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Startweek schooljaar 2020 – 2021
Startweek 1e klassen
De eerstejaars ontvangen we dinsdag 25 augustus om 08.30 uur in de aula van onze school. Ze ontmoeten hun
mentoren ‘in het echt’ en hebben de rest van de dag een leuk kennismakingsprogramma. Op woensdag
26 augustus starten de leerlingen de dag weer met hun mentor. Ze programmeren hun iPad en kiezen aan de
hand van pitches hun eerste project. Op donderdag 27 augustus gaan ze verder met het programmeren van de
iPad. Ook maken de leerlingen twee instaptoetsen en hebben ze hun allereerste projectmiddag. Vrijdag
28 augustus starten de leerlingen wederom met 2 uur iPad-instructie; de rest van de dag is de eerste ‘gewone’
lesdag volgens het rooster.

Startweek 2e en 3e klassen
De 2e en 3e klassen starten op dinsdag 25 augustus met een mentorbijeenkomst. De tweedejaars worden
geïnformeerd over een nieuwe reeks projecten en de mogelijkheden tijdens de maatwerkuren. De leerlingen
maken tijdens die bijeenkomst ook meteen hun keuzes. De 3e klassen worden onder andere over de Groene
Kaart en de start van de profielkeuze geïnformeerd. Op woensdag 26 augustus zijn er voor de 2e en 3e klassen
introductieactiviteiten. Op donderdag 27 augustus starten voor deze groepen de lessen volgens het rooster.

Startweek bovenbouw
De bovenbouwleerlingen starten op dinsdag 25 augustus met een instructie over het inplannen van DC-uren en
de extra mogelijkheden die hierin vanaf komend schooljaar worden geboden. Het definitief inschrijven vindt
die dag vanaf 17.00 uur plaats. U kunt dit samen met uw zoon/dochter thuis doen. De leerlingen van 5H en 6V
maken aansluitend aan de instructie een opstart met het profielwerkstuk. Zij gaan aan de slag met een plan
van aanpak, ontmoeten hun begeleider en nemen de handleiding van het PWS door. Op woensdag
26 augustus is er een introductieprogramma en op donderdag 27 augustus starten de lessen volgens het
rooster.

Startweek Monnikskap
Dinsdag 25 augustus is de opstart-dag voor de leerlingen van de Monnikskap. Op deze dag zien zij hun mentor
en de andere leerlingen weer. Ook krijgen zij hun rooster en boekenpakket, uitleg over de programma’s
waarmee wij werken en de inlogcodes die zij nodig hebben. Deze dag start om 09.30 uur en eindigt om 11.45
uur. Woensdag 26 augustus is er een leuke introductie-activiteit voor alle Monnikskap-leerlingen. Deze dag
start om 09.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Donderdag 27 augustus starten de lessen volgens het rooster in
Line.
Vanaf vrijdag 21 augustus is het programma van de introductie-activiteiten te vinden op de homepage van
onze website. Alle overige bijeenkomsten zijn terug te vinden in Zermelo of Line.
Afdelingsleiders en coördinatoren
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Data ouderavonden start schooljaar
Vlak na de start van het nieuwe schooljaar zijn er een aantal ouderavonden gepland. Noteert u alvast de datum
in uw agenda?
Donderdag 27 augustus: leerjaar 1
Maandag 31 augustus: leerjaar 2
Dinsdag 1 september:
leerjaar 3
De data zijn onder voorbehoud van de richtlijnen van het RIVM. Nadere informatie inclusief het tijdstip volgt in
het nieuwe schooljaar per mail. De uitnodigingen voor de overige ouderavonden volgen in de Nieuwslink.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo en Mandy van der Velden, coördinator onderbouw vwo

Cambridge examens

De geannuleerde Cambridge examens zijn opnieuw ingepland. De
examens zullen worden afgenomen in Arnhem. Het schriftelijke deel
vindt plaats op:
B2 First:
C1 Advanced:
C2 Proficiency:

26 september 2020
12 september 2020
3 oktober 2020

Het mondelinge deel zal in de dagen voorafgaande aan deze data worden afgenomen.
Ingrid Smit, docent Engels

Inleveren schoolboeken
Eind deze week worden de brieven verstuurd met betrekking tot het inleveren van de schoolboeken. Hierin
vindt u ook het overzicht van hoe laat elke klas op school verwacht wordt. Let op! Dit jaar kunnen de leerlingen
vooraf hun boeken online inleveren zodat op school alleen nog het gehele pakket gescand hoeft te worden.
Leerlingen ontvangen hierover nog instructies per mail. Het SBA heeft ook een instructievideo gemaakt. Deze is
te zien op de homepage van onze website.
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken

