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Hybride lessen: nieuw en spannend 
Deze week zijn we begonnen met het geven van hybride lessen (op school en online gecombineerd) in klassen 
waar veel leerlingen afwezig zijn. We realiseren ons dat dit voor zowel leerlingen als docenten een zoektocht is. 
Gelukkig biedt Teams ons wel een goede mogelijkheid om beeld, geluid en bestanden te delen met leerlingen. 
 
Het uitgangspunt bij deze hybride lessen is dat ze bedoeld zijn voor leerlingen die thuiszitten zonder dat ze zelf 
per se ziek zijn. Leerlingen die echt ziek zijn, zouden normaal gesproken ook geen lessen volgen. Ze zijn 
natuurlijk welkom om dat wel te doen. Docenten die niet ziek zijn, maar wel thuis zitten, proberen zoveel 
mogelijk hun lessen online te verzorgen. In klas 1 t/m 3 zetten we daarbij waar mogelijk begeleiding in. Van 
bovenbouwleerlingen verwachten we dat ze zelfstandig de lessen volgen in het klaslokaal of in de 
mediatheek/stilteruimte. 
 
Voor leerlingen die thuiszitten is het belangrijk om te weten dat van hen verwacht wordt dat ze zich bij 
aanvang van de les aanmelden via Teams (de les staat als vergadering klaar in hun digitale agenda) en dat ze 
klaar zitten met de juiste spullen voorhanden. 
 
Als een leerling online meedoet in de les, betekent dat vooral dat hij/zij de uitleg en instructie meekrijgt. Het 
zal in de meeste gevallen niet mogelijk zijn om ook vragen te stellen of mee te doen aan een klassengesprek. 
Wel kan de leerling gedurende het lesuur aan de gang met opdrachten. Zo voorkomt de leerling dat hij/zij 
achterop raakt met de lesstof en op een later moment alles moet inhalen. Om verstoring van de les te 
voorkomen moet de leerling de microfoon uitzetten (tenzij de docent anders aangeeft). Op school werken de 
docenten met  iPads en/of laptops. Beeld- en geluidskwaliteit zal zeker niet optimaal zijn en de wijze waarop 
het lokaal en de docent in beeld komt, kan per les verschillen.  
 
Leerlingen die thuis zitten en niet ziek zijn staan als afwezig gemeld in Magister, zodat de docent kan zien wie 
er niet is. Deze afwezigheidsmelding  wordt gemarkeerd als een geoorloofde afwezigheid en heeft geen directe 
consequenties. 
 
Voor leerlingen en docenten die in het lokaal aanwezig zijn is het best spannend dat er ‘van buiten af’ 
meegekeken kan worden. We vragen u en de thuiszittende leerlingen dan ook om hier respectvol mee om te 
gaan. Aangezien we zelf dagelijks lerende zijn, zal er op dit bericht in de komende weken nog wel een vervolg 
komen. 
 
Dorine Pepping, rector 
 

Corona-beslisboom middelbare scholen 
Wilt u weten wanneer uw zoon of dochter thuis moet blijven? Doorloop dan de 
stappen in de nieuwe corona-beslisboom. De beslisboom vindt u in de bijlage en 
op onze website onder: Onze school>corona. 
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https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200924_Corona-beslisboom_middelbare_scholen.pdf
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Ventilatie op Alliantie-scholen 
Er is veel aandacht (geweest) voor ventilatie op scholen in deze 
coronacrisis. Het is op dit moment nog onduidelijk in welke mate 
verspreiding via zogeheten ‘aerosolen’ een relevante rol speelt bij de 
verspreiding van het virus. Het OMT (Outbreak Management Team) 

geeft aan dat ventileren volgens bouwbesluit met aanvullende richtlijnen voor schoolgebouwen voldoet. Voor 
de LCVS (Landelijke Commissie Ventilatie op Scholen) is in kaart gebracht of de scholen voldoen aan het 
bouwbesluit. Uit deze inventarisatie is gebleken dat alle scholen van de Alliantie VO voldoen aan de eisen van 
het voor de locatie geldende bouwbesluit. Daarnaast vinden er de komende tijd aanvullende CO2-metingen 
plaats, die meer inzicht geven in de kwaliteit van de binnenlucht in klaslokalen. Indien daartoe aanleiding is, 
onderzoeken we de mogelijkheden van maatwerkoplossingen. Bij (specifieke) vragen over de situatie op de 
schoollocatie van uw kind kunt u contact opnemen met de school.  
 
