
 

1. 

 

 

 

Vertrek afdelingsleider 
We vinden het jammer te moeten mededelen dat Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo, onze 

organisatie per 1 augustus gaat verlaten. Wij wensen haar veel plezier en veel succes in haar nieuwe baan als 

directeur van het Elzendaalcollege in Boxmeer. 

 

Voorlopig zal de vwo-afdeling aangestuurd worden door Lex Plantaz. Daarin wordt hij bijgestaan door twee 

coördinatoren. De coördinatoren zijn, na de mentor, het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Voor de 

onderbouw (klas 1 t/m 3) is dat Mandy van der Velden en voor de bovenbouw is dat Mark van der Meijden.  

 

Dorine Pepping, rector 

 

Uitnodiging ouderavond klas 1 t/m 3 en 5 havo 
 

Ouderavond klas 1 
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle eerste klassen uit voor een ouderavond. Deze zal 
plaatsvinden op: 
 
-maandag 26 augustus : 1H en 1HV 
-dinsdag 27 augustus: 1A en 1G 
 
We willen u nader laten kennismaken met de school en het schoolleven van uw zoon/dochter. Na een korte 
plenaire bijeenkomst leert u tijdens het tweede deel van de avond de mentor van uw kind kennen. De mentor 
zal het een en ander vertellen over het begin van het schooljaar en het kamp, dat voor sommige klassen al snel 
zal plaatsvinden. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Het programma ziet er als volgt uit:  
  
18.45 uur  inloop met koffie en thee in de aula 
19.00 – 19.15 uur plenaire bijeenkomst in de aula           
19.15 - 20.30 uur  kennismaken met de mentor in de lokalen                     
 

Ouderavond klas 2 
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle tweede klassen ook uit voor een ouderavond. Deze zal 
plaatsvinden op: 
 
-maandag 26 augustus: 2H; 
-dinsdag 27 augustus: 2A en 2G. 
 
Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit: 
             
19.15 uur  inloop met koffie en thee in de aula; 
19.30 uur - 20.30 uur kennismaking met de mentor in de lokalen. 
 
Deze avond staat in het teken van een kennismaking met de mentor. De mentor zal  met u een aantal 
onderwerpen bespreken zoals de indruk van de klas, de rol als mentor, de invulling van de mentorlessen, 
schoolregels en andere relevante zaken.  
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Ouderavond klas 3 
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van alle derde klassen uit voor een ouderavond. Deze zal 
plaatsvinden op: 
 
-maandag 26 augustus: 3H 
 
19.30 uur ontvangst met koffie en thee in de aula; presentatie internationalisering in aula 
aansluitend kennismaking met mentor in lokalen 
 
De mentor zal zichzelf kort presenteren en een aantal onderwerpen bespreken zoals de indruk van de klas, de 
rol als mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels en andere relevante zaken.  Ook zult u kennis 
maken met de website www.dedecaan.net, die gebruikt gaat worden in het traject van de loopbaanoriëntatie 
en – begeleiding (LOB). Op donderdag 21 november is er een speciale ouderavond waarin we uitgebreid ingaan 
op het maken van de profielkeuze. 

 
-dinsdag 27 augustus: 3A en 3G 
 
19.30 uur  ontvangst met koffie en thee in de aula  
Aansluitend  kennismaking met de mentor in de lokalen 
 
De mentor zal zichzelf kort presenteren en een aantal onderwerpen bespreken, zoals de indruk van de klas, de 
rol als mentor, de invulling van de mentorlessen, schoolregels en andere relevante zaken.  Ook zult u kennis 
maken met de website www.dedecaan.net, die gebruikt gaat worden in het traject van de loopbaanoriëntatie 
en – begeleiding (LOB).  Op donderdag 21 november is er een speciale ouderavond waarin we uitgebreid 
ingaan op het maken van de profielkeuze.  
 

