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Afsluiting van een bijzonder schooljaar..
Beste ouders,
We ronden een bijzonder schooljaar af. Een jaar dat we vol goede moed begonnen met de
onderwijsvernieuwingen, de invoering van Office 365 en veel plannen. En dan, net over de helft van het
schooljaar, overkomt ons allemaal hetzelfde. Corona zorgde voor het sluiten van scholen, organisaties en
bedrijven en dat betekende dat het hele gezin thuis kwam te zitten. In de gezinnen werd gezocht naar een
nieuw ritme waarin plaats gemaakt moest worden voor onderwijs en continuering van andere werkzaamheden
en het moest het liefst ook nog een beetje gezellig blijven.
Voor docenten betekende de lockdown dat iedereen terug naar de basis ging met de vraag; hoe draag ik mijn
stof over in de omstandigheden waarin ik verkeer en met de leerlingen op afstand. In één keer waren we blij
met de invoering van Office 365 met daarin de module Teams en werd die iPad toch ook heel nuttig.
Het managementteam spreekt grote waardering uit …
…voor de wijze waarop de leerlingen om zijn gegaan met deze nieuwe onduidelijke en onzekere situatie,
…voor de ouders voor de wijze waarop zij hun kinderen hebben weten te motiveren en ondersteunen ondanks
hun eigen werk- en zorg omstandigheden en
…voor de collega’s voor hun vermogen om in hoog tempo om te schakelen naar het lesgeven voor de
creativiteit die velen van hen daarin voor de dag legden.
We zijn het schooljaar geëindigd met het afnemen van toetsen om daarmee de stand van zaken wat betreft
eventuele achterstanden te kunnen bepalen. We zijn aangenaam verrast door het feit dat we vrijwel alle
leerlingen konden bevorderen wat overigens niet wil zeggen dat we geen achterstanden hebben
geconstateerd. We zijn echter van mening dat deze achterstanden goed weg te werken zijn door de inzet van
extra ondersteuning. Die ondersteuning zal gegeven worden op school in schooltijd en wellicht aansluitend op
de lessen. Het programma hiervoor is nog in ontwikkeling.
We zijn natuurlijk zeer tevreden over de examenuitslagen: 100 % op het vwo en 96,4 % op de havo. Een mooi
resultaat waar niet aan te tornen valt. Het niet doorgaan van de centrale examens betekent niet dat deze
leerlingen onvoldoende kennis opgedaan zouden hebben. Integendeel; zij hebben de noodzakelijke stof voor
een deel zelf moeten bestuderen en verwerken, dus een compliment aan hen is zeker op z’n plaats.
Het einde van het schooljaar is ook altijd een moment van afscheid. Om verschillende redenen nemen we
afscheid van een groot aantal collega’s. Vijf van hen gaan met pensioen:
Peter Altena, docent Nederlands
Simon Feddema, docent Nederlands
Tom Groenenberg, afdelingsleider Monnikskap
Chris Laheij, Technisch Onderwijs Assistent
Carl Matser, docent Duits
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Ook zij gaan de school verlaten:

Nora Kuiphuis, docent Engels
Amelia Kroes, docent Engels
Hanneke Nooijen, docent filosofie (LIO)
Emma Broekhuizen, docent Nederlands
Peter Bouwman, docent biologie
Gwen van Duin, docent biologie
Margreet van Terwisga, docent beeldende kunst en vormgeving
Roel van Koeverden, docent wiskunde
Coen van Schayk, docent scheikunde (LIO)
Rob Slenders, docent lichamelijke opvoeding
Armand Timmer, docent scheikunde
Bram Raaben, docent biologie (LIO)

In de Nieuwslink na de zomervakantie stellen we de nieuwe collega’s aan u voor en geven we u inzicht in een
aantal veranderingen die worden doorgevoerd in onze organisatiestructuur. Vandaag ontvangt u ook nog een
update met betrekking tot de coronamaatregelen vanaf de start van het nieuwe school.
We hopen dat er vanaf het nieuwe schooljaar geen updates meer verstuurd hoeven worden en dat u weer via
deze wekelijkse Nieuwslink kunnen informeren over wat er op het Dominicus College gebeurt. Voor nu wensen
wij ouders en leerlingen namens alle collega’s van het Dominicuscollege een bijzonder fijne en vooral gezonde
vakantie!
Namens het managementteam, Dorine Pepping

DC-uren, wat kies je in 2020 – 2021?
Vorige week heeft u al kunnen lezen dat de projectgroep bovenbouw tijdens
de coronasluiting druk is geweest om het schooljaar 2020-2021 vorm te geven.
In dit schooljaar gaan ook de eindexamenklassen deelnemen aan de DC uren
en de keuzes voor verdiepingsmodules en ondersteuningsmodules.
Voor alle leerlingen hebben we een boekje gemaakt waarin alle keuzes voor
het schooljaar 2020-2021 staan. De leerlingen van de 3e klas krijgen deze
boekjes uitgedeeld bij het ophalen van het rapport. De leerlingen van de 4e en
5e klas krijgen dit boekje thuisgestuurd samen met het rapport. U als ouder
ontvangt het boekje vandaag in de bijlage. Wij zijn erg trots op het gevarieerde en ruime aanbod aan
verdiepingsmodules en ondersteuningsmodules die gegeven gaan worden.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgen alle bovenbouwleerlingen voorlichting over de DC-uren en
de keuzes die zij kunnen maken. Niet alle modules worden in elke periode aangeboden, het advies is om dit
boekje, samen met uw zoon of dochter, door te nemen en alvast te bedenken welke modules interessant zijn.
We hopen dat veel leerlingen geïnspireerd zullen worden om één of meerdere van deze mooie modules te
volgen!
Namens de projectgroep bovenbouw, Susanne Elgershuizen
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Diplomeringen 2020
Met veel plezier kijken we terug op drie mooie bijeenkomsten.
We hopen dat leerlingen en ouders hiervan genoten hebben!
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Jaarplanner
Week 34
vr

21-aug

Ophalen boeken

Week 35
ma

24-aug

Leerlingen

Allen

Geen lessen

di

25-aug

Leerlingen

Allen

Introductiedag 1
Leerjaar 1: introductieactiviteiten
Leerjaar 2 en 3: keuzevoorlichting
Bovenbouw: keuzevoorlichting
MK: opstartdag

di

25-aug

Leerlingen

Allen

Inschrijving keuze DC-uren BB periode 1

wo

26-aug

Leerlingen

Allen

Introductiedag 2
Leerjaar 1: keuzevoorlichting + iPad-instr.
Leerjaar 2 en 3: introductieactiviteiten
Bovenbouw: introductieactiviteiten
MK: introductieactiviteiten (tot 13.30 uur)

do

27-aug

do

27-aug

vr

28-aug

17.00 uur

Start periode 1
Avond

Ouders

Allen

Ouderavond leerjaar 1

week 36
ma

31-aug

ma

31-aug

Avond

Ouders

Allen

Ouderavond leerjaar 2

di

1-sep

Avond

Ouders

Allen

Ouderavond leerjaar 3

wo

2-sep

do

3-sep

vr

4-sep

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