Bestuur Alliantie Voortgezet Onderwijs 
 

De Monnikskap in het VO-Magazine 
In de september editie van het VO-Magazine, het magazine van de VO-Raad, 
vindt u een uitgebreid artikel over De Monnikskap. Klik hier voor een directe 

link naar het magazine waar u het artikel vindt op pagina 36 t/m 39. 
 
Kathelijne Wentink en Monique Linssen, teamcoördinatoren 
 

Webinar 5 havo en 6 vwo: 6 oktober 
Graag nodigen wij de leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun ouder(s)/verzorger(s) om deel te nemen aan een 
webinar over het laatste jaar op het Dominicus College. De onderwerpen die aan bod komen zijn: het 
eindexamen en de aanmelding voor vervolgopleidingen aan een universiteit of hogeschool.   
 
Het webinar vindt plaats op dinsdag 6 oktober. Een link voor het volgen van het webinar volgt in een 
persoonlijke mail. Het programma ziet er als volgt uit:   
 
19:00 uur: opening door Nancy van Riet, conrector; 
19:05 uur: presentatie door de decanen over LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) en vervolgkeuze; 
19:20 uur: presentatie door Ad Hereijgers, examensecretaris, over de examenregeling; 
19:35 uur: einde webinar. 
 
Nancy van Riet, conrector 
 

Online kennismaking mentoren 5 havo, 5 vwo en 6 vwo: 8 oktober 
Ouders van leerlingen uit klas 5 vwo, 5 havo, 6 vwo kunnen op 8 oktober kennismaking met de mentor van hun 
zoon/dochter. I.v.m. corona zal de kennismaking online plaatsvinden. Meer informatie volgt. 
 
Hanneke de Jong, teamcoördinator 3, 4 en 5 havo 
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator 5 en 6 vwo 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/084/original/VO-magazine-sept-2020.pdf?1600883971
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Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage, excursies en reizen naar het buitenland worden ook dit jaar 
gefactureerd via Wis Collect. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor inloggegevens 
per email. Maakte u vorig jaar al gebruik van Wis Collect, dan blijven deze 
gegevens hetzelfde. Heeft u meerdere kinderen op school? U heeft maar één 
inlog nodig voor uw kinderen. 

 
In tegenstelling tot voorgaande schooljaren worden de excursies en reizen dit schooljaar apart gefactureerd 
van de ouderbijdrage. Dit alles heeft te maken met de situatie rondom corona en het feit dat het nog 
onduidelijk is welke activiteiten te zijner tijd door kunnen gaan. 
 
U kunt via WIS Collect zien wat er aan u gefactureerd is, voor welke datum betaald moet worden, maar ook 
welke bedragen u in het verleden heeft betaald. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen: oktober 2020 
en januari 2021. Dit kunt u aangeven in de betaalmodule. Vanaf 1 oktober wordt de eerste schoolnota aan u 
verzonden. Meer uitleg over Wis Collect vindt u via: www.wis.nl/ouders 
 
Meer informatie over de opbouw van de schoolnota is te vinden op onze website onder: Onze school>Ouders 
en Dominicus>Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021. 
 
Leergeld Nijmegen 
Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan kunt u via Leergeld Nijmegen hulp aanvragen. Leergeld Nijmegen 
helpt gezinnen die in Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. Leergeld Nijmegen helpt door activiteiten 
voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar te betalen. Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of Leergeld 
Nijmegen u kunt helpen? Kijk dan op de website van Leergeld Nijmegen: www.leergeldnijmegen.nl 
 
Miranda Persoon en Thea Derks, afdeling financiën 
 

Toetsprogramma’s bekend 
De toetsprogramma's voor het nieuwe schooljaar zijn bekend: PTA’s voor de bovenbouw, PTO’s voor de 
onderbouw. De leerlingen vinden ze in Sharepoint in het Leerlingportaal: Toetsen en Examens: 
https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens. Wilt u meekijken, dan kan 
dit via de inloggegevens van uw zoon/dochter.  
  
Overige informatie over toetsen en examens vindt u op onze website onder: Onze school>Afspraken op school 
in het: Toetsreglement en het Examenreglement.  
 
Voor (technische) vragen over examens kunt u terecht bij ondergetekenden. 
  
