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1. Tot wanneer duurt de coronasluiting? 

Op 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat VO-scholen tot en met vrijdag 31 mei gesloten 

moeten blijven. Vanaf 1 juni is onderwijs op school waarschijnlijk toegestaan met inachtneming 

van de ‘anderhalvemeterregel’.  Om zoveel mogelijk lessen door te kunnen laten gaan is besloten 

om ook na 1 juni de lessen online voort te zetten. 

 

2. Gaat de meivakantie door? 

Vanaf vrijdag 24 april t/m dinsdag 5 mei is de school gesloten i.v.m. de meivakantie. 

Medewerkers zijn tijdens de meivakantie niet beschikbaar voor vragen. In noodgevallen kunt u 

contact opnemen met Dorine Pepping, rector via 06-81753011 of Menno Bartlema, conrector via 

06-54366829. 

 

3. Is de school tijdens de coronasluiting telefonisch bereikbaar? 

De school is vanaf 6 mei op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur via  

024-3772164. 

 

4. Is het schoolgebouw toegankelijk tijdens de coronasluiting? 

Vanaf 6 mei t/m 15 mei is de school toegankelijk voor leerlingen die SE’s moeten maken. Voor 

overige zaken is het schoolgebouw in principe niet toegankelijk. Mocht u toch op school moeten 

zijn, maak hierover dan eerst een afspraak met een van onze medewerkers en kom bij voorkeur 

alleen.  

 

5. Moet ik mijn kind ziekmelden tijdens de coronasluiting? 

Is uw kind ziek, meld dit dan vanaf 08.00 uur telefonisch bij de receptie  via 024-3772164; meld 

het ook als uw kind weer beter is. 

 

6. 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. 

 

7. 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. Vanaf 6 mei tot en met 

vrijdag 12 juni wordt er gewerkt met een verkort lesrooster (regulier: 40 minuten, Monnikskap: 

60 minuten). De lessen van de bovenbouw komen te vervallen op 6 mei in verband met de 

afname van SE’s. 

mailto:postbus@dominicuscollege.nl


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

Voor maatwerklessen geldt dezelfde afspraak als voor reguliere lessen zoals hierboven 

beschreven. De projecten op donderdagmiddag komen te vervallen tijdens de coronasluiting. De 

gymnasiumleerlingen volgen in periode 4 op dinsdagochtend hun tweede ODC-project (Odyssee).  

 

9. 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 

beantwoordt vragen.   

 

10. 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.  

 

11. Worden er SE’s afgenomen tijdens de coronasluiting? 

Van 6 t/m 15 mei worden de laatste SE’s van de examenklassen afgenomen op school.  

 

De uitgestelde SE’s van 4H, 4V en 5V worden op woensdag 6 mei  op school afgenomen. Het 

betreft de SE’s die zijn doorgeschoven vanuit toetsweek 3: 4H: AK, MA en Beco, 4V: MA, 

5V: Beco.  

De afname van de SE’s vindt plaats volgens alle geldende voorschriften van het RIVM en de GGD. 

Voor meer informatie zie: Protocol afname SE’s.  

12. Waar kan ik het rooster van de uitgestelde SE’s die vanaf 6 mei gaan plaatsvinden, vinden? 

In Zermelo kunnen leerlingen zien wanneer welk schoolexamen is ingepland. Klik hier voor een  

overzicht van alle geplande SE’s vanaf 6 mei. Dit overzicht is tevens te vinden in de jaarplanning 

bij woensdag 6 mei. 

 

13. Welke toetsen kan ik in 4H, 4V of 5V nog verwachten tot het einde van het schooljaar? 

In de PTA’s voor deze schooljaren is flink wat gewijzigd. Er zijn toetsen vervallen, verplaatst of 

qua inhoud gewijzigd. Klik hier voor een overzicht van alle wijzingen. 

 

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

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

activiteiten.  

 

15. 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 

 

16. 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/. 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200422_Bijlage_2_SE-protocol_6_mei_-_15_mei_2020.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200422_Bijlage_1_TW3_SEs_voor_BB-ll._0605-1505_versie_21-4-2020.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200416_Bijlage_update_ouders_-_leerlingen_PTA_4H_4V_5V_wk12-25_aanpassingen_(1).pdf
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17. Hoe ziet de afronding van het schooljaar voor niet-examenklassen eruit? 

Vanaf 6 mei tot 12 juni worden de online lessen voortgezet volgens een verkort lesrooster 

(regulier: 40 minuten, Monnikskap 60 minuten). De lessen van de bovenbouw komen te 

vervallen op 6 mei in verband met de afname van SE’s. Vanaf 15 t/m 26 juni vindt de laatste 

toestweek plaats. Alle bijzondere activiteiten komen tot nader orde te vervallen.  

 

18. Blijft de overgangsregeling gehandhaafd? 

De overgangsregeling wordt op een punt aangepast: de regel dat een leerling bij 4 of meer 

tekortpunten doubleert komt te vervallen. In alle gevallen wordt de leerling een bespreekgeval. 

 

19. Hoeveel herkansingen hebben examenkandidaten van 5H en 6V? 

Na de SE’s van 6 t/m 15 mei volgt eerst nog een gewone herkansingsronde vanuit school over 

SE’s uit deze periode. Deze herkansingen vinden plaats van 27 t/m 29 mei. Hierna kunnen 

leerlingen die gezakt zijn of een vak/cijfer willen ophogen, op 18 en 19 juni nog twee 

'resultaatverbetertoetsen ' maken. Die RV-toets(en) gaan over alle PTA stof uit de bovenbouw. 

Om die reden tellen RV-toetsen ook voor 50% mee in het eindcijfer, mits hoger dan het behaalde 

SE gemiddelde. 

 

20. Wordt de slaag- zakregeling voor het diploma aangepast? 

De slaag-zakregeling blijft onveranderd. Leerlingen krijgen op 18 en 19 juni, nog de mogelijkheid 

om twee resultaatverbeteringstoetsen te doen. Het resultaat van deze toetsen telt, alleen als het 

resultaat hoger is dan het SE-gemiddelde, voor 50% mee in de bepaling van het eindcijfer. Voor 

meer informatie zie het Servicedocument VO examens van het Ministerie van OC&W.  

 

21. Wat zijn de belangrijke data voor de afronding van het schooljaar van de examenkandidaten? 

Klik hier voor een overzicht van alle belangrijke data voor de afronding van het examenjaar  

2019 – 2020 van het Dominicus College. 

 

22. Wordt de zomervakantie verplaatst of ingekort? 

Er vindt geen verschuiving of inkorting van de zomervakantie plaats. De zomervakantie vindt 

plaats vanaf 13 juli t/m 21 augustus. 

 

 

http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200409_Servicedocument_VO_examens_slaag-zakregeling_2019_2020_(1).pdf
http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200430_Planning_afronding_examenjaar_2019-2020.pdf

