
 

1. 

 
 
 

Corona-maatregelen 

Naar aanleiding van de nieuwe regels en adviezen die het kabinet deze week heeft 
afgegeven hebben we een aantal nieuwe besluiten genomen: 
 

 
• De tafeltjesavonden van 7 en 8 december vinden online plaats. 
• De uitwisselingen voor 3 havo gaan dit schooljaar niet door. 
• Buitenlandse reizen worden geschrapt; in januari bekijken we de (on)mogelijkheden en gaan we op zoek 

naar passende alternatieven. 
• Alle excursies buiten de eigen regio worden geschrapt. Alleen activiteiten binnen de eigen regio, waar 

leerlingen op de fiets naartoe kunnen, vinden plaats mits er voldoende begeleiding is en op locatie de 
corona-maatregelen in acht worden genomen. 

• Als er een (gedeeltelijke) sluiting van de school plaatsvindt, gaan we online werken met een  
40-minutenrooster. Indien mogelijk krijgen leerlingen die thuis geen goede leeromgeving hebben, op 
school de gelegenheid hun online lessen te volgen. Zodra deze situatie zich aandient, volgt nadere 
informatie. 

• We nemen het dringende advies van de overheid over om mondkapjes in scholen te verplichten in de 
gangen en de aula. Vanaf maandag 5 oktober moet iedereen (personeel en leerlingen) bij loopbewegingen 
door de school een mondkapje dragen. In de klas blijft het beleid onveranderd: mondkapjes zijn niet 
verplicht tenzij de situatie daarom vraagt. 

 
A.s. zaterdag wordt een grote tent (225 m2) op het schoolterrein achter ons gebouw geplaatst; deze is bedoeld 
om meer pauzeruimte voor onze leerlingen te creëren. Vorige week bent u via de Nieuwslink geïnformeerd 
over onze werkwijze bij hybride lessen. De leerlingen hebben bijgaande instructie ontvangen. 
 
We realiseren ons dat iedere update een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Bij wijzigingen houden we u op 
de hoogte. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Examenreglement en overgangsregeling 
Deze week zijn in de MR het examenreglement 2020-2021 en de overgangsregeling 2020-2021 formeel 
vastgesteld. Beide documenten zijn op de website onder het tabblad Onze school/Afspraken op school terug te 
vinden. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 
 

8 oktober: inhaalmoment schoolfotograaf 
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 2. 

Online kennismaking mentoren 5 havo, 5 vwo en 6 vwo: 8 oktober 
Op donderdag 8 oktober is er een online kennismaking met de mentoren van 5H, 5V en 6V. Het programma 
van deze avond is als volgt: 
  
18.30 uur: online bijeenkomst mentoren 5H en 5V  
19.15 uur: online bijeenkomst mentoren 6V 
  
De mentoren van uw zoon/dochter zullen u voor deze online bijeenkomst uitnodigen via het Teams-account 
van uw zoon/dochter. 
 
Hanneke de Jong, teamcoördinator 3, 4 en 5 havo 
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator 5 en 6 vwo 
 

Nieuwe MR-leden 
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de werving rondom de MR. Inmiddels 
hebben wij 4 nieuwe MR-leden:  
 

Ouders: Karima Coenders (moeder Sarah Coenders 1A1) en Ayla Öztürk Işleyen (moeder Turan Öztürk 3H1) 
Leerlingen: Joris Berkers (MK) en Sofie Dam (3A1) 
 
Wij willen nogmaals alle geïnteresseerde bedanken voor hun betrokkenheid en wij wensen alle nieuwe leden 
veel succes de komende jaren.  
 
Namens de MR, Nadia Lolli 
 

Ouderraad  
Op 23 september kwam de ouderraad voor het eerst dit schooljaar bijeen; gelukkig was een fysieke 
vergadering mogelijk. Er is uitvoerig gesproken over coronamaatregelen op school. De ouders hebben 
aangegeven hoe hun kinderen een en ander ervaren en tegen welke problemen zij aanlopen. 
 
