
 

1. 

 
 

 

Corona-maatregelen 
Nu we ruim een week bezig zijn, begint iedereen te wennen aan de genomen maatregelen. De afstand tussen 
collega’s en leerlingen blijft vreemd aanvoelen en het vraagt van iedereen voortdurend alertheid. Maar in het 
algemeen zien we dat leerlingen en collega’s zich goed houden aan de afspraken en begrip hebben voor het 
feit dat dit soms nog niet helemaal goed gaat. We blijven werken aan maatregelen om het voor iedereen 
werkbaar te maken. Dat betekent dat er nog steeds tal van roosterwijzigingen plaatsvinden. Ook komt er 
binnenkort een grote tent op het schoolplein om te zorgen dat de leerlingen ook bij slecht weer genoeg droge 
pauzeruimte hebben; het wachten is op toestemming van de gemeente.  
 
We merken dat er nog vragen binnenkomen m.b.t. ziekmeldingen. Hierover is het volgende opgenomen in het 
protocol dat te vinden is op onze website onder: Onze school>corona: 
 
Een personeelslid of leerling met klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van 
reuk/smaak) meldt zich ziek en blijft thuis. Je volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. In het geval we te 
maken krijgen met een ongewoon aantal leerlingen of personeelsleden met klachten, dan wordt dit gemeld bij 
de GGD. 
 
Suggesties en op- en aanmerkingen blijven welkom; graag via de e-mail naar postbus@dominicuscollege.nl. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Eerste klas kamp! 
Ondank alle corona-perikelen kunnen de introductiekampen voor de leerlingen van klas 1 gelukkig gewoon 
doorgaan! We hebben er vertrouwen in dat het, met wat aanpassingen, voor iedereen een veilige en zeker ook 
gezellige excursie wordt en dat er volop gelegenheid is om elkaar nog beter te leren. De kampen zijn gepland 
tussen  maandag 7 september en vrijdag 18 september. Net als 
voorgaande jaren verblijven de leerlingen per groep 3 dagen in 
Groepsaccomodatie Peppelenburg in Otterlo. Betrokken ouders 
zijn inmiddels per e-mail nader geïnformeerd. 
 
Mandy van der Velden, coördinator leerjaar 1 en 2 
 
 

Oproep MR 
Er is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor twee nieuwe ouder-
leden. We zijn op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor beschikbaar willen 
stellen. Meer informatie vindt u hierover in de bijlage 
 

Nadia Lolli, verkiezingscommissie van de MR 
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Kasper van Erp Wiskunde Olympiade 
Kasper van Erp (4V) is doorgedrongen tot de finale van de Wiskunde Olympiade. 
Deze vindt 11 september plaats op de Technische Universiteit in Eindhoven. Een 
uitzonderlijke prestatie, zeker voor een 4e klasser!  
 

We wensen Kasper namens iedereen op het Dominicus College ontzettend veel succes!  
 
Sjel Jansen, teamcoördinator klas 3 & 4 vwo  
 

Ouderavond 4H/4V 
Op donderdagavond 10 september zal er een ouderavond op school zijn voor ouders van leerlingen uit 4H en 
4V. Deze avond zal in het teken staan van kennismaken met de mentor van uw zoon /dochter en er zal 
ingegaan worden op het onderdeel LOB en het PTA. Aan ouders zal per e-mail een uitnodiging gestuurd 
worden voor deze avond inclusief een uitleg over waar informatie over LOB en PTA voor u klaar staat. 
 
Nancy van Riet-Bunte, conrector 
 

Kiezen projecten en maatwerk  
Zowel de eersteklas als de tweedeklas leerlingen hebben in de startweek hun keuzes gemaakt voor projecten 
en maatwerk in periode 1.  
 
Leerlingen van klas 1 kozen, na het zien van vier pitches, een vakoverstijgend project. Hiermee gaan zij 
wekelijks op donderdagmiddag aan de slag (5e t/m het 7e lesuur). Op dinsdagochtend krijgen de leerlingen van 
klas 1 maatwerk aangeboden (1e en 2e lesuur). Het 1e lesuur maatwerk is klassikaal, waarbij leerlingen onder 
begeleiding van een docent werken aan studievaardigheden. Het 2e lesuur zijn leerlingen individueel ingedeeld 
bij een specifiek maatwerkuur. Daarbij is gekeken naar de uitslag van een ICT- en een Engels-test, die leerlingen 
in de startweek hebben gemaakt. Verder hebben we gekeken naar de informatie die wij van de basisschool 
hebben ontvangen. Sommige leerlingen zijn niet ingedeeld bij een vak; zij werken zelfstandig in de 
stilteruimte. Ook hier is begeleiding aanwezig om leerlingen zo nodig op weg te helpen.  
 
Ook de leerlingen van klas 2 hebben gekozen voor een project. Daarnaast hebben zij zelfstandig het maatwerk 
gekozen. De projecten van klas 2 zijn op wekelijks op dinsdagmiddag (5e t/m 7e lesuur) en het maatwerk op 
donderdagochtend (1e en 2e lesuur). Beide jaarlagen kunnen in de 2e periode weer andere projecten en 
maatwerk kiezen.  
  
Mocht u vragen hebben over maatwerk en/of projecten, dan kunt u mij per email bereiken of via de mentor 
contact opnemen.  
 
Sjel Jansen, projectleider onderwijs onderbouw  
Sjel.Jansen@dominicuscollege.nl 
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Busvervoer 
Bij de start van het schooljaar bleken de bussen nog te rijden volgens de vakantiedienstregeling. Dat betekende 
te weinig bussen en te kleine bussen waardoor leerlingen niet op tijd op school konden komen. Het busbedrijf 
heeft beloofd om snel over te stappen op de normale dienstregeling, maar heeft dat nog niet geheel 
gerealiseerd. We houden druk op de ketel. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

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. De leerlingen 
van 1G1 worden op een ander moment gefotografeerd i.v.m. het kamp. 
 
 
 

Jaarplanner 

 
week 37           

ma t/m wo 7 - 9 sep.   Leerlingen Regulier Introductiekamp 1H1 

ma  7-sep     

di 8-sep         

wo t/m vr 9 - 11 sep.   Leerlingen Regulier Introductiekamp 1HV1 

wo 9-sep         

do 10-sep Avond Ouders Regulier Kennismaking mentoren 4H/4V 

vr 11-sep         
za 12-sep   Leerlingen Allen Cambridge examens C1  

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   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         

 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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