Ouderavond 5 havo  
Graag nodigen wij de leerlingen van klas 5 havo en hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor een informatieavond 
over het laatste jaar op het Dominicus College. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het eindexamen, de 
studiefinanciering en de aanmelding voor vervolgopleidingen aan een universiteit of hogeschool. De avond 
vindt plaats op maandag 26 augustus in de aula van onze school en is uitdrukkelijk bedoeld voor zowel 
leerlingen als hun ouders/verzorgers. Parkeergelegenheid is er op het terrein van het Dominicus College en op 
het parkeerterrein van het gebouw naast de school (voorheen CBR). Het programma ziet er als volgt uit:    
 
19.30 uur kennismaking met mentor in lokaal 
20.00 uur pauze in de aula  
20.15 uur presentatie door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling in de aula 
20.30 uur presentatie door de decanen over LOB en vervolgkeuze in de aula 
20.45 uur informatie over de Praagreis van 2 – 6 september  
21.00 uur einde informatie bijeenkomst.   
 
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo en Lex Plantaz, afdelingsleider vwo           

 

 

 

 

 

http://www.dedecaan.net/
http://www.dedecaan.net/
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Clinic Esther Vergeer Foundation 
De Esther Vergeer Foundation biedt in heel Nederland bij verschillende tennisverenigingen de mogelijkheid om 

aan rolstoeltennis te doen. Afgelopen donderdag hebben medewerkers van de Esther Vergeer Foundation een 

clinic verzorgd voor leerlingen van de Monnikskap. In kleine groepen hebben de leerlingen kennis gemaakt met 

rolstoeltennis. Na wat inleidende behendigheidsoefeningen werd er uiteindelijk een balletje geslagen. 

Leerlingen die voor deze gelegenheid in een rolstoel hebben plaatsgenomen konden ervaren hoe lastig het is 

om je met een rolstoel voort te bewegen, hoeveel kracht dat kost en hoe lastig het is als je dan ook nog moet 

tennissen. De bedoeling was dat leerlingen niet alleen kennis zouden maken met deze sport, maar vooral 

plezier in bewegen en het samen sporten zouden ervaren. Dat is ten volle gelukt. Op bijgevoegde foto’s een 

impressie van deze activiteit. In september/oktober komt de Esther Vergeer Foundation opnieuw naar onze 

school voor het verzorgen van een clinic. We kijken terug op een zeer geslaagde dag. 

 

Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monniskap 
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Startweek schooljaar 2019 – 2020 - regulier 
De klassen 1 t/m 3 starten op dinsdag 20 augustus met een introductie-activiteit. Op woensdag 21 augustus 

starten voor hen de lessen volgens een aangepast rooster in Zermelo.  

 

De klassen 4H, 4V en 5V starten op dinsdag 20 augustus met een instructie over het inplannen van DC-uren. 

Het definitief inschrijven via het programma CUP vindt plaats op 20 augustus vanaf 17.00 uur. U kunt dit samen 

met uw zoon / dochter thuis doen. Op woensdag 21 augustus is er een introductieprogramma en op 

donderdag 22 augustus starten de lessen volgens het rooster in Zermelo. 

 

Voor de klassen 5H en 6V is er op dinsdag 20 augustus een introductiedagdeel over het profielwerkstuk. Op 

woensdag 21 augustus hebben zij een introductieprogramma. 

 

Vanaf vrijdag 16 augustus is het programma van de introductie-activiteiten te vinden op de homepage van 

onze website.  

 

Nancy van Riet, afdelingsleider havo en Lex Plantaz, afdelingsleider vwo 

 

Startweek schooljaar 2019 – 2020 – De Monnikskap 
Dinsdag 20 augustus is de opstart-dag voor de leerlingen van de Monnikskap. Op deze dag maken zij 

(hernieuwd) kennis met hun mentor en de andere leerlingen. Ook krijgen zij hun rooster en boekenpakket, 

uitleg over de programma’s waarmee wij werken en de inlogcodes die zij nodig hebben.  