Geleende apparatuur retourneren

De afgelopen periode hebben leerlingen bij het thuiswerken soms gebruik gemaakt van geleende apparatuur
(iPads, opladers, fotocamera's, statieven, laptops e.d.). In verband met de eindinventarisatie van de
mediatheek vragen we leerlingen de geleende apparatuur uiterlijk 10 juli terug te brengen. Wilt u uw
zoon/dochter hieraan herinneren? De apparatuur kan worden afgegeven bij ondergetekende of bij een van de
conciërges.
Dank alvast!
Johan van Haalen, mediatheekbeheerder
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Aanmelden Bijlesnetwerk

Vanaf begin komend schooljaar zal de huiswerkbegeleiding ook weer volledig
fysiek op school aanwezig zijn. Als u uw kind een sterke start wilt laten maken,
dan kunt u hem/haar nu al aanmelden voor onze huiswerkbegeleiding of
bijvoorbeeld bijles. Neem dan contact op met Niels van Wanrooij
niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of 06-13057615. We kunnen dan
samen een vrijblijvend intakegesprek plannen.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk

De Avond van de filosofie in coronatijd
Afgelopen week ging de Avond van de Filosofie in afgeslankte vorm gelukkig toch nog door. In kleine groepen
presenteerden leerlingen aan elkaar hun analyses van emoties en e-moties, emoties die beleefd en geleefd
worden in de digitale wereld. Wat doen deze e-moties met onze ideeën over vriendschap, liefde, angst en
woede? En, zijn wij nog wel authentiek met al die manieren om digitaal onze emoties te uiten?
In elf verschillende presentaties
kwamen de leerlingen uit 5V met
filosofie in hun pakket aan het woord.
Dit jaar bestonden de groepjes uit
leerlingen van onze school en van het
Maaswaal College en dat was voor
iedereen spannend. Maar het leverde
ook mooie presentaties op die meer
dan voldoende stof tot nadenken
opgeleverd hebben, en dat is juist
wat je bij filosofie wilt!
Volgend jaar weer, dan hopelijk weer met publiek!
Mark van der Meijden, docent filosofie

Versnellers
Vanochtend was er een korte feestelijke
afsluiting met de leerlingen die dit schooljaar
versneld examen hebben gedaan. Het gaat om
Qiana Dal, Huub van Koolwijk, Tjeu
Groothuijsen, Katja Hooft, Mette Jansen en
Joep Kamm voor Engels en Freek van den
Dobbelsteen voor M&O.
Roos Pesch, docent Engels
Laurence van Thiel, docent M&O
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Vanuit de projectgroepen onderwijsvernieuwing
Onderwijsvernieuwing onderbouw

Na maanden van voorbereiding en ontwikkeling gingen we dit schooljaar van start met projecten en maatwerk
in klas 1. Zowel het maatwerk als de projecten konden door middel van een speciaal programma per periode
gekozen worden. Met groot enthousiasme gingen leerlingen en docenten aan de slag. De projecten in het
eerste halfjaar leverden prachtige producten op en de eerste ervaringen met het maatwerk waren positief! En
toen kwam corona… Nieuwe projecten en maatwerk en natuurlijk ook de klassikale lessen kwam abrupt tot
een einde.
Na een periode van omschakelen hebben we onze ogen gericht op volgend jaar. De ontwikkeling voor klas 2 en
3 zijn ondertussen nog steeds in volle gang en klas 1 wordt bijgeschaafd. In klas 2 wordt hetzelfde systeem
toegepast als in klas 1. In klas 3 worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw met DC-uren. In de startweek
volgend jaar krijgen alle leerlingen informatie hierover.
Sjel Jansen, projectteam onderwijsvernieuwing onderbouw

