln-kijken-naar-klok-e1545308439320-620x380.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdareleducation.nl%2F&docid=bBLunkzZ1Iwb2M&tbnid=lj3D-ObGLKyerM%3A&vet=10ahUKEwjB6MWk2LTlAhVE16QKHSjIDhgQMwhCKAAwAA..i&w=620&h=380&bih=817&biw=1920&q=darel%20energietransitie&ved=0ahUKEwjB6MWk2LTlAhVE16QKHSjIDhgQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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 3. 

Nieuws vanuit het decanaat 
Inloggen/registreren 

Dominicuscollege.dedecaan.net 
Tot de herfstvakantie was registreren en/of inloggen in 

Dominicuscollege.dedecaan.net niet mogelijk vanwege 

vernieuwing van de website. De vernieuwde ouderregistratie is nu beschikbaar. Vanaf vandaag is het voor 

ouders en verzorgers mogelijk om zich te registreren in het LOB-dashboard en daarmee de voortgang in 

dominicuscollege.dedecaan.net van hun kind(eren) in te zien.   

 

Klik HIER voor een handleiding met een uitleg van het registratieproces voor ouders/verzorgers. 

 

Bezetting Decanaat 

Na de herfstvakantie is Nadda Khaled weer gestart op het decanaat.  

 

Studiekeuze 

Hieronder vindt u de link van de brochure ‘Koosje’, uitgegeven door de HAN. U vindt hierin informatie rondom 

studiekeuze. 

 Download deze brochure  

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

“Samen verantwoordelijk voor ons onderwijs” 
Op 23 oktober werd het voorstel voor de nieuwe onderwijs- en ondersteuningsstructuur op de Monnikskap 
gepresenteerd aan de ouders. Er ligt een voorstel op tafel waaraan veel leeswerk, scholing, overleg en 
gesprekken zijn voorafgegaan. In dat voorstel ligt de focus op drie aandachtspunten: ‘meer samen leren’ met 
behoud van individueel maatwerk, ‘meer zelfregie’ en leren hoe keuzes maken en verantwoordelijkheid bij 
elkaar horen (voor een betere aansluiting bij hbo, wo of werk) en tot slot ‘meer integratie’ met de rest van de 
school om leerlingen van de Monnikskap een versterkte positie te geven in de maatschappij.  
 
Een gezamenlijk opstart op maandag en vrijdag gaat leerlingen helpen zich meer deel te voelen van een groep 
en vooruit (en terug) te kijken op de week, de vakdoelen en je persoonlijke leerdoelen. Ook het team heeft 
twee keer per week een opstart, om zoveel mogelijk onduidelijkheden en onrust weg te nemen, om afspraken 
te maken en elkaar te inspireren met good practices. Collega’s gaan meer samenwerken op lesniveau; aanbod 
samen aanbieden of elkaar ondersteunen om zo ruimte te maken voor meer gezamenlijke instructie of debat 
met groepen leerlingen. Ook de lestijden zijn aangepast: in de toekomst sluiten de roosters van alle afdelingen 
beter op elkaar aan, zodat alle leerlingen hun onderwijs door de hele school kunnen halen. Tot slot willen we 
de niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen stimuleren door de leerlijn “Leren Leren, Leren Kiezen en Leren 
(samen) Leven” verder uit te bouwen.  
 
De ouders van de Monnikskap waren enthousiast over de stappen naar verregaande integratie, over de 
toenemende (sociale) cohesie en over het meer inspirerende onderwijsaanbod. Van 9 tot 20 december gaan 
we proefdraaien. De opstart op maandag en vrijdag is een half uurtje vroeger dan de normale lestijden.  
 
Wij hebben er zin in! 
 
Marijke Welten, projectteam onderwijsvernieuwing Monnikskap 
 

https://gallery.mailchimp.com/d563ac3c3bcae0531e4c678ab/files/f119a470-2cc3-483b-ad57-7da43bf766d7/Handleiding_DeDecaan_ouders_inloggen.pdf
https://han.brand-spot.net/brandspot/permalink/04cfb565-fe03-447e-ae2c-d54250fe8852
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 4. 

Global Exploration 
Gisteravond was de slotmanifestatie van China. De deelnemers, hun ouders en 

alle sponsoren waren uitgenodigd voor de afsluiting van de reis. De leerlingen 

hadden een markt georganiseerd waarbij ze op verschillende stands de 

bezoekers lieten kennismaken met allerlei Chinese tradities. Het boek van de 

reis werd gepresenteerd en alle leerlingen ontvingen een certificaat. De 

aftermovie die werd getoond, zorgde ervoor dat alle herinneren weer even naar boven kwamen. Wat een 

avontuur was dat en wat een fijne groep mensen om het avontuur samen mee te beleven. Nogmaals dank aan 

eenieder voor hun bijdrage! 

 

Helaas moeten we ook melden dat het dit jaar niet gelukt is om een volledige groep bij elkaar te krijgen voor de 

reis naar India. In schooljaar 2020 – 2021 kunnen leerlingen zich aanmelden voor het volgende avontuur. In 

2021 gaat de reis naar Mongolië.  

 

Team Global 
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 5. 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

   

DAAAAAR ZIJN WE WEEEER! 

Het Eco-Team is dit jaar met frisse moed begonnen onze school te verduurzamen.  

Dat doen we het beste met hulp van jou! 

 

Doe mee met: Plant een boom  

Op 20 november gaan we het 5e en 6e uur een klein bos aanplanten langs de energieweg. 

Wil jij je steentje bijdragen en kom je het Eco-Team helpen?! Schrijf je dan in.  

De inschrijflijsten hangen in de Eco-Hoek, langs lokaal A107. 

 

Vervang je wegwerpfles voor een dopper 

Wil je een Eco-Schools dopper fles om wegwerpplastic te verminderen?  

In de Eco-Hoek kun je een dopper aanschaffen voor 9,95. 

 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl
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 6. 

Planning 
week 44           

ma 28-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

di 29-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

wo 30-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

do  31-okt   Leerlingen Allen  Toetsweek 

vr 1-nov   Leerlingen Allen  Toetsweek 

vr 1-nov 10.45 en 12.30 uur Leerlingen Regulier 5V: keuzevoorlichting periode 2 

week 45           

ma  4-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop 
toetsweek 

ma 4-nov 17.00 uur Leerlingen Regulier CUP open voor inschrijving keuzes 
periode 2 

ma  4-nov 19.00 uur Ouders Allen  Thema-avond 'Coach je kind' 

Di 5-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop 
toetsweek 

wo 6-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop 
toetsweek 

wo 6-nov avond Ouders Allen  OR 

wo 6-nov avond Ouders Regulier info-avond uitwisseling 3H1 Polen 

do 7-nov       Start periode 2 

vr 8-nov     
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