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Oproep klankbordgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw 
Graag willen wij u uitnodigen om deel uit te maken van de klankbordgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw. 
Deze groep ouders zal samen met de schoolleiding een paar keer dit schooljaar bijeenkomen om te reflecteren 
op de ingezette onderwijsvernieuwing. De eerste bijeenkomst staat gepland op 2 oktober van 19:30 – 21:00 
uur. Heeft u belangstelling dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat via: 
petra.prudon@dominicuscollege.nl 
 
Namens het managementteam,  
Lex Plantaz en Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleiders 
 

Reminder ouderavond 5 vwo – 17 september 2019 
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 17 september van 20:00 tot 20:30 uur, om kennis te maken met de mentor 

van uw zoon/dochter. Er wordt informatie verstrekt over de rol van de mentor, de studieoriëntatie in 5 vwo, 

het gebruik van de groene kaart en het PTA (Programma van toetsing en afsluiting). Er is parkeergelegenheid 

op het terrein van het Dominicus College en op het parkeerterrein van het gebouw naast de school (voorheen 

CBR). De lokaalindeling wordt aangegeven bij de receptie. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo           

 

Reminder ouderavond 6 vwo – 17 september 2019 
Graag nodigen wij de leerlingen van 6 vwo 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 dinsdag 17 september 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:    

 

19:00 uur:           presentatie door dhr. A. Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling in de aula;  

19:15 uur:           presentatie door de decanen over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en vervolgkeuze 

in de aula; 

19:45 uur:           einde informatieavond. 

 

De mentoren van 6V zijn na afloop aanwezig. Mocht u behoefte hebben aan een korte kennismaking dan is dit 

mogelijk tussen 19:45 en 19:00 uur. De lokaalindeling wordt aangegeven bij de receptie. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo           
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 2. 

Excursie tekenen bovenbouw 
Dinsdag 1 oktober 2019 gaan we met alle bovenbouwleerlingen tekenen/BKV op excursie naar Den Bosch. Hier 
bezoeken we het Designmuseum en de Sint-Janskathedraal. In het Designmuseum bezoeken we de 
tentoonstelling Design van het Derde Rijk. Aansluitend volgen de leerlingen een workshop architectuur of een 
workshop 2D/3D- design. In de Sint-Jan krijgen de leerlingen vervolgens een rondleiding in de kathedraal of 
beklimmen ze de toren. Deze gotische kerk is een van de best onderhouden monumenten van Nederland. 
Tijdens de beklimming van de toren komen de leerlingen langs het carillon en het uurwerk.  
 
De excursie maakt deel uit van het Programma van Toetsing en Afsluiting. Deelname aan de excursie en het 
maken van de opdrachten is een verplicht onderdeel van het vak Tekenen. Het programma van deze dag wordt 
voorafgaand aan de excursie tijdens de lessen Tekenen besproken. 
 
De leerlingen worden op 1 oktober uiterlijk om 08:45 uur verwacht op het Station Nijmegen Centraal. Hier 
nemen we de trein van 09:09 uur. Om 16:30 uur zijn we weer terug op station Nijmegen Centraal. We reizen 
met een groepskaart, dus opstappen op andere stations is helaas niet mogelijk. 
 
Ter voorbereiding op de excursie nemen leerlingen mee: 

• Fotocamera (smartphone) 

• Pen 

• HB potlood 

• Puntenslijper 

• Bij slecht weer: regenkleding  

• Lunchpakket / geld om te lunchen. 
 
De kosten voor deze excursie bedragen €25,-. Deze kosten worden verrekend via de ouderbijdrage.  
 
Mede namens de Sectie Tekenen/Beeldende Kunst en Vormgeving, 
Nancy van Riet-Bunte, Lex Plantaz en Tom Groenenberg, afdelingsleiders 
 

Surveillanten gevraagd 
Het Dominicus College werkt in toetsweken met externe surveillanten om docenten meer tijd te geven om na 

te kijken. Daarvoor hebben we een poule van vrijwilligers die voornamelijk bestaat uit ouders en 

belangstellenden uit de buurt. Vier keer per jaar worden de vrijwilligers, afhankelijk van hun beschikbaarheid, 

een of meerdere dagen ingezet als surveillant bij de toetsen in de onder- en de bovenbouw. Het is leuk om een 

bijdrage te leveren, de surveillanten krijgen zo een kijkje achter de schermen en er staat een kleine vergoeding 

tegenover. Omdat een aantal surveillanten gestopt is, hebben we behoefte aan nieuwe vrijwilligers die dit leuk 

vinden om te doen.  