Ook is er gesproken over de nieuwe organisatiestructuur en over de opzet van de wervingsperiode dit 
schooljaar. De werving van nieuwe leerlingen is het thema van de eerstvolgende vergadering op  
4 november aanstaande. Thema’s voor de daaropvolgende vergaderingen worden nog vastgesteld. 
 
De OR functioneert als klankbord voor de schoolleiding en geeft vrijblijvend advies over actuele thema’s. Om 
over alle onderwerpen goed met de schoolleiding te kunnen sparren, vindt de ouderraad het belangrijk dat alle 
leerjaren vertegenwoordigd worden. De ouderraad is nog op zoek naar een ouder van leerjaar 1. Heeft u 
interesse om deel te nemen dan kunt u zich melden via: ouderraad@dominicuscollege.nl. Ook voor meer 
informatie kunt u hier terecht. De ouderraad komt zo’n zes keer per jaar bijeen. 
 
Wilt u input meegeven aan de OR of een bepaald onderwerp bespreekbaar maken,  dan kunt u ook contact 
opnemen via bovenstaand emailadres. 
 
De ouderraad 

mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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 3. 

Welkomst-actie 
Gedurende de hele maand oktober hanteren wij een welkomstkorting van 10% op de 

eerste maand huiswerkbegeleiding of strippenkaart bijles en geen inschrijfgeld. Wilt u graag hulp voor uw kind 
en tevens profiteren van deze welkomstactie, meld hem of haar dan in deze periode aan voor onze 
huiswerkbegeleiding of bijlessen. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen via: 06-13057615 
of via:  niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl / dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 

 

Coming Out Day 
Happy Coming Out Day! Dat is een wens die jaarlijks op 11 oktober veelvuldig rondgaat 
op social media. Op deze jaarlijkse feestdag wordt aandacht besteed aan het moment 
dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar 
seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de 

coming-out. Op onze school hijsen we de regenboogvlag in onze mast en de leerlingen van de Gay Straight 
Alliance* zorgen voor een kleine actie en gaan in gesprek met onze nieuwe eerste klas leerlingen. We tonen 
met deze acties dat LHBT leerlingen en docenten bij ons gewoon zichzelf mogen zijn en als ze willen, dat 
kenbaar mogen maken. We juichen diversiteit juist toe, ook op het gebied van seksuele oriëntatie.     
 
In Nijmegen hijst de stad voor het eerst de hele week de regenboogvlag en wel van maandag 5 oktober tot en 
met zondag 11 oktober. Diverse gemeentelijke gebouwen, alle invalswegen, beide ziekenhuizen, vele scholen, 
kerken, winkeliers en de horeca steken die dag de regenboogvlag uit om deze boodschap kracht bij te zetten. 
Ook bij ons hangt de regenboogvlag vanaf maandag 5 oktober te wapperen.  
 
*een groep van leerlingen en docenten die zich sterk maakt voor een, voor iedereen veilige omgeving op 
school. 
 
Dit is een bericht van de GSA van onze school, Noah, Lisanne, Julia, Roos, Preaben, Jeannette, Elke, Laurence en 
nog veel meer…. 
 

Kennismakingsperiode 1e klassen 
Voor de 1e klassen komt het einde van de kennismakingsperiode langzaamaan in zicht. Ze raken steeds meer 
gewend aan het ritme van de middelbare school. Ze weten de weg te vinden van lokaal naar lokaal, ze kennen 
al hun vakdocenten en ze oefenen nu met de eerste toetsen. In de mentorlessen is volop aandacht voor de 
dynamiek binnen de klas zodat de leerlingen steeds meer een groep gaan vormen, elkaar respecteren en 
natuurlijk plezier met elkaar hebben.  
 
Het einde van de kennismakingsperiode sluiten we sportief af: binnenkort vindt voor alle 1e klassen een 
voetbaltoernooi plaats op de sportvelden van voetbalclub Blauw Wit. We informeren leerlingen en ouders 
binnenkort over datum en tijd. Het schoolfeest dat traditiegetrouw plaatsvindt op de avond van het 
sporttoernooi, gaat dit jaar helaas niet door..  
 
