
 

1. 

 

 

 

YUBU in klas 1 
Vanaf periode 2 zal uw zoon of dochter in de mentorlessen onder andere gaan werken 

met het programma Yubu. Dit is een persoonlijk loopbaan keuzetraject. Yubu is 

gemaakt met leerlingen voor leerlingen en sluit dan ook goed aan bij hun 

belevingswereld.  

 

Yubu  gaat onder andere over keuzes maken, nu maken we die natuurlijk iedere dag, maar wanneer het gaat 

over een keuze maken voor een project of een ondersteunende of verdiepende les is dat soms lastig (laat staan 

een profielkeuze in klas 3 of een studiekeuze in de bovenbouw). Gedurende het eerste schooljaar gaat de 

mentor met zijn of haar klas aan de slag om leerlingen te helpen bij het benoemen van hun kwaliteiten, hun 

motieven en waarom ze bepaalde keuzes maken. Ze gaan dus op een ontdekkingstocht naar zichzelf. Dit 

gebeurt door middel van spellen, lessen en gesprekken. Ook zullen ze zelfstandig aan het werk gaan met Yubu. 

 

Aan het einde van dit schooljaar presenteren de leerlingen hun belangrijkste ontdekkingen in een pitch. Deze 

pitch zal tijdens een driehoeksgesprek met de mentor en u gehouden worden in de laatste periode. U zult 

hiervoor nog een aparte uitnodiging ontvangen. 

 

Daphne te Kiefte, projectleider impulsproject 

 

Reminder ouderavond profielkeuze klas 3 
Graag herinneren wij u nog even aan de ouderavond profielkeuze op 21 november. Dit is een informatieavond 

voor de ouders van alle leerlingen uit klas 3. Op deze avond gaat het over de profielkeuzemogelijkheden op 

onze school. Het programma van de ouderavond ziet er als volgt uit:  
  

Havo 

19:00 – 19:05 uur: opening door Nancy van Riet, afdelingsleider havo; 

19:05 - 19:35 uur: uitleg van de decanen over de profielkeuze;  

19:35 - 20:00 uur: uitleg docenten nieuwe vakken: NLT, Wiskunde A-B en bedrijfseconomie 

   en gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Vwo 

20:15 - 20:20 uur: opening door Mandy van der Velden, coördinator onderbouw vwo 

20:20 - 20:50 uur: uitleg van de decanen over de profielkeuze;  

20:50 - 21.40 uur: uitleg docenten nieuwe vakken: Filosofie, NLT, wiskunde A-B-C-D en 

bedrijfseconomie en gelegenheid om vragen te stellen. 

                                                

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo 

Mandy van der Velden, coördinator onderbouw vwo 
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 2. 

Reminder voorlichtingsavond ‘Gaan studeren’ 
Zoals u eerder in de Nieuwslink heeft kunnen lezen vindt op woensdag 27 november a.s. de voorlichtingsavond 

‘Gaan studeren’ plaats. Deze avond is bedoeld voor alle leerlingen van de vwo bovenbouw en hun ouders. 

Tijdens deze avond komen oud-leerlingen naar school om hun ervaringen te delen met betrekking tot hun 

studiekeuzeproces. Ook vertellen zij over hoe zij de overgang van de middelbare school naar het 

vervolgonderwijs hebben beleefd. Het bezoeken van deze avond is een LOB-activiteit voor de leerlingen van 

4V, 5V en 6V. 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.  

  

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo  

Carla van Gruijthuijsen en Nadda Khaled, organisatie 

 

Ouderraad 
Op 6 november is de ouderraad (OR) weer bijeengekomen. Deze avond sloten ook ouders van de OR van de 

Monnikskap voor het eerst aan. Vanaf nu gaan we verder als één OR. Op de agenda stond onder andere de 

wervingskracht van het Dominicus College. In een brainstormsessie in groepen zijn door ouders diverse ideeën 

geopperd om het Dominicus College nog beter op de kaart te zetten bij de werving van nieuwe leerlingen, met 

in achtneming van de kaders die zijn vastgelegd voor scholen in de regio Nijmegen. De diverse ideeën zijn 

daarna plenair gedeeld en besproken. Te denken valt hierbij aan een nog gerichtere inzet van social media, de 

mogelijkheid om leerlingen te betrekken bij het creëren van content voor social media en een andere invulling 

van de rol van leerlingen tijdens de open dag.  De schoolleiding van het Dominicus College heeft een paar 

mooie handvatten gekregen om verder uit te werken. 