 

Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat (petra.prudon@dominicuscollege.nl). Wij zijn er 

blij mee! 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

 

 
 
 
 

https://www.sint-jan.nl/
https://designmuseum.nl/tentoonstelling/design-van-het-derde-rijk/
mailto:petra.prudon@dominicuscollege.nl
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 3. 

Bericht vanuit de projectgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw 
Een korte terugblik op het inschrijven in CUP en de start van de DC-uren 

 

We zijn inmiddels een paar weken onderweg met de onderwijsvernieuwing in de bovenbouw. DC-uren, 

studieplanners en de stilteruimte zijn inmiddels ingeburgerde termen geworden op het Dominicus College. 

 

Op dinsdag 20 augustus hebben de leerlingen zich voor het eerst ingeschreven voor DC-uren door middel van 

het programma CUP. Door te starten met een proefinschrijving hebben we op tijd de laatste zaken op orde 

kunnen brengen. Hierdoor waren er bij de echte inschrijving slechts enkele problemen die we vervolgens, door 

middel van maatwerk, hebben opgelost. We hebben er op die manier voor kunnen zorgen dat de leerlingen de 

DC-uren konden kiezen waar ze volgens de lessentabel recht op hebben. 

 

De DC-uren die vervolgens vanaf donderdag 22 augustus van start gingen, verliepen soepel. Het was zowel 

voor leerlingen als docenten spannend hoe de DC-uren zouden verlopen. We vinden dat de leerlingen meteen 

hard aan de slag zijn gegaan. Hierdoor hebben zij snel hun draai hebben gevonden in deze nieuwe setting, 

waarbij leerlingen van verschillende jaarlagen bij elkaar zitten. Wat ons betreft verdienen de leerlingen daar 

een groot compliment voor!  

 

Dinsdag 27 augustus werd ook de nieuwe stilteruimte in gebruik genomen en al snel bleek dat de leerlingen 

ook hier goed wisten wat er van hun verwacht werd. Vanuit de leerlingen hebben we gehoord dat het heerlijk 

werken is in de stilteruimte. 

 

We zijn blij met de goede start die we samen met leerlingen en collega’s gemaakt hebben. Ondertussen zijn we 

druk bezig om ervoor te zorgen dat de inschrijving voor periode twee soepel zal verlopen.  

 

Namens de projectgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw,  

Susanne Elgershuizen 

 

Oproep medezeggenschapsraad 
Helaas heeft nog geen ouder zicht gemeld om lid te worden van de medezeggenschapsraad, 

vandaar deze herhaalde oproep. De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar één nieuw lid 

namens de ouders. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar, de eerste keer op woensdag 25 

september. In de bijlage vindt u meer informatie over de MR en hoe u zich kan aanmelden. Aanmelden kan tot 

uiterlijk woensdag 18 september. Mochten er alsnog meerdere ouders reageren dan volgen er verkiezingen. 

 

Bart van Riessen, secretaris MR 

 

Vrije dagen voorafgaand aan de herfstvakantie 
Op donderdag 10 oktober is er een ontwikkeldag voor docenten gepland. Op deze dag besteden docenten tijd 

aan de verbetering van de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs. Dit is een lesvrije dag voor alle 

leerlingen. Op vrijdag 11 oktober is een extra vrije dag gepland en aansluitend is het herfstvakantie van 14 t/m 

18 oktober. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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 4. 

Trots op onze leerling: Joeri Jansen wereldkampioen kynologie 
Joeri Jansen (6V4) is van 3 tot en met 9 september met drie honden naar de Bundessiegerzuchtschau(BSZS) in 
Nürnberg geweest. Dit is het wereldkampioenschap kynologie, waarbij onder andere wordt gekeken naar de 
anatomie en de uitstraling van de hond. Met de hond Ruby vom Golzheimerland is hij kampioen geworden in 
de HGH gebruikshondenklasse teven langstokhaar. Ook met de twee andere honden, Wanko en Geronimo, 
heeft hij goede resultaten gehaald.  
 
Wij feliciteren Joeri met deze geweldige prestatie! 
 
