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1G1 rondt ODC ἀλφα af! 
Voor de kerstvakantie is de nieuwe ODC projectreeks aangekondigd. Volgende 

week ronden de leerlingen van 1 gymnasium hun eerste Odyssee oftewel de ODC 

ἀλφα af!  

 

Dit avontuur begon voor de leerlingen bij de ontdekking van het schrift. Na wat stoeien met de Egyptische 

hiërogliefen werd de reis vervolgd naar de Romeinse beschaving. Hier hebben de leerlingen kennis gemaakt 

met het leven in een Romeinse stad. Welke gebouwen trof je zoal aan? Hoe zagen de woonhuizen van de 

Romeinen eruit? Ondertussen werden de leerlingen op rekenkundig vlak flink uitgedaagd! De som CDLVI + 

MMDCLXXVIII kunnen ze nu moeiteloos oplossen – in Romeinse cijfers natuurlijk. En de oppervlakte berekenen 

van een atrium (woonkamer) in Romeinse voet? Of de verhouding van het atrium tot het triclinium 

(eetkamer)? Geen probleem!  

 

Op dit moment ronden de leerlingen het laatste onderdeel van de ODC af: in het technolab maken ze een 

maquette van een Romeins woonhuis. Rare jongens, die Romeinen – maar bouwen konden ze. En onze 

leerlingen ook! 

 

Mandy van der Velden, coördinator vwo onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magister dicht in toetsweek 
Op verzoek van de ouderraad gaat de cijferadministratie in Magister tijdens de 

toetsweek van woensdag 15 januari t/m dinsdag 21 januari dicht. Op grond van 

ervaringen van leerlingen en ouders is gebleken dat leerlingen stress krijgen van cijfers die tijdens de 

toetsweek door snel nakijkende docenten worden ingevoerd. Dat heeft effect op de resultaten voor de nog te 

maken toetsen. Daarom is, in navolging van vele andere VO-scholen, besloten om de cijfers pas na de 

toetsweek voor leerlingen en ouders zichtbaar te maken. 

 

Menno Bartlema, conrector 

Nummer  57 | 8 januari 2020 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 57 | 8 januari 2020 

 

 2. 

 

Vanuit het decanaat 
Deadline aanmelden studies met een Decentrale Selectie (Numerus Fixus)  

Herinnering voor ouders van leerlingen uit  5H/6V: de deadline is op 15 januari a.s.  Het aanmelden verloopt 

via www.studielink.nl, aanvragen studiefinanciering kan via www.DUO.nl Voor studies zonder decentrale 

selectie geldt aanmelding voor 1 mei. 

 

Verslaglegging LOB activiteiten 

Reguliere 5H/6V-leerlingen hebben deze week het verzoek gekregen om de verslaglegging van LOB- 

activiteiten  bij te werken. Bij een groot aantal leerlingen staat nog geen, of slechts een beperkte, 

verslaglegging van ondernomen LOB activiteiten. Wij weten dat veel examenleerlingen al diverse LOB 

activiteiten hebben ondernomen de afgelopen maanden, zoals open dagen, meeloop-/proefstudeerdagen, 

interviews student/beroepsbeoefenaar, gesprek decaan, etc. Hiervan moeten verslagen worden gemaakt in 

dominicuscollege.dedecaan.net.  

 

De deadline LOB Portfolio 5H/6V  (regulier) is 1 april a.s. Op die datum moet aan de minimum eis van 3 LOB 

Activiteiten (zie PTA)  zijn voldaan voor 5H/6V. Voor leerlingen van de Monnikskap gelden qua LOB individuele 

afspraken met de mentor. 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Derde bijeenkomst ouderraad 
Tijdens de derde bijeenkomst van de ouderraad dit schooljaar hebben we met elkaar gesproken over stress en 

prestatiedruk bij jongeren.  