 

Vergaderdata schooljaar 19/20 

Thema Datum bijeenkomst OR 

18 december 2019 

 

Toelichting mogelijke inzet Person Driving Planning 

(PDP) 

12 februari 2020 Evaluatie Onderwijsvernieuwing 

1 april 2020 Omgaan met stress en stressherkenning 

6 mei 2020 Veiligheid, gezondheid en voeding 

 

Mocht je als ouder input willen meegeven aan de OR over één van bovenstaande thema’s of andere zaken 

bespreekbaar willen maken, dan kun je met de ouderraad contact opnemen via 

ouderraad@dominicuscollege.nl.  

 

Ouderraad Dominicus College  

 

mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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 3. 

Bezoek rechtbank 5 vwo Grieks  
Op dinsdag 12 november brachten de gymnasiumleerlingen uit klas 5 met Grieks in hun pakket een bezoek aan 
de rechtbank in Arnhem. Aanleiding voor dit bezoek was het feit dat ze de eerste periode van dit schooljaar 
passages hadden gelezen uit een verdedigingsrede uit de oudheid. Een zekere Eufiletos stond terecht omdat hij 
de minnaar van zijn vrouw, Eratosthenes, op heterdaad betrapt en gedood had.  
 
In Arnhem kregen we eerst een korte inleiding op het Nederlandse rechtssysteem van een medewerker van 
Prodemos. Vervolgens hebben we een inhoudelijke zitting van de meervoudige kamer bijgewoond waarin ook 
een moord behandeld werd. De zitting met name maakte veel indruk op de leerlingen. Aan het eind van de 
middag, in de trein terug naar Nijmegen en tijdens de eerstvolgende les zijn allerlei aspecten, allerlei 
dilemma’s, allerlei details die ter sprake waren gekomen tijdens de zitting,  van de zaak uitvoering nabesproken 
en vergeleken met de zaak uit de oudheid.  
 
Harriët Dierx, docent klassieke talen 
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 4. 

Ontruimingsoefening 
In de week voor de toetsweek hebben we een korte ontruimingsoefening gedaan. In de grote pauze kwam een 

bommelding binnen, waardoor het gebouw zo snel als mogelijk moest worden ontruimd. Hoewel het gebouw 

in vrij korte tijd leeg was, hebben we toch flink wat verbeterpunten kunnen noteren. Kortom, een leerzame 

oefening. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Wisselingen docent 
Door diverse omstandigheden worden de komende tijd een aantal klassen overgenomen. Hieronder vindt u 

een overzicht van de klassen/vakken die dit betreft: 

 

➢ Tim Verheijen, docent Wiskunde, heeft van 25-11 t/m 20-12 verlof. Zijn lessen worden overgenomen door 

Martin Winkel. 

➢ Celine Habes komt maandag 19-11 terug van haar zwangerschapsverlof. Ze neemt per direct de lessen 

Nederlands in 2A1, 3H2 en 5H1 over van haar vervangers; na de 2e toetsweek neemt ze 5V3 erbij. 

➢ Een week later komt een andere docent Nederlands, Aukje van Hout terug na haar verlof. Ze neemt dan 

1G1 en 5H2 over van haar vervangers. 

➢ Joost de Laat, docent Nieuwe Media, moet het even wat rustiger aan doen. Hij gaat zijn lesgevende taken 

de komende weken geleidelijk weer opbouwen. 

➢ Twee klassen van Steffie Pragt, docent Engels, worden de komende weken vervangen door Nora Kuiphuis. 

Het betreft 1H1 en 3H1. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Inschrijving tafeltjesavonden 
Op maandag 2 en dinsdag 3 december aanstaande staan van 18.30 tot 21.30 uur de tafeltjesavonden gepland. 

U kunt zich hiervoor inschrijven m.b.t. de bestaande inloggegevens.  

 

Let op: inschrijven via de Zermelo App is niet mogelijk. Volg hiervoor de link in de ontvangen mail met 

inloggegevens of ga naar de portal van de school: https://dominicuscollege.zportal.nl. Inschrijven is mogelijk 

van woensdag 20 november 16.00 uur tot en met dinsdag 26 november 10.00 uur.  

