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Wat te doen in het geval van (corona)klachten?
Met de herfst in aantocht krijgen we steeds meer vragen van leerlingen en ouders over de handelwijze bij
klachten die mogelijk op corona kunnen duiden. In de bijlage vindt u een bericht m.b.t. Corona en lesuitval.
Tevens vindt u een stroomschema waarin voor zowel leerlingen als collega’s staat aangegeven hoe te
handelen.
Een paar opmerkingen hierbij:
onze zorgcoördinator, Jeannette Buijs, is contactpersoon met de GGD;
bij hooikoorts neem je contact op met je mentor. In principe kom je dan wel naar school en maken we
een aantekening in magister zodat collega’s op de hoogte zijn.
Menno Bartlema, conrector

ODC γαμμα: Ziekte en Gezondheid
Klas 2G1 is bezig met een nieuw project: Ziekte en Gezondheid.
Iedereen heeft wel eens te maken met gezondheidszorg, maar dat
het momenteel gespreksonderwerp nummer 1 zou zijn in de
wereld, dat wisten we niet toen we het project bedachten.
Natuurlijk komt corona aan bod, maar we proberen veel meer
aspecten van de geneeskunde langs te laten komen. Ook leuk
voor wie later misschien in die sector wil gaan werken! Het
project maakt onderdeel uit van ODC, een leerlijn die speciaal
voor het gymnasium waarin verschillende vakken samenwerken. In dit geval zijn dat Grieks en biologie, vakken
die ieder op hun eigen manier belangrijk zijn voor de geneeskunde. Kennis van het menselijk lichaam is natuurlijk
essentieel voor artsen en verpleegkundigen. Bij de oude Grieken zien we op het gebied van ziekte en gezondheid
nog veel bijgeloof - offeren aan de goden als remedie - maar ook het begin van een rationele benadering. In de
eerste lessen hebben de leerlingen al kennisgemaakt met de goden die je volgens de Grieken te vriend moest
houden om gezond te blijven. We hebben een virtuele tour gemaakt door een antiek ziekenhuis/heiligdom.
Vandaag waren we aan het puzzelen met de bewegwijzering van een modern ziekenhuis: als je naar de afdeling
'Klinische Neurofysiologie' gaat, wat is er dan met je aan de hand, als je naar de Griekse woorden kijkt waaruit
deze medische term (net als vele andere) opgebouwd is? Later gaan we ons in ieder geval nog verdiepen in
verschijnselen waar de Grieken nog helemaal geen weet van hadden: virussen, bacteriën en resistentie
daartegen (ook weer allemaal Griekse of Latijnse woorden). Zo krijgt 2gym een kijkje in moderne geneeskunde
met een historisch perspectief!
Ad Hereijgers, docent klassieke talen en Marlie Kaufholz, docent biologie
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Gastlessen Peter Altena
Peter Altena's pensioen is nog maar net
begonnen, maar gelukkig mochten we hem
nog een keer welkom heten hier op school.
Afgelopen week heeft hij in V5 gastlessen
gegeven over Reize door het Aapenland, een
satirisch imaginair reisverhaal uit de 18e
eeuw. De leerlingen uit V5 zijn dit boek nu
gezamenlijk aan het lezen. Ze hingen aan zijn
lippen!
Renée van der Schans, docent Nederlands

Reminder oproep MR
Naar aanleiding van de oproep in de Nieuwslink van vorige week hebben zich helaas nog
geen ouders aangemeld voor de MR. Er is in de MR van onze school nog plaats voor twee
nieuwe ouder-leden. Meer informatie vindt u hierover in de bijlage
Nadia Lolli, verkiezingscommissie van de MR

