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Aanmeldingen nieuwe leerlingen 
De eerste aanmeldtermijn voor nieuwe leerlingen in het voortgezet onderwijs is in de voorjaarsvakantie 

afgesloten. Inmiddels is duidelijk dat 97 leerlingen zich hebben aangemeld om volgend jaar op onze school in 

de eerste klas te starten. Dit aantal is helaas minder dan wij gehoopt hadden. Het is volgens ons dan ook geen 

weerspiegeling van alle positieve reacties die wij van ouders en leerlingen kregen tijdens de diverse 

voorlichtingen. De tweede aanmeldtermijn, voor leerlingen die in de eerste ronde niet terecht konden bij de 

school van hun eerste voorkeur, loopt tot en met 13 maart.  

 

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo, namens het managementteam 

 

Galafeest definitief geannuleerd  
Vanwege het beperkte aantal verkochte kaartjes, kan het galafeest dit jaar helaas definitief geen doorgang 

vinden. We vinden het vreselijk jammer dat we deze mooie traditie, waar we zo trots op zijn, moeten 

onderbreken. Vooral voor onze eindexamenleerlingen die straks de school verlaten is het gemis groot. We gaan 

ervoor zorgen dat er volgend schooljaar weer een bruisend feest komt. De datum is al bekend: donderdag 17 

december 2020. Graag willen we alle leerlingen die dit schooljaar betrokken zijn geweest bij de voorbereiding 

van het galafeest hartelijk danken voor hun inzet.  

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Uitwisselingen Polen en Spanje 
Eerder deze week ontvingen wij bericht van de school in Polen waarvan wij deze week leerlingen zouden 

ontvangen in het kader van de uitwisseling. Zij hebben besloten om niet af te reizen naar Nederland in verband 

met het Coronavirus. Wij hebben aangegeven dit jammer te vinden maar hebben uiteraard begrip voor deze 

beslissing. Mogelijk komt de groep Poolse leerlingen in mei alsnog naar Nederland.  

 

Over twee weken verwelkomen de leerlingen van 3H2 hun Spaanse leerlingen. Wij hebben contact met de 

begeleiders in Barcelona en gaan er tot op heden vanuit dat deze uitwisseling door zal gaan. De ouders van klas 

3H2 hebben inmiddels van de mentor een uitnodiging ontvangen voor een ouderavond op woensdag 11 maart. 

 

Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo 

 

Reminder oproep klankbordgroep onderwijsverniewing 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 
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Examenleerlingen in gesprek met hun 

docenten 
 ‘Wat kan ik nog extra oefenen voor mijn examen?’  

 

Op dinsdag 3 maart werd deze vraag regelmatig gesteld. 

Examenleerlingen bevroegen op die dag namelijk hun 

docenten over de laatste schoolexamens en het eindexamen. 

Uiteindelijk zijn het de examenleerlingen zelf die straks ook 

daadwerkelijk de examens gaan maken, dus dan is een goede 

voorbereiding het halve werk. Op de foto is te zien hoe 

leerlingen in gesprek zijn met docenten van natuurkunde, 

scheikunde en biologie: hoe kan ik van een onvoldoende een 

voldoende maken, of hoe kan ik van een 6 een 7 maken zodat 

ik een extra compensatiepunt heb? Door hun docenten te 

bevragen weten de leerlingen beter wat zij de komende tijd 

nog te doen hebben. Wij hopen dat de leerlingen de 

verkregen tips goed gaan gebruiken en met meer 

zelfvertrouwen zich voor gaan bereiden op de examens.  

 

Namens de mentorenteams, Hanneke de Jong en Susanne Elgershuizen [5H] en Mark van der Meijden [6V]  

 

Uitnodiging presentaties profielwerkstukken  

havo en vwo 
De leerlingen van 5H en 6V en een aantal 4H en 5V leerlingen (regulier en 

Monnikskap) zijn bijna een jaar lang bezig geweest met hun profielwerkstuk. Dit 

werkstuk, waarin een zelf vormgegeven onderzoek wordt uitgevoerd, vormt de 

kroon op de Tweede Fase. De titel van het werkstuk komt op de officiële cijferlijst 

te staan die uitgereikt wordt tegelijk met het diploma. 

 

Wij nodigen iedereen, maar in het bijzonder de ouders van de ‘profielwerkstukkers’, uit om te komen kijken 

naar de presentaties van de profielwerkstukken.  

