
 

1. 

 
 

 

Verplichting mondkapjes 

In de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft het kabinet een 
algemene mondkapjesplicht aangekondigd. Met instemming van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft het bestuur besloten 
om hierop vooruit te lopen en de mondkapjesplicht op school per 26 
oktober a.s. in te laten gaan. Meer informatie hierover vindt u in bijgaande brief.  
 
Verder vindt u in de bijlage een nieuwe, handige beslisboom die u helpt te bepalen of u zoon of dochter naar 
school kan gaan of thuis moet blijven. 
 
Wij wensen alle leerlingen een fijne herfstvakantie toe en hopen hen op 26 oktober in goede gezondheid weer 
terug te zien! 
 
Dorine Pepping, rector 
 

Lesuitval door corona neemt toe 
We merken de laatste weken dat de lijst van afwezige collega’s groeit. Niet omdat ze corona hebben, maar 
veelal omdat ze verkoudheidsverschijnselen hebben en wachten op een covid-test en de bijbehorende uitslag. 
Dit neemt, ondanks de voorrangsregeling, toch enige dagen in beslag. We hebben twee onderwijsassistenten in 
dienst genomen om zoveel mogelijk gaten op te vullen, maar het lukt lang niet alle lesuitval op te vangen. Daar 
waar veelvuldig uitval is geweest zal er in de toetsweek rekening mee gehouden worden. 
 

Update ventilatie 
Omdat de berichten over ventilatie op scholen elkaar tegenspreken is er onrust over en zijn er veel vragen. In 
het bericht in de bijlage willen we daar graag op ingaan.  
 

Toetsweek 
Het toetsrooster is, zowel voor de schriftelijke als de mondelinge toetsen, gepubliceerd in Zermelo. Leerlingen 
die een botsing hebben (versnellers, leerlingen met een extra vak) maken twee toetsen achter elkaar in 
quarantaine; ze krijgen daarover een persoonlijk bericht. Leerlingen in de 4e klas die een vrijstelling hebben 
voor CKV of MA zien de toets wel in het rooster staan maar hoeven deze uiteraard niet te maken. 
 

Activiteitendagen 
In de jaarplanner is bij 9 november een link geplaatst naar het concept activiteitenrooster voor beide dagen. Na 
de herfstvakantie wordt dit aangevuld met de laatste informatie en krijgen leerlingen en ouders nog een 
bericht met meer detailinformatie. Helaas lukt het door het uitvallen van een aantal excursies niet om voor alle 
leerjaren een compleet  programma aan te bieden. 
 
Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Industrial Revolution 
Afgelopen dinsdag kwam de Phileas Fogg Theatre Company naar het Dominicus College voor het ‘Industrial 
Revolution’ project in de tweede klas. De leerlingen werden meegenomen in een bijzondere reis terug naar de 
19e eeuw en speelden personages uit die tijd. Lots of fun had by all! In november komt het theater terug voor 
de tweede ronde van het project.  
 
Jeroen Langenhuizen & Nadia Lolli, mentoren 
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 3. 

Voetbaltoernooi klas 1 
Ter afsluiting van de introductieperiode 
hebben alle leerlingen van de eerste 
klas op vrijdag 9 oktober meegedaan 
aan een voetbal-toernooi op de 
sportvelden van voetbalvereniging 
Blauw Wit. Elke klas werd hierbij 
verdeeld in een drietal landenteams en 
onder de deskundige leiding van de 
minimentoren speelden zij een heus 
WK. Ieder team heeft deze middag zes, 
soms pittige, wedstrijden gespeeld. In 
de finale speelde uiteindelijk  Argentinië 
tegen België. Na een spannende strijd 
ging België (Willem, Cima, Kaouthar, 
Lois, Bram, Sander en Hidde) er met de 
prijs vandoor! 
 
 Freek Toren, sectie L.O. 
 

Toetsweek opvangklas 
Van maandag 2 t/m vrijdag 6 november is het toetsweek (voor enkele 
klassen met een uitloop tot dinsdag 10 november). Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij weer de ‘toetsweek opvangklas’ aan. 
 

De Toetsweek Opvangklas 
In de ‘toetsweek opvangklas’ bereiden leerlingen zich in een rustige omgeving voor op hun toetsen onder 
toezicht van onze begeleiders. We helpen leerlingen hun leerwerk aanpakken en we overhoren hen. Op deze 
manier doen leerlingen al een flink deel van hun leerwerk op school, waardoor de basis goed is. 
 
De data en openingstijden van de ‘toetsweek opvangklas’ zijn: 

• donderdag 29 oktober: 14:30 uur – 18:00 uur 
• vrijdag 30 oktober: 14:30 uur – 18:00 uur 
• maandag 2 november: 12:00 uur – 18:00 uur 
• dinsdag 3 november: 12:00 uur – 18:00 uur 
• woensdag 4 november: 12:00 uur – 18:00 uur 
• donderdag 5 november: 12:00 uur – 18:00 uur 
• vrijdag 6 november: 12:00 uur – 18:00 uur (uitloop) 
• maandag 9 november: 12:00 uur – 18:00 uur (uitloop) 

 
Kosten 
Voor de ‘toetsweek opvangklas’ betaalt u € 102,- (inclusief uitloop: € 125,-). Het is mogelijk om een kleiner 
aantal dagen aan te sluiten. De prijs beweegt dan mee. 
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 4. 

Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van de ‘toetsweek opvangklas’, meldt hem of haar dan uiterlijk dinsdag 27 
oktober per mail aan via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Geef hierbij de volgende gegevens door:  
- uw naam; 
- adresgegevens; 
- telefoonnummer; 
- de naam van uw kind; 
- zijn of haar leerjaar en klas. 
 
Ik neem dan telefonisch contact met u op om de aanmelding verder af te stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Jaarplanner 

week 43           

ma t/m 
vr 

19 t/m 
23-okt 

  Leerlingen Allen  Herfstvakantie 

week 44           

ma 26-okt     

di 27-okt         

wo 28-okt Vanaf 12.40 uur Leerlingen Allen Alle lessen (m.u.v. sportoriëntatie 
examenklassen) vervallen vanaf 12.15 
uur i.v.m. een docentenbijeenkomst 

  28-okt 12.45 - 14.30 
uur 

Leerlingen Allen 6V: SE-training spreekvaardigheid Engels 

do 29-okt         

vr 30-okt         

week 45           

ma 2-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

di 3-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo 4-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo  4-nov 8.30 - 11.00 uur Leerlingen Allen DELF examen  3HV, 5H, 5V en 6V 

wo  4-nov   Ouders Allen OR 

do  5-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

vr 6-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

vr 6-nov 10.00 - 11.00 
uur 

Leerlingen Regulier 1e klas: keuzes maatwerk/projecten 
periode 2 

vr  6-nov 11.45 - 12.45 
uur 

Leerlingen Regulier 2e klas: keuzes maatwerk/projecten 
periode 2 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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