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Jaarplanning komende weken
Door diverse oorzaken wijkt de jaarplanning komende weken af van de reguliere weken:
• Donderdag 13 februari: verkort lesrooster t/m 6e uur (Monnikskap verkort rooster tot 13.30 uur) in
verband met de DC-Xperience voor leerlingen van groep 7 & 8. De projecten van klas 1 gaan door t/m het
7e uur.
• Vrijdag 14 februari: verkort lesrooster t/m 6e uur (Monnikskap verkort rooster tot 13.30 uur) in verband
met de voorbereidingen voor de Open Dag.
• Maandag 17 februari: vrije dag.
• Dinsdag 18 februari: herkansingsdag bovenbouw; onderbouw lesvrij.
• Donderdag 20 februari: verkort lesrooster t/m 8e uur (Monnikskap t/m 5e blok) in verband met het
afscheid van Lex Plantaz.
• Maandag 2 maart: lesvrije dag in verband met rapportvergaderingen.
Menno Bartlema, conrector

Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen
Elk schooljaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders en leerlingen. Voor de
kerstvakantie zijn de leerlingen van klas 1 reeds bevraagd. De komende tijd worden de ouders van klas 1 en 3
en de leerlingen van klas 3 en de examenklassen benaderd met het verzoek om een enquête in te vullen. De
resultaten van deze onderzoeken gebruiken wij om te reflecteren op ons functioneren en aan de hand daarvan
de gewenste verbeteringen in te zetten. Een goede respons is daarom erg belangrijk. Wij hopen op uw
medewerking.
De resultaten van de onderzoeken worden in de loop van het schooljaar gepubliceerd op onze website onder:
onze school>kwaliteit en op de website: www.scholenopdekaart.nl. U wordt hier te zijner tijd via de Nieuwslink
over geïnformeerd.
Dorine Pepping, rector

Reminder ‘Tips voor Thuis-avond’
Op woensdag 19 februari organiseert Bijlesnetwerk van 19.00 – 21.00 uur op onze school de Tips voor Thuisavond. Deze avond staat in het teken van hoe ouders om kunnen gaan met het schoolwerk van hun
zoon/dochter. U krijgt praktische handvatten aangereikt om thuis zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo gaan
we die avond kijken naar hoe ‘effectief plannen’ nu precies in zijn werk gaat, welke actieve leermethoden er
zijn en welke andere factoren bijdragen aan succesvol huiswerk maken. Bovendien krijgt u concrete tips over
welke rol juist u, als ouder hierbij kunt hebben. Aansluitend aan de avond kunt u nog algemene maar ook
persoonlijke vragen stellen. Deze avond is vooral gericht op ouders van leerlingen uit de onderbouw, maar als
ouder van een leerling uit de bovenbouw, bent u uiteraard ook van harte welkom! U kunt zich aanmelden tot
en met vrijdag 14 februari via de volgende link: https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8.
Niels van Wanrooij, Bijlesnetwerk
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Inschrijven tafeltjesavonden
Vanaf woensdag 12 februari t/m dinsdag 18 februari 10.00 uur kunt u zich weer inschrijven voor de
tafeltjesavonden. In de bijlage vindt u hiervoor een instructie.
Paul Wolters, applicatiebeheerder

1e en 2e plek Bever wedstrijd
Twee maanden geleden berichtten we u in een vorige
Nieuwslink dat Kasper van Erp (3A2), Vince van Diermen
(3A2) en Hessel Monsma (3G1) zich op school hadden weten
te plaatsen voor de finale van de nationale Beverwedstrijd
(voor de categorie klas 3 en 4). Ter opfrissing van het
geheugen: de Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd
waarbij de leerlingen diverse vragen krijgen voorgeschoteld
die te maken hebben met informatica, algoritmen,
informatieverwerking, structuren, logica en puzzels.
Afgelopen zaterdag vond in Leiden deze grote finale plaats.
Samen met nog 71 andere getalenteerde puzzelaars streden
Kasper, Vince en Hessel om de prijzen. En met verve! Hessel
wist zich te verzekeren van de tweede plaats en Kasper liet
zelfs alle concurrentie achter zich! Een geweldige prestatie!
Voor degenen die zich willen vastbijten in een opgave is
hieronder een voorbeeld toegevoegd.
Mandy van der Velden en Tim Verheijen, mentoren van 3G1
en 3A2

