Nijmegen, 3 juli 2020

Update
Gisteren hebben we onze eerste diploma-uitreikingen van dit jaar gehad. In een kleine intieme
setting hebben de leerlingen van de Monnikskap en de reguliere havo hun diploma uitgereikt
gekregen. Vanwege de 1,5-meterregel voor volwassenen gebeurt dit in een aangepaste vorm die als
voordeel heeft dat het persoonlijker wordt en het voor de leerlingen en ouders niet zo’n lange zit is
als andere jaren. Vanmiddag is het de beurt aan het vwo. Fijn dat we dit bijzondere examenjaar zo
toch op een leuke manier kunnen afsluiten.
•

Facilitaire zaken
Er wordt in de komende weken flink geklust in de school: de Monnikskap krijgt Airco, er wordt
een nieuw keukenblok in het BI-kabinet geplaatst, het zorgteam krijgt een nieuwe kastruimte op
maat, de stilteruimte krijgt dubbelglas in de ramen naar de aula, A105 wordt omgebouwd tot
(stille) werkplek voor het personeel en het secretariaat gaat opgesplitst worden in twee kleinere
kantoorruimtes. Ook zal voor de start van het schooljaar de paal bij de ingang voor de auto’s
naar de zijkant verplaatst worden.

•

Inleveren boeken 9 juli
Vanwege Corona vindt het inleveren van de boeken door de leerlingen op een wat andere
manier plaats dan andere jaren. Voordat ze op 9 juli het pakket komen afgeven, moet er een
online registratie plaatsvinden. Via een brief van SBA en een mail van ons zijn jullie daarover
ingelicht. In de laatste mail stond helaas een verkeerde link. De juiste versie is deze:
instructievideo.
De boeken voor volgend jaar kun je op vrijdag 21 augustus op komen halen.

•

Lesrooster 2020-2021
In het nieuwe schooljaar kunnen we weer volledig open en dat betekent dat we gaan starten
volgens het normale lesrooster. Het rooster wordt in de week van 17 augustus voor jullie open
gezet. We starten in de week van 24 augustus. Op maandag zijn de leerlingen nog vrij en op
dinsdag en woensdag zijn er introductieactiviteiten. Donderdag 27 augustus beginnen de lessen.
Via de website kun je de jaarplanner voor 2020-2021 inzien; nog niet alles staat er in, maar het
geeft alvast een goed beeld van wat je te wachten staat.

•

Opstart met 1,5 meter
Hoewel de leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden, geldt dat wel voor
contacten tussen leerlingen en volwassenen en tussen volwassenen onderling. Dat vraagt een
aparte logistiek en diverse beschermingsmaatregelen waar de afgelopen tijd al veel over is
gediscussieerd. In de bijlage een eerste reeks van maatregelen die we na de vakantie in willen
laten gaan. Als je hierop wilt reageren of aanvullende suggesties hebt, kun je die mailen naar
opstart2021@dominicuscollege.nl. We zullen er dankbaar gebruik van maken!

•

Maatwerk in 2020-2021
Onderbouw: in het nieuwe schooljaar gaan we in zowel leerjaar 1 als in leerjaar 2 maatwerk en
projecten aanbieden. Leerjaar 3 gaat voor het eerst met de Groene Kaart werken en krijgt in het
2e semester ‘DC-uren light’ aangeboden.
Bovenbouw: komend schooljaar gaat de hele bovenbouw met DC-uren werken. De mentoren
zullen op dinsdag 25 augustus uitleg geven en die dag gaat vanaf 17.00 uur Zermelo open om je
keuze door te geven.