 

Woensdag 21 augustus is er een leuke introductie-activiteit voor alle Monnikskap-leerlingen. Donderdag  

22 augustus starten de lessen volgens het rooster in Line.  

 

Vanaf vrijdag 16 augustus is het programma van de introductie-activiteiten te vinden op de homepage van 

onze website.  

 

Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monnikskap  

 

Schrijfster Margje Woodrow 

op bezoek in klas 1 
Op maandag 24 juni bezocht de populaire 

schrijfster Margje Woodrow de eerste klassen. 

Ze is bekend van haar spannende jeugdthrillers: 

Verwoest, Snitch en Buitenspel. Aangenaam 

verrast was ze door de vele enthousiaste vragen 

van de leerlingen! 

 

Renée van der Schans, docent Nederlands 
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 5. 

Studium Generale 

Woensdag kon klas 5V in het kader van Studium Generale een bezoek brengen aan twee religieuze plekken 
waar veel leerlingen minder vertrouwd mee zijn: een kerk en een moskee. In moskee Abi Bakr was de 
ontvangst zeer vriendelijk. Zonder schoenen kregen we uitleg in de belangrijkste gebedsruimtes van de 
moskee. Ook de winkeltjes in het wijkcentrum werden aangedaan. Om de tropische hitte van die dag te 
doorstaan was er een heerlijk drankje. De Maria Geboortekerk was van zichzelf heerlijk koel. De jonge pastoor 
legde uit hoe de verhalen en symboliek in de kerk aan de basis staan van het katholieke geloof, maar gaf ook 
een mooi inkijkje in zijn leven als functionaris binnen de kerk. Veel leerlingen hoorden voor het eerst hoe 
Dominicus, de naamgever van onze school, in het verhaal van het katholicisme past. 
 
Daarnaast werden op school twee gastlessen verzorgd over sportvoeding en diëtiek. Diëtiste Imke Ebben gaf de 
leerlingen inzicht op het gebied van gedragsveranderingen met betrekking tot voedingspatronen. Onderzoeker 
Koen Manusama vertelde de 5V-ers over de effecten van (sport)voeding op sportprestaties. Na afloop van de 
diverse Studia Generalia troffen de leerlingen van 5V en mentoren elkaar in de schooltuin voor een heerlijke 
tropische barbecue. Anouk en Britt zetten tijdens de barbecue met hun band een mooi concert neer. 
 
Namens de begeleidende docenten, Ad Hereijgers en Laurence van Thiel 
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Wie ontsnapt het snelst?  
Alle leerlingen van de Monnikskap 

hebben dinsdag 25 juni in groepjes vijf 

escaperooms gebouwd. Vervolgens 

probeerden ze uit elkaars escaperoom te 

ontsnappen, voordat de cavia's de deur 

door geknaagd hadden of de kernbom 

viel. De prijswinnende groep ontwierp de 

mooiste en best oplosbare escaperoom 

met als thema 'casino'. Zij wonnen de 

wisselbeker!  

 

Mentoren Monnikskap 

 

 
 

Planning 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

ma 1-jul   Leerlingen 4H, 4V en 

5V 

Herkansingen  

ma 1-jul 08.45 - 09.15 uur Leerlingen 3G1 Inzage toetsen 

di 2-jul 14.00 uur Monnikskap 

16.00 uur vwo 

19.30 uur havo 

Leerlingen en ouders Diploma-uitreiking 

 

wo 3-jul    

wo 3-jul    

do 4-jul   Alle leerlingen Inleveren boeken 

do  4-jul 12.00 uur Ouders Sluiting aanvragen revisie  

do  4-jul v.a. 16.30 uur Leerlingen MK BBQ Monnikskap (Patio)  

Vr 5-jul     
 

        
 

8-jul 

t/m  

16-aug 

  
 

Zomervakantie 

 
 
 

 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