Namens de mentoren van de 1e klassen, Mandy van der Velden, coördinator leerjaar 1-2 
 

mailto:niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl
mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lesbische_vrouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biseksualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transgender
https://nl.wikipedia.org/wiki/LHBT
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_geaardheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genderidentiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uit_de_kast_komen
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 4. 

Externe surveillanten gezocht 
Sinds 2012 maakt onze school in de toetsweken (4 x per jaar) gebruik van externe surveillanten die bij toetsen 
in de lokalen en de gymzaal surveilleren. Daarmee kunnen we docenten ontlasten zodat zij tijd krijgen voor 
overleg en nakijkwerk. Deze surveillanten zijn veelal ouders of anderszins familieleden van leerlingen, maar ook 
buurtgenoten, kennissen en/of familie van collega’s. Voor ouders is het een leuke manier om de school van een 
andere kant te leren kennen en een bijdrage te leveren aan ons onderwijs. Vanwege het vertrek van een aantal 
surveillanten zijn wij op zoek naar nieuwe aanwas. Een surveillant krijgt een onbelaste vrijwilligersvergoeding 
van € 5,00 per uur. Per toetsweek kan een surveillant aangeven op hoeveel en welke dagen hij/zij beschikbaar 
is.  
  
De eerste toetsweek staat gepland vanaf maandag 2 november. Heeft u interesse of heeft u een familielid of 
kennis die interesse heeft om als surveillant aan de slag te gaan? Stuur dan uiterlijk maandag 12 oktober een  
e-mail naar Kiki Geurts, secretaresse via kiki.geurts@dominicuscollege.nl Zij neemt dan contact met u op voor 
een kennismakingsgesprek.  
  
Menno Bartlema, conrector  
 

Uitreiking Goethe B2 Certificaten 
Ondanks de schoolsluiting 
vanwege corona heeft een 
aantal leerlingen deelgenomen 
aan de mondelinge examens 
(op 25 mei op het NSG) en de 
schriftelijke examens (op 2 juni 
bij ons op school). Echte 
doorzetters dus! Nu kregen zij 
op 23 september jl. hun 
welverdiende certificaten met 
werkelijk schitterende scores. 
Reden dus voor een klein 
feestje waar wij samen met 
ouders en broers of zussen 
proostten op deze geweldige 
prestaties.  
 
Imke Barth, docent Duits 

Reminder webinar DUO 1 oktober 
Graag herinneren wij nu nog even aan het webinar van DUO over 
Studiefinanciering in het hoger onderwijs dat vanavond om 19.30 uur 
plaatsvindt. 
 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 
 

mailto:kiki.geurts@dominicuscollege.nl
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 5. 

Reminder spreekuur schoolboeken: 5 oktober 
Ook herinneren wij u nog even aan het spreekuur schoolboeken op maandag 5 oktober tussen 12:00 en 13:00 
uur in de gang bij de Monnikskap. Leerlingen die twijfelen over de staat van hun boek kunnen dit tijdens het 
spreekuur laten beoordelen door medewerkers van het SBA. Klachten die na 5 oktober gemeld worden kunnen 
financiële consequenties hebben voor ouders. 
 
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken 
 

Reminder webinar 5 havo en 6 vwo: 6 oktober 
Ten slotte herinneren wij nu nog even aan het webinar voor leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun 
ouder(s)/verzorger(s). Dit webinar vindt plaats op 6 oktober van 19.00 – 19.35 uur en gaat over het laatste jaar 
op het Dominicus College. Een link voor het volgen van het webinar is verspreid via een persoonlijke e-mail.  
 
Bent u verhinderd op dat tijdstip, dan kunt u de webinar via dezelfde link op een later moment terugkijken. 
 
Nancy van Riet, conrector 
 

Twee bijzondere DC-uren modules uitgelicht: 
Dit schooljaar bieden we bovenbouwleerlingen op uitgebreidere schaal dan afgelopen schooljaar verdiepings- 
en ondersteuningsmodules aan tijdens DC-uren. Leerlingen kunnen de verdiepingsmodules kiezen om iets 
‘extra’s’ te leren over een bepaald onderwerp; de ondersteuningsmodules kunnen ze kiezen om meer hulp en 
oefening te krijgen bij bepaalde vaardigheden van een vak. In deze eerste periode startten we nog bescheiden, 
maar vanaf periode 2 zal het aanbod veel uitgebreider zijn (te lezen in het boekje ‘DC-uren, wat kies jij?’. Deze 
week een inkijkje in de verdiepingsmodule van Engels en die van geschiedenis. 
  