 

Havo: dinsdagavond 17 maart van 19.00 tot 22.00 uur  

Vwo: donderdag 19 maart van 19.00 tot 22.00 uur 

 

Voor leerlingen van 4H en 5V is een bezoek aan de presentatieavond een verplicht onderdeel van de 

voorbereiding op hun eigen profielwerkstuk. Op 17 en 19 maart is er een verkort lesrooster in verband met de 

voorbereidingen op de presentatieavond. Het volledige programma verschijnt digitaal op ItsLearning en is op 

de avond zelf op papier beschikbaar. Wij hopen op uw aanwezigheid. Een grote belangstelling is een enorme 

steun voor de leerlingen die gaan presenteren. Graag tot ziens op 17 en/of 19 maart 2020! 

 

Jos Kieboom, Susanne Elgershuizen en Jacques Benen, coördinatoren profielwerkstukken 
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Avond van de filosofie 2020: E-motie 
Op woensdag 8 april vindt de 6e ‘Avond van de filosofie’ plaats en ditmaal staat het thema ‘E-motie’ centraal. 

Tijdens deze avond presenteren leerlingen hun analyses van een aantal emoties die steeds vaker ervaren, 

beleefd of gedeeld worden in wat filosofen de digitale biotoop noemen. Vandaar dat er op deze avond 

gesproken gaat worden over emoties en E-moties. Iedereen is van harte welkom om de presentaties te komen 

bekijken.  

 

Omdat de ‘Avond van de filosofie’ een samenwerking is tussen het Dominicus College en het Maaswaal College 

Wijchen, vindt het ene jaar de avond plaats bij ons op school en het andere jaar in Wijchen. Dit jaar vindt de 

avond plaats in Wijchen [locatie Veenseweg]. We starten om 19.00 uur en de avond eindigt om 21.15 uur. Bent 

u geïnterresseerd, dan bent u van harte welkom om deze avond bij te wonen. 

 

Mark van der Meijden, docent filosofie 

 

CERN 
Gelukkig konden een aantal van onze 6V-leerlingen, ondanks alle perikelen rondom het coronavirus, eerder 

deze week wel afreizen naar het Zwitserse Meyrin voor een bezoek aan het CERN. CERN is een Europese 

organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. Zij worden zaterdag weer terug 

verwacht. 

 

Mark van der Meijden, coördinator bovenbouw vwo 
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Open Week huiswerkbegeleiding  
Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart organiseren wij een 

Open Week voor onze huiswerkbegeleiding. 

 

Het einde van het schooljaar nadert en misschien is het wel zo dat nog onzeker is of uw kind het jaar gaat 

halen. Wellicht lukt het uw kind niet helemaal om overzicht en structuur te creëren als het op huiswerk maken 

aankomt of uw kind weet simpelweg niet hoe te leren. Wellicht is huiswerkbegeleiding al wel eens bij u 

opgekomen, maar u twijfelt nog. De Open Week biedt dan uitkomst!  

 

Tijdens de Open Week mag uw kind komen proeven van de huiswerkbegeleiding. Uw kind krijgt een eigen 

planner die wij samen met hem of haar zullen invullen/controleren en we zullen actief begeleiden bij zijn of 

haar maak- en leerwerk. Ook gaan we kritisch kijken naar de leermethoden van uw kind en hierin adviseren, 

indien nodig. 

 

Uw kind mag gedurende de hele week (16 t/m 20 maart) bij ons aanschuiven. Wij zijn iedere dag van 14.30 uur 

tot 18.00 uur aanwezig. Het is de bedoeling dat een leerling minimaal twee uur aanwezig is, zodat wij 

voldoende de gelegenheid hebben om uw kind te begeleiden. 

 

De Open Week is geheel kosteloos. Deze is er puur om een indruk te krijgen van onze huiswerkbegeleiding en 

te ontdekken of deze aansluit op de behoeften van uw kind. Als u uw kind wilt aanmelden voor de Open Week, 

dan kunt u dit per mail doen via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met vrijdag 13 maart. Geef 

hierbij de volgende gegevens door: uw naam en telefoonnummer, de naam van uw kind en de klas waarin hij of 

zij zit en natuurlijk op welke dagen wij hem of haar kunnen verwachten. Vervolgens zal ik persoonlijk contact 

met u opnemen. 

 

Wij helpen u en uw kind graag met ontdekken of huiswerkbegeleiding passend is. 

