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Uitnodiging ‘Tips voor Thuis-avond’
Voor alle ouders van de leerlingen uit klas 1, 2 en 3 organiseert
Bijlesnetwerk op het Dominicus College een ‘Tips voor Thuis-avond’.
De Tips voor Thuis-avond staat in het teken van hoe u thuis omgaat met
het maak- en leerwerk van uw kind. U krijgt praktische handvatten aangereikt om uw kind hierbij zo goed
mogelijk te ondersteunen. Zo kijken we naar hoe effectief plannen nou precies in zijn werk gaat, welke actieve
leermethoden er allemaal zijn en welke andere factoren bijdragen aan succesvol huiswerk maken. Bovendien
krijgt u concrete tips over welke rol u hierin kunt spelen. Daarnaast kunt u aansluitend bij ons terecht met
algemene en persoonlijke vragen omtrent uw zoon of dochter.
De Tips voor Thuis-avond vindt plaats op woensdag 19 februari 2020 en vangt aan om 19.00 uur. Het
programma van de avond is als volgt:
- 19:00 uur:
- 19.15-20.30 uur:
- 20.30 uur:
- 21:00 uur:

inloop
presentatie ‘Tips voor Thuis’.
gelegenheid tot vragenstellen
afsluiting avond

U kunt zicht aanmelden voor de Tips voor Thuis-avond tot en met vrijdag 14 februari via
https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8. Let op: Deze avond is alléén voor ouders. Uw kind mag daarom lekker
thuis blijven. Mocht u na zich te hebben aangemeld onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoek ik u
dat door te geven via het e-mailadres onderaan dit bericht. Graag tot woensdag 19 februari!
Niels van Wanrooij, Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl

Evaluatie pilotweken Monnikskap
Voor de kerstvakantie hebben we op de Monnikskap twee pilotweken gedraaid waarin we konden testen hoe
het conceptrooster voor volgend jaar gaat functioneren. De donderdag voor de kerstvakantie hebben we deze
pilot met het team en de leerlingen geëvalueerd. Ook hebben we evaluatieformulieren verstrekt aan ouders en
aan docenten die niet aanwezig konden zijn bij de gezamenlijke evaluatie. Concluderend kunnen we stellen dat
de pilotweken een succes waren. Wij, van het Projectteam MK, hebben alle evaluaties geïnventariseerd en
hebben onder andere geconcludeerd dat de gezamenlijke opstart met de leerlingen geen vervolg gaat krijgen.
Daarentegen krijgt de gezamenlijke opstart met het team wel een vervolg. Sinds de toetsweken vindt de
opstart met het team iedere dinsdag- en vrijdagochtend plaats. De komende tijd zal het rooster aan de MR
voorgelegd worden en gaat het Projectteam MK zich verder buigen over de invulling. Jullie horen nog van ons!
Marijke Welten, Kathelijne Wentink, Lars Jaensson, Marissa Vosters en Jeroen Pouwels,
projectteam onderwijsvernieuwing Monnikskap
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Nieuwe docenten
Voor de vervanging van Jorieke Lammersen hebben we twee enthousiaste nieuwe docenten gevonden:
Gwen van Duin gaat NLT (4V) en Universum (2A2) verzorgen en Peter Bouwman neemt de andere lessen (o.a.
4V.biol2, 3H1) voor zijn rekening.
Beide nieuwe collega’s veel plezier en succes gewenst!
Menno Bartlema, conrector

Uitwisseling Barcelona 3H2
Gisteren zijn ze vertrokken, de leerlingen van 3H2, voor de uitwisseling naar Barcelona. Inmiddels hebben ze
hun eerste nacht bij het gastgezin doorgebracht en vandaag nemen ze een kijkje op de school van hun
leeftijdsgenoten. De leerlingen vermaken zich goed in Barcelona en genieten van de Spaanse zon die zich zelfs
voor februari al goed laat zien. In maart ontvangen de leerlingen van 3H2 de Spanjaarden voor een
tegenbezoek.
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo
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Rapportage Omroep Gelderland
Naar aanleiding van een artikel dat onlangs in het dagblad “Trouw” is verschenen over het onderwijs op de
Monnikskap ben ik gebeld door omroep Gelderland. Men was niet op de hoogte van deze bijzondere vorm van
passend onderwijs en vond het de moeite waard om hier een item over te maken. Dat is gisteren gebeurd. Noa
van Helvoirt, leerling van de Monnikskap, is geïnterviewd en gevolgd terwijl zij een les Engels volgde bij 4V1
regulier. Ook Daniël van den Berg uit 4V1 is geïnterviewd en het item wordt aanstaande zaterdag om 17.00 uur
uitgezonden en daarna elk uur herhaald. Mijn dank aan Noa, Daniël, klas 4V1 en Carla van Gruijthuijsen voor
hun medewerking!
Tom Groenenberg, afdelingsleider De Monnikskap