Van Amerika…  
“I would give myself and A+” zei een Amerikaanse presidentskandidaat over zichzelf. Een 
ander kreeg de bijnaam ‘Basement Joe’. Er zijn kandidaten die ruimschoots de 
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Maar wat hoort bij welke kandidaat, vroeg 

een groep bovenbouw leerlingen zich af tijdens de Verdiepingsmodule ‘Another 4 years of Trump? The 2020 
American Elections.’ Ook werd er gesmuld van de uiteenzetting over impeachment en er was verwondering 
over de vele verschillende stembiljetten voor dezelfde verkiezing. Kortom: geboeide leerlingen in een 
gevarieerde groep van 4 havo tot en met 6 vwo tijdens deze bijzondere reeks DC-uren.  
 
“Dit is waar ik het voor doe”, vertelt docent Carla Gruijthuijsen. “Het kost me meer tijd dan 
het voorbereiden van normale lessen, maar het levert zo veel energie en lol in mijn vak op. 
Je merkt dat leerlingen bij de keuze voor deze module echt hun interesse gevolgd hebben. 
De 4e-klassers die de module volgen, hebben bijvoorbeeld bij maatschappijleer nog niets 
over het politieke stelsel gehad. Desondanks blijken zij goed op de hoogte ten zijn van hoe 
(Amerikaanse) verkiezingen in hun werk gaan en hebben ze weinig moeite met lastige 
begrippen. Deze module gaat er volgend schooljaar hopelijk weer komen, al moet het dan 
wel aanpast worden op de situatie ná de verkiezingen.” 
  
 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200709_Nieuwslink_bijlage_Boekje_DC-uren_2020-2021.pdf
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 6. 

Tot Zuid-Afrika  
Ook bij de geschiedenismodule ‘Goede Hoop: 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika’ treffen we 
een groep enthousiaste leerlingen. Ze komen er, onder bezielende leiding van Sjel Jansen 
en met hulp van de NPO-serie Goede Hoop, achter dat er nog een hele hoop te vinden is in 

het huidige Zuid-Afrika dat de niet altijd mooie geschiedenis laat zien van Nederlandse kolonisten versus de 
inheemse volken en dieren. Leerlingen reageren geïnteresseerd en soms met verbazing. Dat begint al met de 
bekende en op Nederlands lijkende taal: het Afrikaans. Die blijkt dus voor de leerlingen eigenlijk prima te 
verstaan! Maar ook de hete hangijzers in de samenleving zoals het debat over slavernij worden aangegrepen 
om meningen naast elkaar te leggen.  
 
“Het biedt mij als docent een enorme uitdaging om iets anders te doen dan de gebaande 
paden van het curriculum”, licht Sjel zijn enthousiasme toe. “Aangezien ik zelf een aantal 
keer in Zuid-Afrika ben geweest en er ook gewerkt heb in een lange vakantie herken ik veel 
zaken uit de serie. Die geven mij de mogelijkheid om mijn ervaringen te delen met de 
leerlingen. Dit levert nieuwsgierigheid en verwondering op. Iets waar je het als docent 
allemaal voor doet! Geschiedenis zoals het moet zijn!” 
 
Hanneke de Jong en Virgil Tromp, projectgroep onderwijs bovenbouw 
 

Jaarplanner 

week 41           

ma 5-okt 12.00 – 13.00 uur Leerlingen Allen Spreekuur schoolboeken SBA 

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

wo 7-okt         

do 8-okt Ochtend Leerlingen Allen Inhaalmoment schoolfotograaf 

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

vr 9-okt         

week 42           

ma 12-okt         

di 13-okt     

wo 14-okt     

do 15-okt     

vr 16-okt Vanaf 12.40 uur Leerlingen Allen Lessen vervallen i.v.m. een 
docentenbijeenkomst 

 
 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

