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Staking en actie 
Wellicht heeft u via de media vernomen dat het onderwijs op donderdag 30 en 

vrijdag 31 januari gaat staken. De Nijmeegse scholen voor voortgezet onderwijs 

hebben in gezamenlijkheid besloten om op 31 januari een actiedag te organiseren. 

Doel van deze dag is om aandacht te vragen voor de problemen binnen het 

onderwijs en met name het basisonderwijs. Vooral de werkdruk van leraren en het 

te verwachte tekort aan leraren baren ons grote zorgen.  

 

In de bijlage treft u een schrijven aan van ons bestuur waarin zij haar standpunt, dat 

zij deelt met andere Nijmeegse schoolbesturen, uiteenzet. De actie op het 

Dominicus College ligt in de lijn van het standpunt van het bestuur. Voor de leerlingen geldt dat op donderdag 

30 januari de lessen gewoon doorgaan, behalve van de docenten die staken. Op vrijdag 31 januari gaan de 

lessen niet door. De school is op die dag wel open, de collega’s zijn dan met elkaar in gesprek over mogelijke 

oplossingen voor de hierboven geschetste problemen. 

 

Leerlingen die op  vrijdag 31 januari elders lessen volgens, zoals NLT op de universiteit, kunnen hun programma 

gewoon volgen. Leerlingen die om welke reden toch op school willen zijn, kunnen zich melden bij hun 

afdelingsleider. 

 

Dorine Pepping, Rector 

 

Maatwerk en projecten klas 1 
In de afgelopen twee periodes mochten de leerlingen van klas 1 al kennis maken met het kiezen van bepaalde 

onderdelen van het rooster. Zij hebben keuze in de Maatwerkuren en de Projecturen. Voor periode 3 mag er 

donderdag 23 januari wederom gekozen worden. Voor de Projecturen krijgen alle leerlingen op school per 

project een pitch te zien waarin de projectdocenten kort presenteren wat het project in gaat houden. Om onze 

leerlingen goed voor te lichten welke keuzes er allemaal zijn bij de Maatwerkuren hebben we een flyer 

gemaakt die alle leerlingen in klas 1 mee naar huis hebben gekregen. Ook de ouders hebben deze digitaal 

ontvangen. In de bijlage kunt u de flyer vinden en zelf zien wat er allemaal te kiezen valt in klas 1 bij de 

Maatwerkuren.  

 

Mocht u vragen hebben hoor ik dat graag. 

 

Sjel Jansen, projectleider onderwijsvernieuwing onderbouw 

 

Rooster 
Per 27 januari gaat het nieuwe rooster voor het 2e semester in. Door een groot aantal personele wijzigingen is 

er nog lang aan gesleuteld. In de examenklassen hebben een aantal leerlingen onevenredig veel 

tussenuren;  daarvoor zal in de komende weken naar maatwerkoplossingen gezocht gaan worden. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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Personele mutaties 
Jorieke Lammersen, docent biologie doet om gezondheidsredenen een stapje terug en wordt per 27 januari 

vervangen; de sollicitatiegesprekken voor deze vervanging vinden momenteel plaats. Joël Groen, docent 

scheikunde/universum) stopt als docent bij het Dominicus College en gaat een andere weg in. We gaan in hem 

een enthousiaste docent missen. Zijn lessen scheikunde worden overgenomen door Armand Timmer. 

 

Menno Bartlema, conrector 
 

Aanbod Cambridge examens 3V, 5V en 5H 
Voorheen werden de Cambridge examens op school afgenomen. 

Dit is helaas niet meer mogelijk, omdat het aantal leerlingen dat  

meedoet met de examens te klein is geworden. De British Council eist een minimum aantal van 70 kandidaten. 

