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Oranje Kaart klas 3 
Vanaf 21 september werken we in klas 3 (havo en vwo) met de Oranje Kaart. Hiermee willen we leerlingen 
meer regie geven over de invulling van hun week en hen alvast laten wennen aan het systeem waarmee we in 
de bovenbouw werken. Leerlingen kunnen de Oranje Kaart inzetten wanneer zij een vakles anders willen 
invullen. Ze kunnen ervoor kiezen om de tijd te gebruiken om zelfstandig of in groepsverband schoolwerk te 
maken in de stilteruimte of mediatheek.  
 
De leerling moet een dag voor het betreffende lesuur voor 16.00 uur per e-mail een verzoek indienen bij de 
vakdocent. De vakdocent bepaalt of verzuim van het betreffende uur is toegestaan. De leerling vult vervolgens 
voor het betreffende lesuur de Oranje Kaart in en laat deze paraferen door de vakdocent.  
 
De leerling meldt zich in de stilteruimte of mediatheek. Hier wordt gekeken of er voldoende ruimte is om de 
leerling toe te laten. Aan het einde van de les wordt de Oranje Kaart afgetekend door de aanwezige beheerder. 
Wanneer er geen ruimte is in de mediatheek of stilteruimte, dan gaat de leerling gewoon naar de les. Aan het 
einde van een periode wordt de Oranje Kaart door de ouders ondertekend en ingeleverd bij de mentor. De 
Kaart geeft de mentor informatie voor bijvoorbeeld een mentorgesprek.  
 
Een docent kan een verzoek van een leerling altijd weigeren. We hopen dat een 'nee' leidt tot een waardevol 
en leerzaam gesprek tussen vakdocent en leerling. De ervaring uit de bovenbouw is dat leerlingen hier goed en 
verstandig mee omgaan en we zijn dan ook erg benieuwd naar de bevindingen in de klas 3. Over een maand 
volgt een korte evaluatie met mentoren. Bij de uiteindelijke evaluatie worden ook leerlingen en vakdocenten 
betrokken.  
 
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit graag! 
 
Sjel Jansen, projectleider onderwijs onderbouw 
 

Spreekuur schoolboeken 
De leerlingen hebben inmiddels hun boekenpakket in gebruik. Het SBA heeft zijn best gedaan om de pakketten 
compleet en in bruikbare staat te leveren. Helaas glipt er weleens een beschadigd leermiddel tussendoor waar 
een leerling niet helemaal tevreden over is. Hiervan kan melding gemaakt worden via het terugmeldformulier 
op de website van de Alliantie VO: https://www.alliantievo.nl/over-ons/schoolboeken/terugmeldformulier)  
 
Leerlingen die twijfelen over de staat van hun boek kunnen op maandag 5 oktober tussen 12:00 en 13:00 uur 
terecht bij het boekenspreekuur in de gang bij de Monnikskap. Op dat moment zijn er medewerkers van het 
SBA aanwezig om leermiddelen te beoordelen en zo nodig te vervangen.  
 
Ook na 5 oktober kan het terugmeldformulier gebruikt worden om klachten te melden, maar dit kan financiële 
consequenties hebben voor ouders. 
 
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken 
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Het Lyceo Examenjaar 
Na een turbulent schooljaar bevinden we ons nu in wat rustiger vaarwater. 
Toch is het examenjaar natuurlijk sowieso spannend, misschien nu nog wel 
spannender. Gaat uw kind dat diploma straks halen? Wilt u die kans zo groot 
mogelijk maken, dan hebben wij Het Lyceo Examenjaar. 

 
Het Lyceo Examenjaar 
Het Lyceo Examenjaar is een combinatie van examentrainingen, huiswerkbegeleiding, bijlessen en coaching in 
het examenjaar. Met Het Lyceo Examenjaar krijgen leerlingen een op maat gemaakt programma, afgestemd op 
specifieke behoeften en wensen. Samen met een persoonlijke Lyceo-begeleider wordt gewerkt aan het 
einddoel: het behalen van dat felbegeerde papiertje! Door de leerling op school zo intensief te begeleiden, is er 
thuis eveneens meer ruimte voor rust en ontspanning. 
 
Aanmelden 
Leerlingen kunnen tot en met februari worden aangemeld via niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een kijkje nemen op onze website: 
https://www.lyceo.nl/examenjaar/. Hier kunt u ook een informatiepakket aanvragen. Uiteraard kunt u altijd 
vrijblijvend contact opnemen. 
 
Wij wensen uw kind ontzettend veel succes dit schooljaar en helpen graag! 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Kampen 1e klassen: zon en gezelligheid! 
Op dit moment verblijft de laatste groep leerlingen in Otterlo. De leerlingen van 1A1 en de eerstejaars van de 
Monnikskap genieten nog even van de zon en de Veluwse omgeving. De klassen 1H1, 1HV1 en 1G1 hebben hun 
kennismakingskamp al achter de rug. Zij kijken terug op veel gezelligheid en sommigen halen nog wat slaap in.  
 
In en rondom groepsaccommodatie de Peppelenburg hebben onze nieuwe eerstejaars elkaar, hun mentor en 
hun minimentoren volop leren kennen. De 10 kilometer lange speurtocht (voor enkele verdwaalde groepjes 
een paar kilometer langer) werd puzzelend en zingend en soms wat strompelend afgelegd. Ook in de zon werd 
volop gevoetbald en levend stratego gespeeld. Zelfs de corveedienst was best leuk! Tijdens de filmavond kon 
iedereen even bijkomen. 
 
We kijken terug op drie (en vrijdag hopelijk vier) heel geslaagde kennismakingskampen. Het feit dat we de 
leerlingen in deze tijden mee hebben kunnen nemen naar Otterlo is natuurlijk al geweldig. Door de gezelligheid 
van de leerlingen, de inzet van de minimentoren, het enthousiasme van de mentoren, de zon en het mooie, 
afwisselende programma was het een heel mooie periode. 
 
De laatste groep verblijft tot en met vrijdag in Otterlo. De andere klassen zitten weer in de les – maar mogen 
zich ondertussen verheugen op de volgende activiteit. De kennismakingsperiode duurt gelukkig nog even! 
 
Namen de mentoren van de 1e klassen, Mandy van der Velden, teamcoördinator leerjaar 1-2 
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Introductiekamp klas 1G 
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Introductiekamp klas 1 HV en MK 
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Jaarplanner 

 
week 39           

ma  21-sep Vanaf 12.15 uur Leerlingen Allen Lessen vervallen 

ma 21-sep 13.30 uur Leerlingen Allen Herkansingen 5H, 5V, 6V 
(toetsen uit TW3/TW4 
2019-2020) 

di 22-sep     
wo 23-sep avond Ouders Allen OR 
wo 23-sep 20.00 uur  Leerlingen Allen Uitreiking Goethe-

certificaten 
do 24-sep 8e lesuur regulier/ 

Laatste lesblok MK 
Leerlingen Allen Vervalt 

vr 25-sep         
za 26-sep   Leerlingen Allen Cambridge examens B2  

week 40           

ma 28-sep         
di  29-sep Hele dag Leerlingen Allen 40-minutenrooster 

(MK 60-minutenrooster) 
wo 30-sep 19.30 - 22.00 uur Ouders, leerlingen Allen MR 

do 1-okt 19.30 uur Ouders, leerlingen Allen Webinar DUO 5H/6V 

vr 2-okt         

za 3-okt   Leerlingen Allen Cambridge examens C2  

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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