
 

1. 

 
 

 

Coronamaatregelen 

Afgelopen maandag zijn we op school gestart met het dragen van 
mondkapjes. De eerste ervaringen zijn positief. Ondanks dat er 
vragen blijven rondom het nut en de noodzaak van mondkapjes 
hebben zowel leerlingen als collega’s massaal gehoor gegeven aan 
de oproep. Hier zijn we erg blij mee! 
 
Zoals op onderstaande foto’s te zien is maken leerlingen nu ook 
gebruik van de tent die vorig weekend aan de achterzijde van de 
school geplaatst is. De tent is inmiddels ingericht met 
picknickbanken en statafels. De verwarming wordt ook zo snel 
mogelijk geïnstalleerd. We hebben al gemerkt dat de leerlingen zelf 
zorgen voor de muziek en natuurlijk de gezelligheid. 
 
Dorine Pepping, rector 
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 2. 

Roosterzaken 

Roosterwijzingen  
In verband met toenemende afwezigheid van collega’s (onder andere bij verkoudheidsklachten/in afwachting 
van testen) en een nieuwe vervanger bij wiskunde, zijn er op dit moment veel roosterwijzigingen. We hopen op 
uw begrip. 
 
Toetsweek 
De eerste toetsweek in dit schooljaar, in de week van 2 november, gaat gewoon door. Voor de herfstvakantie 
wordt het toetsrooster gepubliceerd. Uiteraard worden ook in de toetsweek de coronavoorschriften gevolgd. 
We houden er rekening mee dat er meer leerlingen afwezig zijn dan we normaal gesproken gewend zijn. We 
gaan daar coulant mee om. Nadere informatie volgt. 
 
Activiteitendagen  
Aansluitend aan de 1e toetsweek zijn in de jaarplanning twee dagen gereserveerd voor uitloop van de 
toetsweek en voor activiteiten. In verband met de coronamaatregelen vervallen de meeste activiteiten 
buitenshuis. We kijken naar alternatieven, maar het is voor sommige leerjaren niet te voorkomen dat er gaten 
ontstaan. Een overzicht van de activiteiten volgt voor de herfstvakantie. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Schoolplein verlaten tijdens schooltijd 

In deze eerste periode van het schooljaar hebben we gemerkt dat het voor leerlingen soms onduidelijk is wat 
de afspraken zijn over je onder schooltijd buiten het schoolterrein begeven.  

- Leerlingen van de onderbouw (klas 1 t/m 3) blijven op het schoolterrein, ook tijdens tussenuren. 
- Leerlingen van de bovenbouw (klas 4 t/m 6) mogen onder schooltijd het terrein verlaten. Zij mogen 

zich echter niet ophouden (‘hangen’) in de buurt rond school, aangezien dit overlast voor 
buurtbewoners veroorzaakt.  

Deze regels worden actief gehandhaafd. Zeker met de komst van de grote pauzetent is er voor leerlingen op 
het schoolterrein en in het gebouw voldoende plek om te pauzeren.  
 
Hanneke de Jong, teamcoördinator klas 3, 4 en 5 havo 

 
Digitale ouderavonden Iriszorg 

Iriszorg organiseert de komende tijd een aantal digitale ouderavonden over alcohol, roken en blowen in de 
opvoeding. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage. 
 
Data voor ouders van onderbouwleerlingen Data voor ouders van bovenbouwleerlingen 
Donderdag 5 november 2020   Woensdag 25 november 2020 
Dinsdag 12 januari 2021     Donderdag 11 februari 2021 
 
Tijd: 19:30-20:45 uur.  
 
Jeannette Buijs, zorgcoördinator 
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 3. 

Cambridge examens 2020 
In september en oktober hebben een aantal leerlingen van onze 
school Cambridge examens afgelegd. De Cambridge examens 

testen het Engelse taalniveau van de kandidaten en op basis daarvan ontvangen de kandidaten een Certificate. 
Deze examens worden in Nederland afgenomen door the British Council. De geplande examens konden eerder 
dit jaar helaas niet worden afgenomen wegens Covid-19 maatregelen. Nu het wel weer kon hebben  
3 leerlingen meegedaan aan Cambridge B2 First, 14 leerlingen aan Cambridge C1 Advanced en 13 leerlingen 
aan Cambridge C2 Proficiency in het WTC te Arnhem.  
 
De resultaten van de paper-based examens worden voor Advanced in 
november 2020 en voor First en Proficiency in december 2020 
bekend gemaakt door the British Council. Het was voor alle leerlingen 
spannend om de examens af te leggen, zoals te zien is op de foto’s. 
Ook de sectie Engels wacht met spanning de resultaten af. 
 