In de afbeelding zie je negen cirkels. Alle cirkels zijn
verbonden met twee of meer buurcirkels. De opdracht
is om één of meer cirkels groen te kleuren. Het getal in
elke cirkel geeft aan hoeveel buurcirkels groen moeten
worden gemaakt. Van de cirkel met '=3' moeten
bijvoorbeeld precies 3 buurcirkels groen worden
gemaakt en van de cirkel met '<4' moeten
bijvoorbeeld minder dan 4 buurcirkels groen worden
gemaakt. Hoeveel cirkels moeten groen worden
gemaakt: 4, 5, 6 of 7 (meerkeuzevraag; slechts één
antwoord is goed)?
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Bezoek Rick Brink
Gisteren hebben wij op de Monnikskap bezoek
gehad van Rick Brink, de ‘minister van
gehandicaptenzaken’. Hij was zeer onder de indruk
van de verhalen van de leerlingen en de wijze
waarop wij het onderwijs hebben ingericht, vooral
door de integratiemogelijkheden die we op het
Dominicus College hebben en benutten. Hij werd
tegelijkertijd blij en boos van wat hij zag en hoorde.
Blij, omdat het dus mogelijk is om passend
onderwijs te verwezenlijken, zoals dat bedoeld is en
boos omdat dit niet op veel meer plekken in Nederland gebeurt. Rick zal de minister van onderwijs, Arie Slob,
verzoeken om onze school voor heel Nederland als voorbeeld te nemen en daar zijn we uiteraard heel trots op.
Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monnikskap

Klas 3H2 op uitwisseling in Barcelona
Van 29 januari tot en met 5 februari waren de leerlingen van klas 3H2 te gast bij leerlingen in Barcelona. Het
waren gezellige en ook enigszins vermoeiende dagen. Gezellig omdat de sfeer in de groep onderling bijzonder
goed was en ook met de Spaanse leerlingen groeide de band gedurende de week. Vermoeiend, omdat er veel
moest worden gelopen elke dag, de voertaal Engels was (wat ook extra aandacht vergde) en omdat het
wennen is aan een andere cultuur, afwijkende etenstijden en bijzondere gerechten. En niet te vergeten de
indruk die een wereldstad als Barcelona maakt wanneer je er een week als ‘inwoner’ mag vertoeven! Met een
temperatuur van maar liefst 20 graden was het goed vertoeven in onder andere Park Guëll en in de Sagrada
Familia. We kijken terug op een zeer geslaagde en gezellige week en zien er naar uit om de Spaanse leerlingen
medio maart met dezelfde gastvrijheid in Nederland te ontvangen! We gaan er dan ook weer een mooie week
van maken.
Jelmer Fidder en Arthur Mutsaers, begeleiders
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Koning Oedipus
Op zondag 2 februari hebben leerlingen die Grieks in hun pakket hebben, de voorstelling ‘Oedipus’ in het
Parktheater in Eindhoven bezocht. Het was een heel bijzondere voorstelling! Heel boeiend hoe een zo oude
mythe in onze tijd geplaatst nog net zoveel betekenis
heeft als toen. De kwetsbaarheid van het bestaan stond
in de voorstelling centraal. De ene dag ben je heel wat,
de volgende dag niet meer. Oedipus leek de winnaar van
de verkiezingen, uiteindelijk verloor hij alles, zijn macht,
zijn vrouw én zijn ogen. Op bijgaande foto is het decor
zichtbaar aan het begin van de voorstelling, het
hoofdkwartier van de verkiezingscampagne van
Oedipus. Naarmate Oedipus meer in de knel kwam,
werd ook het decor meer en meer ontmanteld en
verdween van het het toneel. Een heel bijzondere
voorstelling!
Harriët Dierx, docent klassieke talen

Uitreiking DELF certificaten
Donderdag 30 januari was de officiële uitreiking van de Delf certificaten. Vijf leerlingen uit de bovenbouw van
het vwo ontvingen uit handen van DELF coördinator Anja Koker hun felbegeerde certificaat. De gelukkigen
waren Susanne van der Bruggen, Amarens van Ee , Stan Vonk, Milan Verhoeven en Joeri Jansen.
Voordat de certificaten werden overhandigd werd er eerst samen met de andere aanwezigen een Kahoot quiz
gespeeld waarbij ieders kennis van Frankrijk werd getest. Susanne van de Bruggen bleek uiteindelijk de
winnaar en won met deze prestatie een aardig cadeautje. Tijdens de uitreiking was er voor iedereen taart,
knalde de champagne (sans alcool uiteraard) en vloog de kurk feestelijk door het lokaal.
Namens de school feliciteren wij de leerlingen met deze mooie prestatie en bedanken wij de leden van de
sectie Frans voor alle moeite om hun leerlingen tot dit mooie resultaat te brengen
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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