
 

1. 

 

 

 

 

Schaatsen klas 1  
Op vrijdag 20 december gaan alle eerste klassen schaatsen bij het Triavium in 

Nijmegen. We verzamelen om 09:45 uur bij de ingang en gaan dan per klas naar 

binnen. Om 12:00 uur moeten de leerlingen het ijs verlaten om plaats te maken 

voor andere scholen. De rest van de middag zijn ze vrij. Eigen schaatsen 

meenemen is wenselijk en wordt sterk aangeraden. Bij het Triavium kunnen 

schaatsen gehuurd worden, maar door de drukte voor de kerstvakantie staat er een 

lange wachtrij voor de verhuur. Het huren van schaatsen kost € 5,50 euro en leerlingen moeten contant 

betalen. Voor het huren van schaatsen hebben de leerlingen een legitimatiebewijs nodig. De mentoren zorgen 

voor wat te drinken en iets lekkers. Leerlingen moeten op eigen gelegenheid naar het Triavium komen.   

  

De mentoren van de eerste klas  

 

Personele mutaties 
Deze weken vinden de volgende personele mutaties plaats binnen ons team: 

 

- Renée van der Schans, docent Nederlands, komt terug van haar zwangerschapsverlof en gaat vanaf  

6 januari 1HV1 en 5V2 overnemen van haar vervangers. Dit betekent dat we afscheid nemen van Daan van 

Grinsven. 

- Arthur Mutsaers, docent aardrijkskunde, heeft een aantal weken verlof opgenomen; hij wordt tijdens zijn 

afwezigheid vervangen door Lars Jaensson. 

- Nadja Snoeren gaat per 1 januari overstappen naar een andere school. In Hanneke Nooijen hebben we een 

goede vervangster gevonden.  

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Het Dominicus College in de pers 
Zaterdag 7 december besteedde het dagblad Trouw in een paginagroot artikel aandacht aan de Monnikskap. 

De nadruk in het stuk lag op het unieke karakter van de Monnikskap en de wijze waarop de school invulling 

probeert te geven aan de integratie van leerlingen van de Monnikskap. Verschillende leerlingen kwamen in het 

artikel aan het woord over hun ervaringen. Het artikel is na te lezen via onderstaande link. 

 

https://www.trouw.nl/zorg/leerlingen-met-en-zonder-beperking-komen-elkaar-op-deze-school-veel-

tegen~bbd2d7ec/ 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo 
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 2. 

Pilotweken Monnikskap 
Afgelopen maandag zijn de pilotweken van de Monnikskap officieel van start gegaan. In deze twee weken 

proberen we een nieuw onderwijsconcept uit met roosters die beter aansluiten op die van de reguliere 

afdeling, een opstart in stamgroepen en met het team, werken met bandbreedte uren, waardoor 

samenwerken tussen docenten makkelijker wordt en waardoor mogelijkheden worden geschapen om met 

(kleine) projecten te werken, etc. 

 

We zijn razend benieuwd of alles wat we bedacht hebben in de praktijk ook zo uit zal pakken en zullen onze 

bevindingen met jullie delen. Wordt vervolgd..... 

 

Tom Groenenberg, afdelingsleider Monnikskap 
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 3. 

Toetsweek Opvangklas 
Van woensdag 15 t/m dinsdag 21 januari vindt de tweede toetsweek plaats. 

Vanuit Bijlesnetwerk bieden wij voorafgaand en in die week daarom wederom de 

Toetsweek Opvangklas aan. 

 

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: 

 

- maandag 13 januari  14:30 uur – 18.00 uur 

- dinsdag 14 januari  14:30 uur – 18.00 uur 

- woensdag 15 januari  12.00 uur – 18.00 uur 

- donderdag 16 januari  12.00 uur – 18.00 uur 

- vrijdag 17 januari  12.00 uur – 18.00 uur 

- maandag 20 januari  12.00 uur – 18.00 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 staat een tarief van € 105,-. 

 

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 donderdag 9 januari. Graag verzoek ik u om 

hierbij de volgende gegevens door te geven: uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en uiteraard 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 – Dominicus College 

 

Paarse vrijdag 13 december 
Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag. Paarse Vrijdag is een GSA-actiedag waarop de 

hele school steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit kan laten zien door paars te dragen. We roepen 

leerlingen en collega’s op om hieraan mee te doen. Ook zal een aantal docenten/mentoren in gesprek gaan 

met leerlingen over dit onderwerp. 

 

De GSA 

 

 

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
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 4. 
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 5. 

 

Planning 

 

week 51       MK Pilot projectweek MK  

ma 16-dec Hele dag Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekkendag 4H 

di 17-dec     

wo 18-dec Avond Ouders Allen OR 

do 19-dec     

vr 20-dec Ochtend Leerlingen Allen  Onderbouw: kerstactiviteit 

Bovenbouw: lesvrij 

vr  20-dec 10.30 - 

13.00 uur 

Leerlingen MK Afsluiting Pilot MK 

week 

52/1 

        Kerstvakantie 

week 2           

ma 6-jan  Leerlingen Regulier/ 

MK 

1e lesuur/lesblok vervalt 

di 7-jan         

wo 8-jan Avond   Allen MR 

do  9-jan 10.30 - 

11.45 uur 

Leerlingen MK Vergadering leerlingenraad 

vr 10-jan     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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