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Corona-update 

In de afgelopen twee weken (en dus ook in herfstvakantie) zijn er enkele 
meldingen geweest van collega’s en leerlingen die positief getest waren op 
het coronavirus. Bij elke melding neemt de GGD contact op met de school 
en wordt bekeken of de betreffende persoon in zijn of haar besmettelijke 
periode op school is geweest. Dat was in de afgelopen twee weken steeds 

niet het geval. Natuurlijk vanwege de herfstvakantie of omdat deze persoon al in quarantaine zat en dus niet 
op school was. Bij een positieve besmetting worden de zogenaamde ‘nauwe contacten ‘( personen die langer 
dan een kwartier binnen 1,5 meter afstand zijn geweest) in kaart gebracht. De  positief geteste leerling of 
medewerker dient dan zelf de nauwe contacten te informeren. 
  
Wanneer uw zoon of dochter een dergelijke melding krijgt van een medeleerling is het van cruciaal belang dat 
hij of zij daadwerkelijk thuisblijft. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de GGD. Leerlingen die 
thuiszitten kunnen via Teams lessen volgen. Ik wijs u er wel op dat in deze lessen de thuiszittende leerling maar 
beperkt aandacht krijgt. De docenten richten zich in eerste instantie op de aanwezige leerlingen in de klas. Bij 
afwezigheid van een docent (bijvoorbeeld in verband met quarantaine) wordt steeds bekeken of de docent via 
een online verbinding les kan geven. De klas wordt in een dergelijke situatie begeleid door een 
onderwijsassistent of een andere collega. We doen ons best om op deze wijze het onderwijs te blijven 
organiseren.  
 
Gelukkig valt de situatie op het Dominicus tot dusver nog erg mee. Laten we hopen dat dit zo blijft. 
 

Dorine Pepping, rector 

 

Protocol toetsweek  
Onder voorbehoud van nieuwe maatregelen die het kabinet mogelijk a.s. dinsdag gaat aankondigen, gaat de 

toetsweek ‘gewoon’ door. Het rooster is gepubliceerd en in Zermelo en Magister terug te vinden. Voor deze 

toetsweek gelden vanwege de bijzondere omstandigheden een aantal aanvullende maatregelen die in een 

protocol op een rij zijn gezet. Dit protocol is terug te vinden op onze website onder>Onze school>corona. Voor 

leerlingen die vanwege quarantaineplicht toetsen moeten missen zoeken we naar passende oplossingen.  

 

We wensen alle leerlingen komende week veel succes! 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Personele bezetting 
Na een periode van (zwangerschaps)verlof is Bettina Anhuth weer begonnen met haar lessen Duits. Ze is blij 

om de leerlingen en ons weer te zien en dat is wederzijds! Binnen dezelfde vaksectie start na de toetsweek 

Carina Ehler als vervangster van Tijs Groot Wesseldijk die komende week begint met een stage van 3 maanden 

voor zijn opleiding Onderwijskunde. Jammer dat we Tijs een aantal maanden moeten missen, maar we zijn blij 

in Carina een ervaren vakbekwame docente gevonden te hebben. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/201030_Protocol_toetsweek_november_2020.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/corona
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Handleiding voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
Meer dan 100 leerlingen op onze school maken gebruik van extra voorzieningen of faciliteiten bij toetsen. Denk 

aan extra tijd voor leerlingen met dyslexie of oordopjes voor leerlingen die zich slecht kunnen concentreren. 

Om recht te doen aan wat passend is voor elke leerling, hebben we hier duidelijke afspraken over gemaakt en 

vastgelegd in deze Handleiding. De handleiding is terug te vinden op onze website onder: Onze 

school>Afspraken op school.  

 

In Magister staan bij de leerlingen die dit nodig hebben hun voorzieningen genoteerd. Dit tabblad is niet 

zichtbaar voor leerlingen en ouders, maar is via de mentor op te vragen. De collega’s van de leerlingbegeleiding 

kunnen eventuele vragen beantwoorden over de voorzieningen. Ook docenten zijn geïnformeerd over de 

afspraken die we gemaakt hebben.  

 

Jeannette Buijs, zorgcoördinator 

 

Kiezen DC-uren periode 2 
Vanaf vrijdag 6 november kiezen de leerlingen in de bovenbouw (4H t/m 6V) online via Zermelo hun DC-uren 

voor de tweede periode. Leerlingen kunnen, net zoals in periode 1, bijna een derde deel van hun rooster zelf 

kiezen. Naast de vakgerichte verwerkingsuren en stilwerkuren, is er een behoorlijk aanbod aan thematische 

verdiepings- en ondersteuningsmodules (16 in totaal) in deze periode.   