LOB-update
Bij de Nieuwslink vindt u elke twee maanden een LOB-update (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) van de
decanen. Leerlingen ontvangen deze informatie per e-mail. Informatie die bij het decanaat binnenkomt met
betrekking tot opleidingsinstituten, studeren in het buitenland, etc. wordt geplaatst onder ‘Nieuws’ op
dominicuscollege.dedecaan.net.
Verder vindt u bijgesloten een flyer met betrekking tot een webinar van DUO over studiefinanciering in het
hoger onderwijswijs. Meer informatie hierover vindt u in de LOB-update.
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen
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Bijlesnetwerk
Mijn naam is Niels van Wanrooij,
vestigingscoördinator vanuit Bijlesnetwerk op
het Dominicus College.
Wat wij doen? In samenwerking met de school, leerlingen alle ondersteuning
bieden voor een bloeiende schooltijd. Samen met u en uw kind gaan wij op zoek
naar een passend traject, of dit nu huiswerkbegeleiding, bijles, studiecoaching of
een van onze andere diensten is. Wij kunnen uw kind helpen achterstanden weg te werken, moeilijke vakken
bij te spijkeren en natuurlijk te leren leren. Dit alles om uw kind de tools aan te reiken om uiteindelijk
zelfstandig uit de voeten te kunnen, ook straks na de middelbare school.Bekijk vooral onze site voor meer info:
https://www.lyceo.nl/vestigingen/nijmegen/bijlesnetwerk-dominicus-college/.
Niels van Wanrooij
Tel. +31 6 13057615
E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl

14 en 15 september schoolfotograaf
Op 14 september is de schoolfotograaf aanwezig op de reguliere afdeling.
Op 15 september worden de schoolfoto’s van de Monnikskap gemaakt.

Jeugdgezondheidszorg op onze school
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee
om jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen
de weg naar goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
beantwoordt vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en
opvoeding. Op het Dominicuscollege werken:

Sylvia Wellink,
Jeugdarts

Marjan Bik,
jeugdverpleegkundige

Natalie Faddegon,
jeugdverpleegkundige
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swellink@ggdgelderlandzuid.nl

mbik@ggdgelderlandzuid.nl

nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl

Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?
• In klas 2: meten, wegen en gesprek
Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze
zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek
op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige
meet en weegt de jongere.
• In klas 4: vragenlijst en soms gesprek
Jongeren vullen op school de “gezondheidscheck “ in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere
antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies
geven en als dat nodig is doorverwijzen.
• Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school (verzuim)
De jongere en zijn/haar ouders ontvangen een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen
kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te
voorkomen dat de jongere achterop raakt of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de jongere
en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is.
• Als een extra afspraak gewenst is
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is, dan volgt een
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
• Bij vaccinaties
In het jaar dat meisjes 13 worden, ontvangen zij een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Alle jongeren
krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden. Nog niet alle
vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
Iedereen kan een afspraak maken
De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over
opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak. Dit kan via bovenstaande emailadressen.
Liever geen onderzoek?
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via
088-144 71 11 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Meer informatie?
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Op onze website staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet
onderwijs.
• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde
Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid,
relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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Reminder kennismaking mentor 4V/4H
Vanavond ontvangen we de ouders van 4H-leerlingen (van 18.45 – 19.30 uur) en van 4V-leerlingen (van 20.00 –
20.45 uur) op school voor een kennismaking met de mentor.
Voorgaande jaren werd tijdens deze avond ook informatie verstrekt over het PTA en het LOB-traject. In
verband met corona wordt deze informatie digitaal beschikbaar gesteld via de homepage van onze website en
in dedecaan.net.
KLIK HIER voor een link naar de presentatie: PTA/examenreglement 4H.
KLIK HIER voor een link naar de presentatie: PTA/examenreglement 4V.
KLIK HIER voor een link naar de presentatie: LOB 4H.
KLIK HIER voor een link naar de presentatie: LOB 4V.
Nancy van Riet-Bunte, conrector

Introductiekamp klas 1 havo
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Introductiekamp klas 1 havo/vwo
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Jaarplanner
week 38
ma t/m wo

14 - 16 sep.

Leerlingen

Regulier

Introductiekamp 1G1

ma

14-sep

Hele dag

Leerlingen

Allen

Schoolfotograaf (regulier)

di

15-sep

v.a. 10.30 uur

Leerlingen

MK

Schoolfotograaf (MK)

wo t/m vr

16 - 18 sep.

Leerlingen

Allen

Introductiekamp 1A1 & MK

wo

16-sep

do

17-sep

2 lesuren zie rooster

Leerlingen

Allen

Project + intro LOB 4H/4V

vr

18-sep

Hele dag

Leerlingen

Allen

internationaal
wiskundetoernooi

21-sep

Vanaf 12.40 uur

Leerlingen

Allen

Lesvrij

wo

23-sep

avond

Ouders

Allen

OR

wo

23-sep

20.00 uur

Leerlingen

Allen

Uitreiking Goethe-certificaten

do

24-sep

vr

25-sep

za

26-sep

Leerlingen

Allen

Cambridge examens B2

week 39
ma
di

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