 

Orthopedagoge Marlieke Silvertand heeft als gastspreker eerst in een presentatie iets verteld over wat stress 

is, welke soorten stress er zijn en hoe vaak stress voorkomt bij jongeren. Cijfers laten zien dat stress onder 

jongeren significant is toegenomen in de laatste twee decennia. Daarna heeft ze uiteengezet welke kansen er 

liggen op het niveau van de leerling, de ouders en de school. Hierna zijn we onder leiding van Marlieke met 

elkaar in discussie gegaan over wat het DC concreet zou kunnen doen en welke rol de ouders en de leerlingen 

zelf daarin kunnen hebben. Uit deze discussie zijn enkele suggesties gekomen die het MT ter overweging heeft 

meegenomen. Voor de ouderraad was het een zeer informatieve avond met zowel open deuren als nieuwe 

inzichten. Mogelijk zal ook een thema-avond voor alle ouders over dit onderwerp worden georganiseerd. 

 

In de komende vergaderingen van de ouderraad komen nog de thema's Person Driving Planning (PDP), 

onderwijsvernieuwing, werving en gezondheid & voeding aan bod. Mocht je als ouder input willen meegeven 

aan de OR over één van deze thema’s of andere zaken bespreekbaar willen maken, dan kun je met de 

ouderraad contact opnemen via ouderraad@dominicuscollege.nl. 

 

Ouderraad  

 

 

 

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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Personele wijzigingen 
Deze en komende weken vinden een aantal wijzigingen plaats: 

• Renée van der Schans, docent Nederlands, is na de kerstvakantie teruggekomen van zwangerschapsverlof; 

na de toetsweek bouwt ze verder op en neemt 2H1, 2G1 en 2 blokken Monnikskap over van collegae. 

• Steffie Pragt, docent Engels, is enige tijd afwezig. 5H1 wordt overgenomen door Roos Pesch; hierdoor 

verschuift 2H2 van Roos Pesch naar Nadda Khaled. 

• Jorieke Lammersen, docent biologie/NLT, is enige tijd afwezig. We zijn bezig om zo snel mogelijk 

vervanging voor haar te regelen. 

• Len Peters, docent tekenen/nieuwe media, komt terug van haar verlof en gaat geleidelijk klassen 

overnemen van haar vervangers. 

• Marissa Vosters, docent tekenen/CKV, komt terug van zwangerschapsverlof en gaat vanaf 27 januari haar 

lessen aan 5V en de Monnikskap overnemen van haar vervangster, Margreet van Terwisga. 

• Bettina Anhuth, docent Duits, gaat per 20 januari met zwangerschapsverlof. Haar klassen worden 

overgenomen door collega’s binnen de sectie en voor een deel door een voor ons nieuwe docent: Inge van 

de Munt. 

• Roel van Koeverden, docent wiskunde/bedrijfseconomie, neemt per 27 januari de lessen voor 4V.wisa2 

over van Rianne Florijn i.v.m. haar aankomend zwangerschapsverlof en de lessen voor 4H.beco1 van Jos 

Kieboom i.v.m. zijn stage. Roel is geen onbekende: hij heeft vorig jaar bij ons al lessen wiskunde verzorgd. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Planning 

ma  13-jan         

di  14-jan Middag Leerlingen Allen  Lessen vervallen vanaf 12.10 uur (i.v.m. toetsweek) 

wo 15-jan   Leerlingen Allen  Toetsweek 

do 16-jan   Leerlingen Allen  Toetsweek 

vr 17-jan   Leerlingen Allen  Toetsweek 

ma 20-jan   Leerlingen Allen  Toetsweek 

di 21-jan   Leerlingen Allen  Toetsweek 

di  21-jan Vanaf 17.00 uur Leerlingen Regulier 4H, 4V, 5V: keuzemoment DC-uren periode 3 

wo 22-jan   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

do 23-jan   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

do  23-jan 1e en 2e uur Leerlingen Regulier 1e klas: pitches/keuzes projecten & maatwerk per. 3 

do  23-jan Hele dag Leerlingen Regulier Universumproject 3G1 

vr 24-jan   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

vr  24-jan Hele dag Leerlingen Regulier Universumproject 3G1 

 
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