 

Niels van Wanrooij, Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 
 

Belangrijke informatie invoer definitieve profielkeuze 
In DominicusCollege.DeDecaan.net staat de definitieve profielkeuze voor 3H, 3A en 3G (regulier) open tot en 

met 1 april a.s. Op 1 april moet de voorlopige profielkeuze zijn aangepast. Hiervan moet een print,  

ondertekend door een ouder/verzorger, worden ingeleverd bij de receptie van school.  

 

Belangrijke info bij de invoer:  

• Elke leerling moet de voorlopige profielkeuze ‘bewerken’ om tot een definitieve profielkeuze te komen. 

Alleen de definitieve profielkeuze kan worden ingeleverd. Hieronder een aantal specifieke instructies voor de 

leerling, bij het invoeren. 

• 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 en rapportvergadering. De gemiddelde 

cijfer-eis voor een extra vak voor havo is een 7,0 en vwo een 7,5.     

• Met ingang van dit schooljaar geldt vanwege een uitbreiding van het vakkenaanbod de volgende clausule: 

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://dominicuscollege.dedecaan.net/
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indien er unieke vakkencombinaties ontstaan met grote consequenties voor het  lesrooster, dan wordt die 

keuze niet toegestaan. Dit is ter beoordeling aan de conrector.      

• Dient een 3V-leerling na overleg met de mentor ook een havo-profielkeuze in, dan krijgt de leerling een apart 

havo-profielkeuzeformulier van de mentor en moet de leerling deze ook ondertekend door een 

ouder/verzorger, uiterlijk 1 april  hebben ingeleverd bij de receptie, samen met de print profielkeuze vwo uit 

dominicuscollege.dedecaan.net. 

• De definitieve profielkeuze kan slechts 1 keer worden ingevuld. Mocht de leerling een fout hebben gemaakt 

bij het invoeren van de definitieve keuze , dan kan deze niet zelf  meer aangepast worden. Laat hem/haar dan 

voor 1 april naar ons decanaat komen. 

  

Instructies aanpassen voorlopige profielkeuze: 

1) de leerling logt in op dominicuscollege.dedecaan.net; 

2) klikt in de linker kolom op 'profielkeuze' en vult deze in via 'bewerken';  

3) de leerling slaat de definitieve profielkeuze op, print deze, laat deze door een ouder/verzorger 

ondertekenen, en levert deze in bij de receptie van school uiterlijk 1 april (is in toetsweek);  

4) 3V-leerlingen die ook een havo-profielkeuzeformulier moeten inleveren: zie info hierboven. Deze leerling 

dient 2 door thuis ondertekende formulieren in: zowel de geprinte vwo-profielkeuze, als het door de mentor 

ontvangen losse havo-profielkeuzeformulier. 

 

Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen 

 

Ten minste houdbaar tot.. 
Kleurenpracht bij een van de projecten voor klas 1: ‘Ten minste houdbaar tot’. Leerlingen gingen vandaag aan 

de slag met het inleggen/wecken van groenten. 

 

Kevin Jongen, docent biologie 
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Planning 
 

week 11           

ma 9-mrt 
 

Leerlingen Regulier Rapport 

ma  9-mrt 10.30 - 11.45 uur Leerlingen MK Vergadering leerlingenraad 

ma  9-mrt Hele dag Leerlingen Regulier 5V.fi: voorbereidingsdag 

Avond vd Filosofie 

ma  9-mrt Avond Leerlingen   4H/4V CKV: Comedytrain 

(37 ll.) 

di 10-mrt     

wo 11-mrt 8e uur Docenten Regulier Klankbord 

Onderwijsvernieuwing BB 

wo 11-mrt 16.00 - 17.30 uur Leerlingen en 

Mentoren 

Regulier 5V Bowlen en snacken bij 

Olround 

wo  11-mrt 19.00- 20.30 uur Ouders   Informatieavond 

uitwisseling Barcelona 

do 12-mrt     

vr 13-mrt         

week 12           

ma 16-mrt         

ma  16-3 t/m 23-3   Leerlingen Regulier Uitwisseling 3H2: Barcelona 

bij ons op bezoek 

di 17-mrt   Leerlingen Allen Verkort lesrooster t/m 8e 

uur 

di 17-mrt 19.00 - 22.00 uur Leerlingen Allen Presentatie PWS havo 

wo 18-mrt         

do 19-mrt   Leerlingen Allen Verkort lesrooster t/m 8e 

uur 

do  19-mrt 19.00 - 22.00 uur Leerlingen Allen Presentatie PWS vwo 

vr 20-mrt         

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

http://www.dominicuscollege.nl/
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