 

U kunt maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. Uiteraard kunt u een voorkeursavond opgeven. Tot de 

sluitingsdatum kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw inschrijving. Na dinsdag 26 november 10.00 uur is het 

niet meer mogelijk in te schrijven of wijzigingen door te voeren.  

 

Vanaf vrijdag 29 november kunt u uw ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de 

school: 

1. Ga naar Ouders > Ouderavonden 

2. Selecteer eventueel de betreffende avond 

3. Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht. 

 

Paul Wolters, applicatiebeheerder 

https://dominicuscollege.zportal.nl/
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 5. 

IBC 

Afgelopen donderdag brachten Dorine Pepping en ondergetekende een werkbezoek aan het IBC  (International 

Business College) bij het Mondial College  Er werd daar een les bijgewoond van een groep leerlingen uit 5 vwo, 

afkomstig van het Stedelijk Gymnasium, het Mondial College en het Dominicus College. Het IBC  gaat om een 

schooloverstijgende activiteit van deze scholen,  Een groep van ruim twintig leerlingen kregen les in het 

opzetten van een bedrijf. Na de introductie van een docent,  gingen de groepjes ze aan de slag  met het 

opzetten van een marketingonderzoek om na te gaan of er aan bepaalde  producten  bij de consument wel 

behoefte bestaat. Geprobeerd wordt een concrete bedrijfssituatie zo goed mogelijk te benaderen. De 

verschillende groepjes worden intensief begeleid door drie docenten. Het was een genot te zien met welk 

enthousiasme en creativiteit de leerlingen samenwerkten. 

 

De Dominicusgroep uit 5 VWO die bestond uit Adrian, Tristan, Marijn, Anna en Lianne, waren bezig te 

onderzoeken of er wellicht een markt was voor hippe kunststof waterdichte schoenen of aan hightech lampen 

in de vorm van een honingraat die aan elkaar konden worden geschakeld.  Van deze producten  die in China 

worden geproduceerd gingen ze eerst zelf monsters importeren. Al met al lieten ze bij ons het vertrouwen 

achter dat ze later geslaagde  zakenlieden zouden worden. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

Adrian, Tristan, Marijn Anna en Lianne druk in overleg 
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 6. 
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 7. 

Planning 
week 47           

ma  18-nov Avond Leerlingen Allen 4H.maatschappijleer: Tribunaal (Lux) 

di 19-nov         

wo 20-nov Hele dag Leerlingen Allen Ecoteam: boomplantdag Tiny Forest 

wo  20-nov   Ouders Allen Inschrijving tafeltjesavond open 

wo  20-nov 9.00 - 10.15 uur Leerlingen  MK Vergadering leerlingenraad 

do 21-nov 08.30 - 10.30 

uur 

Leerlingen Regulier 4H.nlt: excursie waterzuivering 

Weurt 

do  21-nov 19.00 uur (3H) 

20.15 uur (3V) 

Ouders Allen Ouderavond 3H-3V Profielkeuze + 

pres. Nieuwe vakken BB   

vr 22-nov   Leerlingen Allen  Geen lessen (NLT voor 5V en 6V gaat 

wel door) 

week 48           

zo-za 24 - 30 

nov. 

  Leerlingen Regulier 3H1: uitwisseling naar Polen 

ma 25-nov         

di 26-nov   Leerlingen Allen  Herkansingen  5H/6V (lessen 

vervallen) 

di 26-nov Hele dag Leerlingen Regulier Masterclass 2G: Fresco's 

di  26-nov   Ouders Allen  Inschrijving tafeltjesavond gesloten 

wo 27-nov 10.00-12.00 uur Leerlingen Regulier 5H: Lezen met de sterren 

wo  27-nov Avond Leerlingen Allen 'Gaan studeren avond' 

do 28-nov 1e t/m 4e uur  Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject 3A1 en 3A2 

do  28-nov 1e uur Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject 3G1 + 3G2 

do  28-nov 5e t/m 7e uur Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject 3G1 + 3G2 

vr 29-nov   Ouders Allen Publicatie rooster tafeltjesavonden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