Jos Kieboom (KIJ), adjunct-examensecretaris (voor Schoolexamen) 
Harm Denissen (DEH), adjunt-examensecretaris (voor de Monnikskap) 
Ad Hereijgers (HEA), adjunct-examensecretaris (voor Centraal Examen) 
Menno Bartlema (BAM), examensecretaris algemeen 
 

http://www.wis.nl/ouders
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200703_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2020-2021_(002).pdf
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200703_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2020-2021_(002).pdf
http://www.leergeldnijmegen.nl/
https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens
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Slim.nl - goedkope software voor leerlingen 
Wilt u thuis software of hardware aanschaffen, dan is het de moeite waard om 
eens bij Slim.nl  te kijken.  Bij Slim.nl bestelt u eenvoudig en met hoge korting 
legale software, laptops, tijdschriften, boeken en allerlei computeraccessoires. 
U kunt zich als ouder (of als leerling) aanmelden bij http://www.slim.nl. Geef 

hierbij aan dat u van "Dominicus" bent (niet: “Dominicus College” invullen!) 
 
Meer informatie over Slim.nl: http://slim.nl/Shop/Home/OverSlimnl.aspx 
  
Joost de Laat, coördinator Onderwijs & ICT 
 

Wiskundetoernooi Radboud Universiteit 
Vrijdag 18 september vond het 
jaarlijkse wiskundetoernooi van de 
Radboud Universiteit plaats. Dit 
toernooi werd tegelijkertijd gehouden 
op de universiteiten van Bonn en 
Leuven. In Nederland namen er 
ongeveer 100 teams deel. Vanwege 
corona werd de wedstrijd online 
gehouden. Namens onze school namen 
twee teams deel. 
 
In de ochtend vond de Estafette plaats 
waarbij de leerlingenteams zo snel 
mogelijk opgaven moesten maken. 

Tijdens de middagwedstrijd Sum of Us  stond het thema sport centraal. Tijdens dit onderdeel moesten de 
leerlingen verschillende opdrachten maken om daarmee zo veel mogelijk punten te verdienen.  
 
Na een hele dag hard werken was het lang wachten op de uitslag. Team 1 en team 2 beconcurreerden elkaar 
steeds, maar ontliepen elkaar uiteindelijk niet veel. Zij zijn geëindigd in de middenmoot op plaats 43 en 45. 
Het was een wiskundige dag die we niet hadden willen missen. 
 

 
 

Hanneke Abbenhuis, docent wiskunde 
 
 

http://www.slim.nl/
http://slim.nl/Shop/Home/OverSlimnl.aspx
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Gratis abonnement bibliotheek 
De Bibliotheek Gelderland Zuid vindt het belangrijk dat kinderen 
plezier beleven aan lezen en makkelijk toegang hebben tot een 
schat aan verhalen en informatie. Daarom is een abonnement van 

de bibliotheek tot 18 jaar gratis. In de bieb kan een kind onder meer terecht voor informatie voor werkstukken 
en presentaties, boeken voor de lijst, rustige studeerplekken en leestips. Kijk voor het totale aanbod voor 
jongeren vanaf 12 jaar op www.obgz.nl/12plus.  
 
Lid worden van de bieb regel je eenvoudig online via www.obgz.nl/lid-worden. Let op: als je al lid blijkt te zijn 
van de bibliotheek, wordt je online aanmelding niet verwerkt. Controleer of je al lid bent door te bellen of 
mailen naar de klantenservice. Bel hiervoor op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur naar: 024 - 327 49 11. Of 
stuur een mailtje naar klantenservice@obgz.nl. 
 
Al lid van de bibliotheek, maar de pas kwijt? Geen probleem, bezoek een van onze bibliotheken en ontvang een 
nieuwe pas voor € 5. Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan moet je als ouder/opvoeder mee en een geldig 
legitimatiebewijs van je kind kunnen tonen. Boven de 16 jaar volstaat alleen een geldig legitimatiebewijs.  
 
Bibliotheek Gelderland Zuid 
 

Verkort lesrooster 

Op dinsdag 29 september is er een verkort lesrooster. Omdat de lestijden nu anders zijn verwijzen wij u graag 
nog even naar het overzicht van de aangepaste lestijden op onze website onder: Onze school>corona. 
 

Jaarplanner 

week 40           

ma 28-sep         
di  29-sep Vanaf 15.00 uur Leerlingen Allen Regulier: 40-minutenrooster 

MK 60-minutenrooster 

wo 30-sep 19.30 - 22.00 uur   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  

week 41           

ma 5-okt     

di 6-okt Avond Ouders, leerlingen Allen Webinar eindexamen, studiekeuze 5H/6V 

wo 7-okt         

do 8-okt Avond Ouders Regulier Online kennismaking mentoren 5H/5V/6V 

vr 9-okt         

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

http://www.obgz.nl/12plus
http://www.obgz.nl/lid-worden
mailto:klantenservice@obgz.nl
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200825_Aangepaste_lestijden_20_-_21_i.v.m._corona.pdf
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

