Nummer 63 | 20 februari 2020

Bericht van Tom Groenenberg
Vorig jaar mei is bij mij de ziekte C.I.A.P. vastgesteld. Dat heeft tot gevolg dat het voor mij steeds lastiger wordt
om mijn werk goed uit te voeren en dat ik een stapje terug moet doen. Concreet betekent dit dat ik tot aan de
zomervakantie alleen de ochtenden zal werken en dat ik in de middag zal worden vervangen door Kathelijne
Wentink en Monique Linssen – van Rijnsoever. Dat geeft mij een gevoel van rust, omdat ik weet dat mijn
vervanging bij hen in goede handen is. Aan het eind van dit schooljaar zal ik helaas moeten stoppen met dit
mooie werk dat ik meer dan 40 jaar heb mogen doen.
Hierbij wil ik de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Monnikskap bedanken voor het vertrouwen dat zij
in mij hebben gesteld en voor de overwegend prettige gesprekken die wij hebben gevoerd in het belang van
hun kind.
Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monnikskap

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering BRC
Donderdagavond 5 maart presenteren de deelnemende leerlingen van het Business and Research College hun
ondernemingsplannen aan potentiële investeerders. Op de zogenaamde ‘aandeelhoudersvergadering’ kunnen
geïnteresseerden kennis nemen van de plannen van een tiental Junior Company’s. Leerlingen van het
Dominicus College, Stedelijk Gymnasium en Mondial College zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest
met het uitwerken van verschillende productideeën.
Mocht u een kijkje willen nemen, dan bent u 5 maart vanaf 18.30 uur van harte uitgenodigd op het Mondial
College Leuvensbroek. Zie bijgevoegde uitnodiging voor het programma. Namens het Dominicus College
nemen volgende leerlingen uit 5V deel: Adrian Katava, Anna van Gelder, Leanne Knoben, Marijn Veth en
Tristan Verbeek.
Sectie bedrijfseconomie, Laurence van Thiel
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Vanuit de OR
Tijdens de vierde bijeenkomst van de ouderraad op 12 februari hebben we met elkaar diverse onderwerpen
besproken. Samen met het MT hebben we teruggekeken naar hoe de invoering van de onderwijsvernieuwing
in de eerste klassen en klassen 4H, 4V en 5V is verlopen. De ouderraad is over het algemeen heel positief over
het nieuwe lessysteem en kijkt met vertrouwen uit naar de invoering van dit systeem in de overige klassen
vanaf volgend schooljaar. Ook bij de pilotweken op de Monnikskap hebben we kort stilgestaan. We zijn
enthousiast over de mogelijkheden om de interactie tussen Monnikskap en regulier onderwijs verder te
vergroten.
Verder hebben we nog kort teruggeblikt op onze thema-avond over werving. We zijn als ouderraad blij met alle
positieve aandacht die het Dominicus College in de afgelopen maanden in de pers heeft gekregen en hopen
van harte dat zich dit vertaalt in een mooi aantal inschrijvingen voor komend schooljaar. Aan het eind van de
vergadering hebben we ten slotte stilgestaan bij het vertrek van Lex Plantaz. Met een woordje en een cadeau
hebben we hem bedankt voor de vele jaren waarin hij vanuit het MT een bijdrage heeft geleverd aan de
vergaderingen van de ouderraad. Lex we wensen je het allerbeste toe. Geniet van je pensioen!
In de komende vergaderingen van de ouderraad komen nog de thema's Person Driving Planning (PDP) en
gezondheid & voeding aan bod. Mocht je als ouder iets 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.
OR Dominicus College

De Lyceo Eindsprint
Beste ouders/verzorgers van examenleerlingen,
Het examenjaar is natuurlijk bijzonder spannend, zowel voor uw kind als voor u. Gaat hij of zij dat diploma wel
halen? Is dit nog onzeker, dan kunnen wij daar misschien net het verschil maken, met De Lyceo Eindsprint!
De Lyceo Eindsprint is een combinatie van examentrainingen, huiswerkbegeleiding, bijlessen en coaching in het
examenjaar, gericht op de laatste periode. Met De Lyceo Eindsprint krijgen leerlingen een op maat gemaakt
programma, afgestemd op specifieke behoeften en wensen. Samen met een persoonlijke Lyceo-begeleider
wordt gewerkt aan het einddoel: het behalen van het diploma. Door de leerling op school intensief te
begeleiden, is er thuis meer ruimte voor rust en ontspanning.
Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden t/m de maand februari. Vanaf 1 maart is dit niet meer mogelijk. Als
uw kind écht nog even aan de bak moet, maar daarmee wel kan slagen, dan kunnen wij hem of haar daarin
ondersteunen. Indien u graag meer informatie wilt, kunt u een kijkje nemen op onze site:
https://www.lyceo.nl/examenjaar/#Lyceo-Eindexamensprint. Hier kunt u eveneens een informatiepakket
aanvragen. Uiteraard kunt u ook altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.
Wij wensen uw kind ontzettend veel succes nog dit schooljaar en helpen graag indien nodig!
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk (niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl)
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Vanuit het decanaat
1 april Deadline Portfolio 5H/6V
In 5H/6V moeten leerlingen minimaal 3 activiteiten ondernemen voor LOB (zie het PTA LOB). Van elke
activiteit moet een verslag gemaakt worden. Pas als dit verslag geplaatst is in dominicuscollege.dedecaan.net.
telt de activiteit mee als LOB activiteit. Op 1 april moeten in dominicuscollege.dedecaan.net alle verslagen van
de ondernomen LOB-activiteiten zijn opgeslagen. De leerlingen Monnikskap volgen een individueel
programma.