  

We denken dat het, voor zowel leerlingen als ouders, leerzaam en stimulerend is als ouders bij de keuze van 

DC-uren met hun kind meekijken en daarover met hen in gesprek gaan.  De leerlingen hebben deze week een 

Powerpoint, een keuze-instructie document, voor de komende periode gekregen. De studieplanners van 

periode 2 zijn vanaf begin november via het ‘leerlingenportaal’ in de Sharepoint: ‘studieplanners bovenbouw’ 

te vinden.   

  

Vanaf vrijdagmiddag 6 november om 17:00 uur tot maandagochtend 9 november om 10:00 uur kunnen 

leerlingen hun keuze invoeren. Een paar dagen van tevoren kunnen leerlingen hun persoonlijke rooster en de 

opties voor DC-uren in Zermelo terugvinden. 

 

Hanneke de Jong, projectgroep onderwijs bovenbouw 

 

Open dagen, meeloopdagen, proef-studeren 
Vanwege covid-19 vervallen veel open dagen en andere LOB activiteiten van hogescholen en universiteiten. 

Vrijwel alle activiteiten worden online aangeboden door middel van blogs, virtuele tours, chatmogelijkheden 

met studenten en video’s van de verschillende studierichtingen. Ook vinden allerlei andere initiatieven plaats, 

zoals bijvoorbeeld Studiekeuzelab . 

 

Raadpleeg daarvoor de website van de hogeschool of universiteit van voorkeur. Verder komt er veel informatie 

binnen op het decanaat met links naar diverse voorlichtingsmogelijkheden van hogescholen en universiteiten. 

Deze info plaatsen we onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/200915_Handleiding_voor_leerlingen_met_ondersteuningsbehoefte.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/afspraken-op-school
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/afspraken-op-school
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Dominicus College in het nieuws 

Afgelopen woensdag besteedde Omroep Gelderland aandacht aan het feit dat studenten worden ingezet om 

om te ondersteunen in klassen die online les krijgen van een docent. Het item is terug te vinden via deze link: 
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2477345/Studenten-nu-voor-de-klas-Ik-ben-KNVB-scheidsrechter-

dus-ik-kan-wel-orde-houden 

 

Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 

 

Prijzengeld Euregionale Scholenwedstrijd  
Zoals u misschien nog weet, hebben leerlingen van 4 havo van de Monnikskap en van de reguliere afdeling 

vorig jaar de eerste prijs (€ 750,-) van de Euregionale Scholenwedstrijd in de wacht gesleept. Het deelnemende 

project ‘Barrièrefrei’ was door de vakken Duits en Nederlands georganiseerd. Helaas kon het oorspronkelijke 

plan om het prijzengeld te besteden, museumbezoek Emmerich en lunch, niet doorgaan. Uiteindelijk is 

besloten om de vrijdag voor de herfstvakantie met de projectgroep op school te lunchen en de film ‘Goodbye 

Lenin’ te kijken. Het was een gezellige middag! Het overgebleven prijzengeld wordt gespendeerd aan nieuw 

meubilair op de Monnikskap.  

  

Imke Barth, Jeroen Pouwels en Richard Denekamp, begeleidende docenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2477345/Studenten-nu-voor-de-klas-Ik-ben-KNVB-scheidsrechter-dus-ik-kan-wel-orde-houden
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2477345/Studenten-nu-voor-de-klas-Ik-ben-KNVB-scheidsrechter-dus-ik-kan-wel-orde-houden


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 9  | 30 oktober 2020 

 

 4. 

Pleeggezinnen gezocht 
Van 28 oktober t/m 4 november is het de Week van de Pleegzorg. Omdat 

er in onze regio een tekort is aan pleegouders start de Gemeente 

Nijmegen een campagne om pleegouders te werven.  

 

Namens de Gemeente Nijmegen vragen wij hiervoor u aandacht. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage. 

 

Dorine Pepping, rector 

 

Jaarplanner 

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 avond Ouders Allen OR 

do  5-nov   Leerlingen Allen Toetsweek 

do  5-nov 10.00 - 11.00 uur 
12.00 - 13.00 uur 

Leerlingen Regulier BB: inloopuuur keuzes DC-uren 
periode 2 

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 

week 46           

ma  9-nov   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 
Activiteitenoverzicht concept 
 

di 10-nov   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

di  10-nov 14.30 - 16.00 uur Leerlingen Allen Sportoriëntatie 5H/6V: schaatsen 
Triavium 

wo 11-nov       Start periode 2 

wo  11-nov Hele dag Leerlingen Regulier 3H3: Universumproject dag 1 

wo  11-nov 19.30 - 22.00 uur   Allen MR 

do 12-nov Hele dag Leerlingen Regulier 3H3: Universumproject dag 2 

do 12-nov Middag Leerlingen Allen bovenbouw Frans: Dag vd Franse Taal 

vr 13-nov 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i6JOmdDOSPUK832t77iuGX1yoKp7zuiRT9U5mzq8_Y4/edit?usp=sharing
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