Ingrid Smit, coördinator Cambridge English 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reminder online kennismaking mentoren 5H, 5V en 6V: 8 oktober 
Graag herinneren wij u aan de online kennismaking met de mentoren van 5H, 5V en 6V op 8 oktober. Om  
18.30 uur begint de online bijeenkomst met de mentoren van 5H en 5V. Om 19.15 uur begint de online 
bijeenkomst met de mentoren van 6V. De mentoren nodigen ouders uit 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 
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 4. 

Nog twee bijzondere DC-uren modules uitgelicht 

Deze week nemen we een kijkje bij de module ‘Ondersteuning Leesvaardigheid’ van Engels en de 
verdiepingsmodule ‘Beleggen’ bij economie. 
 
“Zo lees je nog eens wat” 
“Op deze manier lees ik ten minste nog eens wat!” vertelt één van de deelnemende leerlingen aan de module 
leesvaardigheid van Engels. Docent Roos Pesch vertelt dat leerlingen enthousiast zijn over 
de lessen. “Ze geven eerlijk toe dat zij zelf anders te weinig zelfstandig oefenen met het 
maken van eindexamenteksten. Door continuïteit in de module aan te bieden zijn ze in ieder 
geval elke week bezig met het maken van een aantal leesteksten en het leren toepassen 
van verschillende leesstrategieën.” In de lessen zelf is veel interactie en samenwerking 
tussen de leerlingen. Hierin verschilt het van menig DC-verwerkingsuur. Roos Pesch is een 
tevreden docent, met gemotiveerde leerlingen die efficiënt werken aan hun cito-teksten. 
Momenteel zitten leerlingen van 4 havo tot en met 6 vwo bij elkaar in dezelfde module, 
maar in de volgende periode wordt de training op verschillende niveaus aangeboden. 
 
Je eigen aandelenportefeuille  

Bij economie is het klaslokaal meer dan goed gevuld met leerlingen die zich twee 
periodes lang verdiepen in beleggen. “De verdiepingsmodule ‘Beleggen’ is ontstaan 
vanuit het idee dat het leuk zou zijn om met leerlingen actief een aandelenportefeuille te 
beheren,” vertelt docent Jos Kieboom. “In de normale vaklessen zit theorie over beleggen, 
maar nu kunnen ze in deze module ook zelf - fictief - beleggen. Dit gebeurt in een 
Nationale beleggingscompetitie met allerlei scholen uit het hele land, wat het natuurlijk 
extra interessant maakt!” Over de opbouw van de module licht hij toe dat er wordt 
gewerkt aan basiskennis en analyse van AEX bedrijven, met als doel een goede 
portefeuille samen te stellen. “Naast losse aandelen kunnen de leerlingen ook kiezen voor 

diverse fondsen en trackers. Dit om goed te spreiden en het risico te dempen. Want denk eraan: resultaten uit 
het verleden bieden geen garantie voor de toekomst én je kunt je inleg kwijtraken!”   
 
DC uren in periode 2 
In periode 2 worden meer verdiepings- en ondersteuningsmodules aangeboden dan in periode 1. Een volledig 
overzicht vind je in het boekje ‘DC-uren, wat kies jij?’. Een bijzondere module in periode 2 is 
‘Studievaardigheden op weg naar je examen’. Deze is niet gekoppeld aan een vak, maar zoomt in op 
studievaardigheden die je in de bovenbouw nodig hebt: plannen, effectief leren etc. Hierbij zijn alle 
bovenbouwleerlingen welkom! 
 
Vanaf 3 november kunnen leerlingen in Zermelo zien welke DC-uren er op welk moment beschikbaar zijn in 
periode 2 en zijn ook de nieuwe studieplanners via de Sharepoint ‘studieplanners bovenbouw’ te raadplegen. 
Op 6 november gaat om 17:00 uur de inschrijving open, tot 9 november 10:00 uur. Leerlingen worden 
binnenkort ook nog via een e-mail uitgebreid geïnformeerd, zodat ze goed voorbereid hun keuze kunnen 
maken. En die keuze is natuurlijk ook iets om het thuis eens over te hebben. Welke verwerkingsuren zijn 
verstandig om te kiezen, en zit er wellicht een interessante verdiepingsmodule tussen om te gaan volgen…? 
 
Hanneke de Jong en Virgil Tromp, projectgroep onderwijs bovenbouw 
 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200709_Nieuwslink_bijlage_Boekje_DC-uren_2020-2021.pdf
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 5. 

Jaarplanner 

 
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 na 12.15 uur i.v.m. 
docentenbijeenkomst 

week 43           

ma 19-okt   Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

di 20-okt   Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

wo 21-okt   Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

do 22-okt   Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

vr 23-okt   Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

week 44           

ma 26-okt     

di 27-okt         

wo 28-okt Vanaf 12.40 uur Docenten Allen Alle lessen m.u.v. sportoriëntatie 
examenklassen vervallen na 12.15 uur 
i.v.m. docentenbijeenkomst 

do 29-okt         

vr 30-okt         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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