U kunt uw zoon/dochter wel via school aanmelden om Cambridge examens te maken bij een extern 

examencentrum. Hieronder een overzicht van de betreffende data:  

 

B2 First exam (3V):   

zaterdag 18 april    written exams   examencentrum Eindhoven 

woensdag 15 of donderdag 16 april* speaking exams   kosten: € 228,- 

 

Advanced exam (5V):  

woensdag 10 juni   written exams   examencentrum Eindhoven 

vrijdag 5 juni of zondag 7 juni*  speaking exams   kosten € 249,- 

 

Proficiency (5V): 

woensdag 12 juni   written exams   examencentrum Arnhem 

vrijdag 5 juni    speaking exams   kosten € 267,- 

 

Leerlingen van 5 havo die het Cambridge Advanced programma volgen kunnen zich via school aanmelden voor: 

Advanced exam:  

zaterdag 30 mei    written exams   examencentrum Nijmegen 

maandag 25 mei of dinsdag 26 mei* speaking exams   examencentrum Arnhem 

kosten € 249,- 

 

Proficiency : 

woensdag 12 juni   written exams   examencentrum Arnhem 

vrijdag 5 juni    speaking exams   kosten € 267,- 

 

De definitieve data(*) worden bepaald door de British Council. U kunt uw zoon/dochter ook individueel 

aanmelden, maar aanmelding via de school levert een besparing op van +/- €50,-. Het vervoer van en naar de 

externe examenlocatie is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening. De komende maanden zullen in de 

betreffende klassen adviesbrieven mee naar huis worden gegeven op basis van de resultaten die de leerlingen 

bij het proefexamen hebben gehaald dat op school is afgenomen. 

 

De sectie Engels 
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 3. 

Free Future College 2  havo en 2 vwo 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de stad Nijmegen werd bevrijd, een goed 

moment om stil te staan bij het thema ‘Vrijheid’. De gemeente Nijmegen 

organiseert in dat kader van 3 tot en met 9 februari Free Future: 

een jongerenprogramma waarbij vrijheid in al haar facetten centraal staat.  

 

Free Future biedt van 3 t/m 7 februari een speciaal programma voor middelbare 

scholieren en studenten uit Gelderland en omstreken: het Free Future College. 

Tijdens het Free Future College worden er verschillende activiteiten en workshops georganiseerd met muziek, 

debat, spoken word, graffiti, sport en nog veel meer, rondom het thema ‘Vrijheid’. Centraal staan daarbij de 

vragen: Wat vinden jongeren van vrijheid? Hoe geven ze vorm aan vrijheid voor de toekomst?  

 

Op maandag 3 februari nemen alle leerlingen van 2 havo en 2 vwo deel aan het Free Future College. De 

activiteiten vinden voor hen die dag plaats op de Lindenberg. Zij starten om 09.00 uur en zijn uiterlijk 15.30 uur 

klaar. De leerlingen gaan in principe op eigen gelegenheid naar de Lindenberg. Leerlingen die liever met een 

docent mee willen fietsen moeten zich om 08.30 uur op school melden. De hele  dag zijn er docenten van 

school bij de Lindenberg aanwezig. Ook zal er vanuit de Free Future organisatie begeleiding zijn.  

 

In de pauze (chillbreak ) zijn er ook activiteiten; de leerlingen mogen dan het terrein van de Lindenberg niet 

verlaten. Tijdens het Free Future College worden er ook beeldopnamen ( foto en film) gemaakt. Wij vragen aan 

u als ouder om voor uw zoon/dochter aan te geven of u toestemming geeft voor het gebruik van dit materiaal. 

Uw zoon/dochter krijgt hiervoor een formulier van de mentor. 

