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Start schooljaar
De start van dit nieuwe schooljaar is op vele fronten anders dan voorgaande schooljaren. Vorig schooljaar
brachten de onderwijsvernieuwingen en de invoering van Office 365 wat onzekerheden bij aanvang van het
schooljaar, dit jaar hebben we te maken met een verandering van een heel andere orde.
We hadden destijds niet kunnen vermoeden dat we nu zouden praten over 1,5 meter afstand, facial shields,
mondkapjes en verschillende loopmomenten voor leerlingen en docenten. We zouden bedacht hebben dat
zoveel afstand tot elkaar in het onderwijs onmogelijk is en we zouden niet hebben geweten wat het icoontje
van ‘Teams’ op onze bureaubladen betekent. We noemen dit ‘de nieuwe werkelijkheid’ en we moeten er mee
omgaan in de hoop dat het hierbij blijft, zodat we niet over hoeven te gaan naar een gedeeltelijke of gehele
sluiting van de school.
Het nieuwe schooljaar betekent ook werken in een nieuwe organisatiestructuur. Voorheen hadden we
afdelingsleiders waar leerlingen en ouders terecht konden met vragen of kwesties. Vanaf dit schooljaar werken
we met teamcoördinatoren. Deze teamcoördinatoren werken met een aantal collega’s in een team en zijn
samen verantwoordelijk voor leerlingzaken en het programma voor het betreffende leerjaar. Zij zijn, na de
mentor, het aanspreekpunt voor ouders. Alle teamcoördinatoren zijn reeds langere tijd werkzaam op onze
school. Op pagina 2 van deze Nieuwslink geven wij onze teamcoördinatoren graag een gezicht, voor het geval u
niet bekend bent met de teamcoördinator van uw zoon/dochter. Elk team wordt op zijn beurt bijgestaan door
een lid van de schoolleiding.
Klas
1 en 2 havo en vwo
3 t/m 5 havo
3 en 4 vwo
5 en 6 vwo (eerste semester)
5 en 6 vwo (vanaf januari 2021)
Monnikskap

teamcoördinator
Mandy van der Velden
Hanneke de Jong
Sjel Jansen
Emilie Braam-Roulot
Susanne Elgershuizen
Kathelijne Wentink
Monique Linssen

Verantwoordelijk lid MT
Nancy van Riet-Bunte
Nancy van Riet-Bunte
Menno Bartlema
Menno Bartlema
Menno Bartlema
Dorine Pepping

Met deze nieuwe structuur hopen we nog beter met elkaar samen te kunnen werken ten behoeve van onze
leerlingen.
Dit nieuwe schooljaar staat ook in het licht van de verdere invoering van de onderwijsvernieuwingen. Dat
betekent dat nu ook het examenjaar gaat werken met DC uren, dat er in klas 2 projecten op het rooster staan
en dat in klas 3 een eerste aanzet wordt gegeven tot het meer zelfstandig werken wat vooral in het tweede
semester vormgegeven zal gaan worden.
Natuurlijk hopen we voor alle leerlingen op een succesvol jaar met de blijvende mogelijkheid om elkaar in
goede gezondheid te ontmoeten op school.
Dorine Pepping, rector
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Mandy van der Velden,
teamcoördinator
klas 1 en 2

Hanneke de Jong,
teamcoördinator havo
klas 3 t/m 5

Susanne Elgershuizen,
teamcoördinator vwo
klas 5 en 6

Kathelijne Wentink,
Monique Linssen
teamcoördinator de Monnikskap teamcoördinator de Monnikskap

Emilie Braam-Roulot,
Teamcoördinator vwo
klas 5 en 6

Sjel Jansen,
teamcoördinator vwo
klas 3 en 4

In het eerste semester van schooljaar 2020 -2021 wordt Susanne
Elgershuizen in verband met zwangerschapsverlof vervangen door Emilie
Braam-Roulot.

Aanvullende coronamaatregelen
Voor het weekend is er een coronaprotocol verspreid. Het protocol is naar aanleiding van reacties van
collega’s, ouders en leerlingen aangepast. Het bijgewerkte protocol is te vinden op de website onder: onze
school>corona. Klik hier voor een directe link. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vindt u in de
bijlage.
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via: postbus@dominicuscollege.nl
Menno Bartlema, conrector
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Introductie

Klas 1

MK
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4 havo

4 vwo
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5 vwo
6 vwo
Helaas konden in verband met het slechte weer
niet alle introductie-activiteiten door gaan. De
geannuleerde activiteiten worden op een later
moment ingehaald.

In herinnering Joke Kersten
Op 6 augustus 2020 overleed Joke Kersten. Zij was van 1968 tot 1988 docent aardrijkskunde op onze school.
Oud-collega Peter Altena schreef een in memoriam. Klik hier om het in memoriam te lezen.
Dorine Pepping, rector
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Reminder ouderavonden klas 1, 2 en 3
Klas 1
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van klas 1 uit voor een ouderavond op donderdag 27 augustus.
U maakt nader kennis met de school en krijgt informatie over het schoolleven van uw zoon/dochter. Na een
korte plenaire bijeenkomst ontmoet u de mentor van uw kind. De mentor vertelt het een en ander over de
start van het schooljaar en het kamp. Het programma is als volgt:
Klas 1H1 en 1HV1
18.30 uur
18.45 - 19.00 uur
19.00 – 20.15 uur

inloop met koffie en thee in de aula
plenaire bijeenkomst in de aula
kennismaking met de mentor in de gymzaal

Klas 1A1 en 1G1
19.00 uur
19.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur

inloop met koffie en thee in de aula
plenaire bijeenkomst in de aula
kennismaking met de mentor in de stilteruimte (klas 1A1) en aula (1G1)

Klas 2
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van klas 2 uit voor een ouderavond op maandag 31 augustus.
Deze avond staat in het teken van een kennismaking met de mentor. De mentor bespreekt een aantal
onderwerpen zoals de rol van de mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels e.d. Het programma is
als volgt:
19.00 uur
19.00- 20.30 uur
Klas 2A1
Klas 2A2
Klas 2G1
Klas 2H1
Klas 2H2

inloop met koffie en thee
kennismaking met de mentor
gymzaal
gymzaal
ruimte A-vleugel bij lokaal A009
stilteruimte
aula

Klas 3
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van klas 3 uit voor een ouderavond op dinsdag 1 september.
Deze avond staat in het teken van een kennismaking met de mentor. De mentor bespreekt een aantal
onderwerpen zoals de rol van de mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels e.d. U maakt ook
kennis met de website www.dedecaan.net die gebruikt gaat worden in het traject van loopbaan-oriëntatie en
begeleiding (LOB)
18.45 uur
19.00- 20.30 uur

inloop met koffie en thee
kennismaking met de mentor
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Klas 3A1
Klas 3A2
Klas 3G1
Klas 3H1
Klas 3H2
Klas 3H3

gymzaal
gymzaal
ruimte A-vleugel bij lokaal A009
stilteruimte
aula
A001

In verband met alle maatregelen rondom het COVID-virus verzoeken we u met maximaal twee ouders/
verzorgers per kind te komen. Verder verzoeken we u niet naar de ouderavond te komen als u
verkoudheidsklachten heeft. Tijdens de ouderavond verzoeken wij u de anderhalve meter in acht te nemen.
Nancy van Riet-Bunte, conrector
Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1, 2
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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