Onderwijsvernieuwing bovenbouw

Dit schooljaar zijn we gestart in de bovenbouw met de invoering van DC-uren. Het was voor iedereen wennen,
zowel voor leerlingen als voor docenten, maar we kijken tevreden terug op de start. Door de plotselinge
coronasluiting verliepen periode 3 en 4 echter heel anders dan we gehoopt hadden. Verdiepingsmodules
konden niet doorgaan en ondersteuningsmodules moesten opeens op afstand gegeven worden. In deze
periode is de projectgroep druk bezig geweest met de voorbereiding voor het schooljaar 2020 - 2021. Het
resultaat hiervan wordt volgende week aan de leerlingen van klas 3, 4 en 5 gepresenteerd. In de Nieuwslink
van volgende week krijgt u als ouder ook de informatie gepresenteerd. Houdt volgende week de nieuwslink dus
goed in de gaten; wij als projectgroep zijn trots op het resultaat!
Projectteam onderwijsvernieuwing bovenbouw

Onderwijsvernieuwing Monnikskap
Jongeren: ‘werk in uitvoering’

“Er is zoveel knalharde wetenschappelijke kennis die niet wordt gebruikt”, verzucht emeritus hoogleraar
neuropsychologie Jelle Jolles in een artikel van Trouw op 10 juni j.l. Jolles is gefascineerd door het tienerbrein
en doet al jaren onderzoek naar de hersenontwikkeling van jongeren van 8 tot 25 jaar en heeft nu een nieuw
boek uitgebracht met als titel ‘Leer je kind kennen’. “Komt ie nu mee!”, verzucht het projectteam onderwijsvernieuwing Monnikskap op de hete aircoloze dinsdagmiddag 23 juni wanneer de laatste producten van de
ontwikkelingsplannen uit de printer rollen.
Hoe fijn is het dan om te ontdekken dat we de goede accenten hebben gelegd. Na twee jaar onderzoeken
lezen, scholen bezoeken, met experts praten, liggen de nieuwe plannen op tafel. Vanaf volgend schooljaar
starten we met andere lestijden op de Monnikskap die beter aansluiten op het reguliere rooster, zodat
leerlingen van alle afdelingen bij elkaar in de les kunnen stappen. We brengen vakken samen in de
bandbreedte-uren, verstevigen ons mentorprogramma en hebben twee keer per week een opstart met het
team. Met de ontwikkelde onderwijsschets en jaarcyclus worden jongeren continu uitgedaagd en geprikkeld
om meer regie te pakken over hun persoonlijke ontwikkelingsproces. Om met andere jongeren, maar zeker ook
met volwassenen in gesprek te gaan over dat wat hen werkelijk drijft. Wij kijken ernaar uit.
Projectteam onderwijsvernieuwing Monnikskap
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Tevredenheid ouders en leerlingen
Ook dit jaar zijn er weer diverse tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders (klas 1 en 3) en
leerlingen (klas 1, 3 en examenklassen). De resultaten geven ons informatie over wat wij kunnen doen om de
kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. De volledige rapportages kunt u teruglezen op onze website onder:
Onze school > Kwaliteit.
Dorine Pepping, rector
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Wat fijn om het jaar gezamenlijk af te kunnen sluiten..
Een greep uit de mentoractiviteiten.

1A1
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Klas 2

3A1 en 3A2
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3H1

4H

4V
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Jaarplanner
week 28
ma

6-jul Hele dag

Leerlingen

di

7-jul 08.30 - 12.30 uur Leerlingen

wo

8-jul

do

9-jul

do

9-jul 09.00 - 10.45 uur Leerlingen

Regulier

do

9-jul

Leerlingen

Monnikskap Mentoractiviteit

do

9-jul

Ouders

Allen

Sluiting aanvragen revisie ob en bb

vr

10-jul

Leerlingen

Allen

Herkansingen 4H/4V/5V

Regulier

Uitloop herkansingen 4H/4V/5V

Allen

Boeken inleveren + uitdelen rapporten
onderbouw
Mentoractiviteit 1A1

week 29
Ma

13-jul

Leerlingen

Allen

Start zomervakantie T/M 21 augustus 2020

vr

21-aug

Leerlingen

Regulier

Boeken ophalen

Week
35
ma

24-aug

Leerlingen

Allen

Geen lessen

di

25-aug

Leerlingen

Allen

Introductiedag 1 keuzevoorlichting en maken
keuzes (maatwerk, projecten, DC-uren)

di

25-aug 17.00 uur

Leerlingen

Allen

Inschrijving keuze DC-uren BB periode 1

wo

26-aug

Leerlingen

Allen

Introductiedag 2 introductieactiviteiten

wo

26-aug

1e klas: keuzevoorlichting en maken keuzes
(maatwerk, projecten, DC-uren)

do

27-aug

Start periode 1

do

27-aug Avond

vr

28-aug

Ouders

Allen

Ouderavond leerjaar 1

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