
Beste leerlingen, collega’s en ouders, 

 

Met onderstaande afspraken proberen wij het onderwijs op het Dominicus College de aankomende drie weken 
zo goed mogelijk vorm te geven. Dit doen wij met de kennis en informatie die ons nu ter beschikking staat. Het 
kan dus zijn dat in de komende weken één of meerdere afspraken gewijzigd worden. Wij vragen daarvoor begrip 
en medewerking van iedereen.  

 

Rooster en lessen 

- We volgen de komende weken het rooster zoals het nu bekend is. Dit betekent dat op de ingeroosterde 
tijden leerlingen en collega’s contact met elkaar kunnen hebben over het vak. Dit geldt zowel voor de 
leerlingen van de Monnikskap als de leerlingen van de reguliere afdelingen. 

- De ‘lessen’ starten op woensdagochtend om 08.30, zodat docenten aankomende dinsdag kunnen 
gebruiken om de nieuwe manier van werken voor te bereiden.  

- Elke dag worden leerlingen per e-mail op de hoogte gebracht van de ‘lesuitval’ van die dag; de 
betreffende collega’s zijn die dag niet ‘aanwezig’ en hun lessen gaan niet door. 

- Leerlingen: 
o werken tijdens deze ingeroosterde uren zelfstandig aan de stof en kunnen vragen stellen aan 

hun docenten. Buiten de contacturen om kunnen leerlingen vragen stellen aan hun docenten, 
maar deze vragen worden in de contacturen beantwoord.  

o die bezig zijn met samenwerkingsopdrachten kunnen, waar mogelijk, gezamenlijk verder 
werken via een digitaal platform. Afspraken voor begeleiding van een docent kan conform 
voorgaand punt. 

o zie ook: tips voor leerlingen.  
- Docenten: 

o communiceren met hun klassen op welke wijze en via welk middel er gewerkt en 
gecommuniceerd gaat worden. 

o beantwoorden tijdens deze ingeroosterde uren de vragen van de leerlingen van de 
betreffende klas, of hebben op een andere manier contact met de klas. 

o bepalen of leerlingen op afgesproken tijdstippen huiswerk of opdrachten moeten inleveren. 
o zie ook: tips voor docenten. 

 

DC-uren 

- Leerlingen werken tijdens ingeroosterde DC-uren zelfstandig en volgens de planning aan het 
betreffende vak. Eventuele vragen stellen leerlingen aan hun eigen vakdocent. 

- Docenten beantwoorden de vragen die voortkomen uit een DC-uur in hun eerstvolgende ingeroosterde 
vakles of DC-uur. 

- Het inschrijven voor de DC-uren van periode 4 blijft staan op 27 maart, 17.00. 

 

Examenklassen 

- Leerlingen van examenklassen kunnen de gehele lesweek door hun vragen stellen aan docenten. 
Docenten beantwoorden de vragen binnen de reguliere werktijden.  

- Docenten geven examenleerlingen en examenklassen prioriteit in aandacht en tijd.  

 

Maatwerk en projecten 1
e
 klassen 

- Voor maatwerkuren geldt dezelfde afspraak als voor reguliere lessen zoals hierboven beschreven. 
- Alle projecten worden geannuleerd. Dit geldt voor de projecten op dinsdagochtend en op 

donderdagmiddag.  



 

Mentoraat 

- Mentoren van klassen met een ingeroosterd mentoruur zijn op het betreffende moment beschikbaar 
voor vragen van hun leerlingen. 

- Mentoren van klassen zonder mentoruur communiceren met hun mentorleerlingen op welke wijze of 
op welk moment zij beschikbaar zijn voor hun leerlingen. 

- Mentoren van de 3
e
 klas wordt gevraagd om per e-mail of met een belafspraak de resterende 

profielkeuzegesprekken te voeren. Mentoren worden hierover later geïnformeerd door VEM of RIN. 
- Mentoren van de onderbouw bevragen hun klassen tijdens het mentoruur over de gang van zaken en 

zien er op toe dat de werklast van hun klas behapbaar blijft. 

 

Tips voor docenten 

- Bespreek in de sectie wat per jaarlaag of parallelle klas de komende tijd verwacht wordt van leerlingen, 
op welke wijze dit aangeboden of gecontroleerd wordt en geef elkaar tips hoe om te gaan met 
onderwijs op afstand.  

- Maak heldere afspraken over wat je van een klas verwacht en maak duidelijk hoe jij, binnen 
bovenstaande kaders, de komende drie weken gaat werken. Maak ook duidelijk aan een klas wat ze wel 
en niet van jou mogen verwachten. 

- Maak heldere afspraken over wanneer en waar opdrachten ingeleverd moeten worden. 
- Ga nu niet experimenteren met nieuwe manieren van werken, maar gebruik een platform waar jij en de 

leerlingen mee bekend zijn en al mee werken.  
- Op de vakpagina op Itslearning kun je bij ‘bronnen’ een ‘discussie’ toevoegen. Op deze wijze kun je 

zichtbaar voor de gehele klas vragen beantwoorden van leerlingen. Benoem actief de verschillende 
onderwerpen om het overzicht te bewaren. Voeg een lijst toe met veel gestelde vragen [FAQ] om alvast 
te voorzien in antwoorden op deze vragen.  

- Werk zo min mogelijk per e-mail naar leerlingen toe, omdat jouw antwoord alleen zichtbaar is voor de 
afzender van de vraag. 

- Verwijs actief naar digitaal les- of oefenmateriaal, denk bijvoorbeeld aan Youtube. 
- Wil je zelf uitlegvideo’s delen, gebruik dan Youtube om de overbelasting van It’s Learning te 

voorkomen. 

 

Tips voor leerlingen 

- Haal voor dinsdagmiddag je boeken uit je kluisje, je zult ze nodig hebben! De school is op dinsdag open 
van 08.00-17.00. Vanaf woensdag is de school bereikbaar van 08.00-15.00 uur. 

- Ben je ziek, meld dit dan telefonisch bij de receptie [024 3772164]. Wij blijven ook de komende drie 
weken een absentieregistratie bijhouden. Meld het ook weer als je beter bent.  

- Zorg dat je per vak een duidelijk beeld hebt van hoe er de komende drie weken gewerkt gaat worden, 
wat er van jou verwacht wordt, wat je in moet leveren en waar je informatie kunt vinden.  

- Houd je aan de afspraken die er gemaakt worden over het inleveren van opdrachten en/of huiswerk. 
- Werk volgens je rooster aan de verschillende vakken, ook als je voor een vak niets hoeft in te leveren. 
- Stel je vragen op de afgesproken tijdstippen en accepteer dat je niet direct een antwoord terug krijgt. 

Geef je docent de tijd om jouw vraag te verwerken en om tot een antwoord te komen. 
- Met vragen en opmerkingen kun je je melden bij: 

o je mentor; 
o de coördinator onderbouw VWO [VEM@dominicuscollege.nl]; 
o de coördinator bovenbouw VWO [MER@dominicuscollege.nl]; 
o de afdelingsleider HAVO [RIN@dominicuscollege.nl]. 

 