Masterclass Ixea Romana 1 gymnasium
Op woensdag 5 februari vindt voor de leerlingen van 1 gymnasium de allereerste Masterclass plaats. De
Masterclasses maken deel uit van het onderwijsaanbod in de onderbouw van het gymnasium. Door middel van
heel diverse onderwerpen willen we de leerlingen uitdagen en op creatieve wijze aan het werk laten gaan.
Op 5 februari zullen de leerlingen zich tijdens de Masterclass Ixea Romana verdiepen in het leven van de oude
Romeinen en in het bijzonder in hun huizen. Tijdens de ODC ἀλφα hebben de leerlingen een maquette
gemaakt van een luxe Romeins woonhuis. Tijdens de Masterclassmiddag krijgen ze uitleg van experts.
Waarvoor gebruikten de Romeinen de verschillende vertrekken? Welke meubels hadden de Romeinen? Hoe
waren hun vloeren en muren versierd? Vervolgens zullen de leerlingen hun eigen huis zo Romeins mogelijk
inrichten en aankleden!
De Masterclass start na de grote pauze (12.40 uur). 's Ochtends hebben de leerlingen van het 1e t/m 4e uur les;
's middags vervallen de reguliere lessen. We sluiten de middag rond 16.00 uur af. De leerlingen hebben die
middag kleurpotloden en stiften nodig.
Mandy van der Velden, docent Latijn

Taaldorp Duits
"Und was möchten Sie essen? Äh..ich möchte
gern Kaiserschmarren."Op donderdag 23 en
vrijdag 24 januari vond het Taaldorp weer
plaats. Maar was dat nu in Sprachtstadt Wien of
toch op het Dominicus College? In ieder geval
konden alle derdeklassers er hun Duits
uitproberen. Beurtelings kwam elke leerling met rugpijn, hoofdpijn of een
verstuikte enkel op het spreekuur zum Arzt. In het Wiener Kaffeehaus kon eten en
drinken besteld worden. Wie wilde overnachten, boekte een Zimmer mit Frühstück
und Internetanschluss. En am Fahrkartenschalter kon voor de trein naar Berlijn eine Reservierung gemaakt
worden. Vlot of aarzelend, vloeiend of juist gepaard met zweetdruppeltjes: tientallen leerlingen probeerden
hun Duitse spraakwater uit. Want Deutsch sprechen in alledaagse situaties komt nu eenmaal altijd goed van
pas. "Danke für Ihren Besuch!"
Eric Ordelmans, docent Duits
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Wat gebeurde er nog meer tijdens de activiteitendagen? Een greep uit de activiteiten..

Workshop beatboxen leerjaar 2

PO geometrie 2 havo

Sportochtend MK
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Franse dag MK

Planning
zo

2-feb

14.30 uur

Leerlingen

Allen

Klas 5V Grieks (eventueel 4 en 6)
Toneelvoorstelling koning Oedipus
Parktheater
Regulier 2e klassen: Free Future

ma

3-feb

Hele dag

Leerlingen

di

4-feb

wo

5-feb

wo

5-feb

Vanaf 12.40 uur

Leerlingen

wo

5-feb

5e t/m 8e lesuur

Leerlingen

Bezoek minister van gehandicaptenzaken
Rick Brink
Allen
4H/4V/5V Proefexamen Goethe B1 + B2
(facultatief)
Regulier 1V Masterclass lxea Romana

do

6-feb

vr

7-feb

Ouders

Allen

Inschrijving tafeltjesavond open

MK

week 7
ma

10-feb

di

11-feb

wo

12-feb

wo

12-feb

Avond

Ouders

Allen

OR

do

13-feb

16.00 uur

Leerlingen

Allen

I.v.m. Dominicus Xperience:
Regulier: verkort lesrooster t/m 6e uur;
projecten 1e klas t/m 7e uur.
MK: verkort lesrooster MK tot 13.30 uur

vr

14-feb

Leerlingen

Allen

5H/6V: inleveren eindversie PWS

vr

14-feb

Leerlingen

Allen

I.v.m. Open Dag:
Regulier: verkort lesrooster t/m 6e uur;
MK: verkort lesrooster tot 13.30 uur

zat

15-feb

Open dag

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