Voorlopige Profielkeuze open t/m 29 februari 3H,3A,3G regulier
Tot en met 29 februari staat voor de reguliere 3H- en 3V-leerlingen de voorlopige profielkeuze open op
dominicuscollege.dedecaan.net. Deze moet zo actueel mogelijk zijn, want deze informatie wordt gebruikt bij de
rapportvergaderingen van 2 maart. Vanaf 1 maart kan de definitieve profielkeuze ingevoerd worden. Hierover
krijgt de leerling later meer informatie.
Belangrijke info:
• Reserve-vak: kan alleen ingevuld worden door een vwo-leerling die vrijstelling heeft voor keuze
du/fa o.b.v. een dyslexieverklaring en dit ook is besproken met de mentor.
• Bij keuze voor een extra vak moet er goedkeuring zijn van de mentor. De gemiddelde cijfereis voor een
extra vak voor havo is een 7,0 en vwo een 7,5.
• Met ingang van dit schooljaar geldt vanwege uitbreiding vakkenaanbod de volgende clausule: Indien er
unieke vakkencombinaties ontstaan met grote consequenties voor het lesrooster, dan wordt die keuze
niet toegestaan. Dit is dan ter beoordeling aan de conrector.
• Mocht een 3V-leerling na overleg met de mentor ook een havo-profielkeuze moeten invullen, dan moeten
dezelfde invulstappen worden genomen als bij de vwo-voorlopige profielkeuze invoer, maar dan opslaan
als tweede keuze.
• Checkt u a.u.b. regelmatig ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net i.v.m. informatie die voor uw
zoon/dochter relevant kan zijn; zo staat er nu een profielkeuzefilmpje op van de universiteit Tilburg over
het kiezen van een profiel.
Instructies aanpassen voorlopige profielkeuze:
1) de leerling logt in op dominicuscollege.dedecaan.net
2) klik in de linker kolom op 'profielkeuze' en vult deze in via 'bewerken'
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen

Oproep klankbordgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw
Graag willen wij u uitnodigen voor de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep onderwijsvernieuwing
bovenbouw op 25 maart van 19:00 – 20:30 uur. Voor de eerste bijeenkomst in oktober heeft zich een aantal
ouders gemeld maar er is zeker ruimte voor andere ouders om ook aan te schuiven. Heeft u belangstelling dan
kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat via: kiki.geurts@dominicuscollege.nl
Susanne Elgershuizen en Nancy van Riet-Bunte, namens het projectteam Onderwijsvernieuwing bovenbouw

3.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 63 | 20 februari 2020

Tafeltjesavonden
Bart van Riessen, Rachel Crane en Fabian Reijnen zijn in de week van de tafeltjesavonden in Cern en derhalve
niet beschikbaar voor gesprekken. Zij nemen contact op met de ouders die voor hen hebbenen ingeschreven.
Paul Wolters, applicatiebeheerder

In memoriam Steef Arends
Deze week bereikte ons het bericht dat oud-collega Steef Arends is
overleden. Steef Arends was jarenlang aan onze school verbonden als
docent wiskunde. Naar aanleiding van dit bericht schreef Peter Altena,
docent Nederland een in memoriam.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Tetris Challenge
De sectie wiskunde heeft de tetris challenge van de sectie beelend geaccepteerd. Hieronder het resultaat:
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We kijken terug op een geslaagde open dag..
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Planning
Week 9

24 t/m 28feb

Leerlingen

Allen

Carnavalsvakantie

ma

2-mrt

Leerlingen

Allen

ma

2-mrt

Leerlingen

Regulier

Geen lessen i.v.m.
rapportvergaderingen
6V.Te: Atelierdag

di

3-mrt

di t/m za

3 - 7 mrt

Leerlingen

Allen

wo

4-mrt

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Allen

Reis naar Cern (± 20 leerlingen op
inschrijving)
Tafeltjesavond

do

5-mrt

18.30 - 21.30 uur

Ouders

Allen

Tafeltjesavond

do

5-mrt

Avond

Leerlingen

Regulier

4H/4V CKV: Conny Jansen Danst (32 ll.)

vr

6 -mrt

vr - do

6 - 12 mrt

Leerlingen

Regulier

3H1: uitwisseling Polen op bezoek

Week 10

week 11
ma

9-mrt

10.30 - 11.45 uur

Leerlingen

MK

Vergadering leerlingenraad

ma

9-mrt

Hele dag

Leerlingen

Regulier

ma

9-mrt

Avond

Leerlingen

5V.fi: voorbereidingsdag Avond van de
filosofie
4H/4V CKV: Comedytrain (37 ll.)

di

10-mrt

wo

11-mrt

16.00 - 17.30 uur

wo

11-mrt

Vanaf 18.30 uur

Leerlingen en Regulier
Mentoren
Leerlingen
Regulier

do

12-mrt

vr

13-mrt

5V Bowlen en snacken bij Olround
3H1: Afsluitend diner uitwisseling Polen

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