 

Free Future en de gemeente Nijmegen zouden het bijzonder vinden om elke dag een aantal leerlingen mee te 

laten lopen tijdens de Sunset March over de brug de Oversteek. Leerlingen die dat willen worden om 16.00 uur 

in de Lindenberg opgevangen door een gids. Van daaruit worden ze met een bus vervoerd naar de startplek. De 

start is rond 17.35 uur en eindigt rond 18.00 uur bij het monument op het eindpunt. Leerlingen krijgen wat te 

eten aangeboden. Leerlingen die mee willen lopen kunnen dit aan hun mentor doorgeven. Voor meer info zie 

de  websites: https://intothefuture.nl en https://www.sunsetmarch.nl 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo en Nancy van Riet-Bunte afdelingsleider havo 

 

Bezoek voorstelling ‘Oedipus’ 
Op zondag 2 februari bezoeken leerlingen die Grieks in hun pakket hebben de voorstelling ‘Oedipus’ in het 

Parktheater in Eindhoven. Het Internationaal Theater Amsterdam voert hier om 14.30 uur een moderne versie 

op van de oorspronkelijk Griekse tragedie van de schrijver Sophokles. De plaats van handeling is niet het 

Griekse Thebe maar een plaats in Nederland. Het is de avond van de verkiezingen. Oedipus staat op het punt 

een gigantische overwinning te boeken. Het gaat hem voor de wind. Dan echter wordt het onderzoek naar de 

dood van zijn voorganger heropend. De zoektocht naar de dood van Laius zet de ondergang van Oedipus in. 

Het leven van hem dat maakbaar leek, blijkt kwetsbaar net als dat van ieder ander toen en net als dat van ieder 

ander nu. 

 

Harriët Dierx, docent klassieke talen 

 

https://intothefuture.nl/
https://www.sunsetmarch.nl/
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D106102300867690&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FEvent%2FFree-Future-106102300867690%2F&docid=JJl91-Q5Ara-wM&tbnid=NHBPX98J2Lp9nM%3A&vet=10ahUKEwi879G8iZfnAhX3wcQBHSY_C1QQMwhOKAEwAQ..i&w=180&h=180&bih=817&biw=1920&q=free%20future%20nijmegen&ved=0ahUKEwi879G8iZfnAhX3wcQBHSY_C1QQMwhOKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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 4. 

Vanuit het decanaat 
LOB-update 

Bij de Nieuwslink vindt u eens per twee maanden een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update van de 

decanen inzake LOB activiteiten en – bijzonderheden. Deze informatie wordt ook per mail verstuurd aan de 

leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6. Informatiemails van o.a. opleidingsinstituten, studeren in het buitenland, etc.  

worden geplaatst onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net. 

 

Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen (VHON) 4H+5V 

Op donderdagavond 30 januari vindt de jaarlijkse Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen (VHON) plaats 

voor leerlingen uit 4H en 5V. Tijdens deze avond kan in 5 rondes informatie worden ingewonnen over 

vervolgopleidingen op zowel HBO als WO niveau, en  vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen (HAN) te Nijmegen. Het programmaboekje vindt u hier en in de bijlage. 

 
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen 
 

Planning 
ma 27-jan       Start periode 3 

di 28-jan   Leerlingen Allen HAN profielkeuzedag 3Havo 

wo  29-jan na 15.00 uur Leerlingen MK Geen lessen  

wo  29-1 t/m  

5-2 

  Leerlingen Regulier Uitwisseling 3H2 naar Barcelona 

do 30-jan   Ouders en 

leerlingen 

Allen Voorl. avond Hoger Onderwijs 4H/5V locatie HAN   

vr 31-jan Hele dag Leerlingen Allen Alle lessen vervallen: landelijke staking PO / VO 

zo 2-feb 14.30 uur Leerlingen Allen Klas 5V Grieks (eventueel 4 en 6) toneelvoorstelling 

koning Oedipus Parktheater Eindhoven 

ma 3-feb Hele dag Leerlingen Regulier 2e  klassen: Free Future 

di 4-feb         

wo  5-feb     MK Bezoek minister van gehandicaptenzaken Rick Brink 

wo  5-feb Vanaf 12.40 uur Leerlingen Allen 4H/4V/5V Proefexamen Goethe B1 + B2  

wo 5-feb 5e t/m 8e lesuur Leerlingen Regulier 1V Masterclass lxea Romana 

do 6-feb         

vr 7-feb     

 
 
 
 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

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

