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1. Tot wanneer duurt de coronasluiting? 

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat scholen in elk geval tot en met dinsdag 28 april 

gesloten moeten blijven. Deze datum valt voor onze school midden in de meivakantie. Dit 

betekent dat de school in elk geval tot en met dinsdag 5 mei gesloten zal zijn. Uiterlijk 21 april  

neemt het kabinet opnieuw een besluit over een eventuele verlenging van de maatregel. 

 

2. Is de school tijdens de coronasluiting telefonisch bereikbaar? 

De school is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur via 024-3772164. 

 

3. Is het schoolgebouw toegankelijk tijdens de coronasluiting? 

Het schoolgebouw is in principe niet toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers of 

bezoekers tijdens de coronasluiting. Mocht u toch op school moeten zijn, maak hierover dan 

eerst een afspraak met een van onze medewerkers en kom bij voorkeur alleen. Het is voor 

leerlingen niet toegestaan om tijdens de coronasluiting op school te werken. 

 

4. Moet ik mijn kind ziekmelden tijdens de coronasluiting? 

Is uw kind ziek, meld dit dan vanaf 09.00 uur telefonisch bij de receptie  via 024-3772164; meld 

het ook als uw kind weer beter is. 

 

5. Bij wie kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen? 

Alle suggesties, opmerkingen en vragen over de gevolgen van de coronasluiting en de 

maatregelen die de school neemt, kunt u sturen naar postbus@dominicuscollege.nl.  Het zal niet 

mogelijk zijn om op alle suggesties en opmerkingen individueel te reageren, maar u kunt er van 

op aan dat de input meegenomen wordt in de te nemen beslissingen. 

 

6. Hoe worden de online lessen verzorgd tijdens de coronasluiting? 

De online lessen worden verzorgd volgens het reguliere lesrooster. Dit betekent dat op de 

ingeroosterde tijden leerlingen en collega’s met elkaar contact kunnen hebben over het vak. De 

docent bepaalt op welke wijze de les wordt vormgegeven, welk middel gebruikt wordt en wat 

hierbij verwacht wordt van de leerling. Ook de mentorlessen gaan door volgens het reguliere 

lesrooster. Het vak universum  in leerjaar 1 en 2 komt tijdelijk te vervallen. 

 

7. Gaan de maatwerk- en projectlessen voor klas 1 door tijdens de coronasluiting? 

Voor maatwerklessen geldt dezelfde afspraak als voor reguliere lessen zoals hierboven 

beschreven. Op dinsdag 7 april kunnen leerlingen van klas 1 zich tijdens het eerste en tweede uur 

inschrijven voor de maatwerklessen in periode 4. Alle projecten komen te vervallen tijdens de 

coronasluiting; dit geldt zowel voor de projecten op dinsdagochtend als op donderdagmiddag.  

Uitzondering: De gymnasiumleerlingen volgen in periode 4 op dinsdagochtend hun tweede ODC-

project (Odyssee). Over de start worden ze geïnformeerd door de mentor. 
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8. Gaan de DC-uren door tijdens de coronasluiting? 

Leerlingen werken tijdens ingeroosterde DC-uren zelfstandig en volgens de planning aan het 

betreffende vak. De docent die op het betreffende uur is ingeroosterd begeleidt de leerlingen en 

beantwoord vragen.   

 

9. Hoe weet ik of een docent ziek of afwezig is? 

Iedere ochtend worden leerlingen  per email op de hoogte gebracht van de ‘lesuitval’ van die 

dag.  

 

10. Worden er schoolexamens afgenomen tijdens de coronasluiting? 

De afname van schoolexamens voor de eindexamenklassen wordt gepland van 6 mei t/m 15 mei. 

Afname vindt plaats volgens alle geldende voorschriften van het RIVM en de GGD. 

 

Uitzonderingen op bovenstaande regel: 

-Voor de meivakantie verzorgen leerlingen van 5 havo en 6 vwo een digitale presentatie van hun 

profielwerkstuk. Leerlingen maken hierover een afspraak met hun begeleider. 

-Voor de meivakantie worden er bij leerlingen van 5 havo en 6 vwo digitaal mondelingen 

afgenomen voor de vakken Nederlands, Duits, Engels en Frans; dit m.u.v. de mondelingen 

Nederlands voor leerlingen van 6 vwo, deze  worden vanaf 6 mei schriftelijk afgenomen.  

 

Voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo zijn de schoolexamens eveneens uitgesteld tot na de meivakantie. 

Over de planning van de nog in te halen toetsen volgt later meer informatie. 

 

11. Waar kan ik zien of een geplande activiteit geannuleerd is? 

Op onze website vindt u onder: onze school>jaarplanner een actueel overzicht van gelande 

activiteiten.  

 

12. Vind er restitutie plaats van reeds betaalde bedragen voor geannuleerde activiteiten? 

Voor een aantal activiteiten geldt dat er gekeken wordt of deze op een later moment alsnog 

kunnen plaatsvinden. Voor deze activiteiten vindt vooralsnog geen restitutie plaats. Wanneer 

een activiteit definitief komt te vervallen, dan wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort op 

uw rekening. Eventuele vragen hierover kunt u stellen via: facturen@dominicuscollege.nl 

 

13. Kan ik tijdens de coronasluiting gebruik maken van de diensten van Bijlesnetwerk? 

Bijlesnetwerk verzorgt ook tijdens de coronasluiting huiswerkbegeleiding en bijles, maar doet dat 

nu online. Voor meer informatie zie: https://www.lyceo.nl/online-huiswerkbegeleiding/ 

en https://www.lyceo.nl/online-bijles/. 

 

14. Hoe ziet de afronding van het schooljaar eruit? 

Wanneer op 21 april blijkt dat de school na de meivakantie weer toegankelijk zal zijn en wij de 

lessen op school kunnen hervatten, dan zullen wij proberen het schooljaar zoveel mogelijk op 

gebruikelijke wijze af te ronden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij ons op dat moment 

beraden over de wijze waarop wij kunnen komen tot een zo goed mogelijke afronding van het 

schooljaar. Wij kunnen op dit moment helaas nog niet zeggen of wij voor de overgang aan het 

einde van dit schooljaar de gebruikelijke overgangsnormen zullen hanteren. 
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15. Wat zijn de belangrijke data voor de afronding van het schooljaar van de examenkandidaten? 

• Dinsdag 7 april – donderdag 23 april: 

Facultatief les volgens lesrooster periode 4, PWS-presentatie, afronden handelingsdelen, 

mondelinge SE’s (digitaal). 

• Woensdag 6 mei – vrijdag 15 mei: 

Afrondende schoolexamens 

• Woensdag 27 mei – vrijdag 29 mei: 

Herkansingen  

• Maandag 1 juni: 

Deadline inschrijvingen HBO (was eerst 1 mei)  

• Donderdag 4 juni: 

Ondertekenen SE-resultaten (worden 5 juni aan DUO doorgegeven)  

• Donderdag 2 juli: 

Diploma-uitreiking 

 