Lex Plantaz, afdelingsleider 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidsmonitor Jeugd 
In de maanden oktober en november 2019  houden de GGD’en in 
Nederland een groot onderzoek onder leerlingen van klas 2 en 4. Alle 
scholen in het Voortgezet Onderwijs in de regio Gelderland-Zuid doen 
mee, waaronder dus ook onze school. 

 
Waarom dit onderzoek?  
Het doel van het onderzoek is om betrouwbare informatie te krijgen over gezondheid, welzijn en leefstijl van 
jongeren. De school, gemeenten, de GGD en de landelijke overheid gebruiken deze informatie om plannen te 
maken waarmee ze de gezondheid en het welzijn van de jongeren kunnen verbeteren. De Gezondheidsmonitor 
Jeugd wordt sinds 2003 eens in de vier jaar uitgevoerd. Daardoor kunnen we ook zien hoe gezondheid, welzijn 
en leefstijl van de leerlingen verandert door de jaren. 
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 5. 

Hoe gaat het onderzoek? 
De GGD vraagt alle leerlingen van klas 2 en 4 om tijdens een lesuur op school via internet een vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, sociale contacten, 
school, bewegen, voeding, alcohol, roken en sociale media. Deelname aan dit onderzoek is anoniem. Na afloop 
worden leerlingen verwezen naar de website www.jouwGGD.nl waar meer informatie te vinden is over 
bijvoorbeeld voeding, roken, alcohol, drugs,  bewegen, stress of somberheid. 
 
Meer informatie 
Ouders/verzorgers en leerlingen van de klassen die deelnemen krijgen een brief met meer informatie over het 
onderzoek. Ook vindt u meer info op: www.ggdgelderlandzuid.nl/GM-Jeugd 
 
Jeannette Buijs, zorgcoördinantor 
 

Eersteklas projecten 
De afgelopen weken zijn de projecten voor onze eerstejaars leerlingen begonnen en hebben deze binnen 

school plaatsgevonden. De komende weken gaan sommige projecten extern, dat wil zeggen het project 

“Museum Nijmegen” zal aanstaande donderdag naar de Nijmeegse binnenstad gaan om daar bepaalde wijken 

en musea te bezoeken. Mogelijk volgen in de komende weken ook andere projecten, de leerlingen krijgen in 

hun projectlessen hier verdere informatie over. Mocht u hierover toch vragen hebben kunt u contact opnemen 

met ondergetekende via: sjel.jansen@dominicuscollege.nl 

 

Sjel Jansen, projectleider onderwijsvernieuwing onderbouw  

 

Planning 
week 38           

ma 16-sep vanaf 08.30 uur Leerlingen Regulier Project + intro  LOB; 4H1:1e+2e uur, 4H2: 

5e+6e uur, 4H3: 7e+8e uur in lokaal A001 

  16-sep 10.30 - 11.30 uur Leerlingen MK 1e bijeenkomst leerlingenraad 

di 17-sep 19.00 - 19.35 uur Ouders én 

leerlingen 

Allen Leerling- en ouderavond 6V: 

Examen/LOB/aanm. WO 

  17-sep 19.45 - 20.15 uur Ouders Regulier Ouderavond 5V 

  17-sep   Personeel Allen PMR 

  17-sep 19.00 - 21.00 uur Ouders MK 1e Ouderraad 

wo 18-sep Avond Leerlingen Allen Certificaatuitreiking:  

19.00 uur Cambridge English 

20.15 uur Goethe Deutsch 

  18-sep Avond Ouders Regulier 1e OR 

do 19-sep vanaf 08.30 uur Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V1 1e+2e uur in lokaal 

A001 

vr 20-sep 13.30 - 14.20 uur Leerlingen Allen Bijeenkomst dyslexie leerlingen klas 1 

http://www.jouwggd.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/GM-Jeugd
mailto:sjel.jansen@dominicuscollege.nl
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 6. 

week 39           

ma 23-sep vanaf 08.30 uur Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V3 1e+2e uur, 4V4 

5e+6e uur en 4V2 7e+8e uur in lokaal A001     

di  24-sep         

wo 25-sep Avond   Allen MR 

do 26-sep 19.30 uur Ouders én 

leerlingen (klik 

op link)  

Allen Webinar DUO 5H/6V.  

  26-sep 19.30 uur Ouders Allen Bovenbouw: Informatieavond Global 

(India) 

vr 27-sep         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

