
 

1. 

 

 

 

Hybride en online lessen 
In de huidige situatie waarin VO-scholen open zijn en de leerlingen 

onderling geen afstand hoeven te houden, gaan de lessen zoveel als 

mogelijk regulier door. Vanwege de coronamaatregelen en de verplichte 

quarantaine bij klachten van leerlingen of van huisgenoten, zijn leerlingen 

veelvuldig afwezig en zitten thuis zonder dat ze ziek zijn. Door het 

aanbieden van hybride lessen voorkomen we dat leerlingen onnodige achterstand oplopen. Mocht er op een 

gegeven moment toch een (gedeeltelijke) lockdown komen, dan gaan we onze lessen, net als in het voorjaar, 

weer online aanbieden. 

 

Om de manier waarop hybride en online lessen worden vormgegeven te stroomlijnen, hebben we op basis van 

input van docenten, leerlingen en ouders een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze vindt u terug op onze 

website onder: Onze school>corona. We zien dit als een groeidocument. Aanvullingen en suggesties voor 

verbetering zijn altijd welkom! In dat geval graag gebruik maken van postbus@dominicuscollege.nl. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Activiteitendagen 9 en 10 november 
Aanstaande maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor de uitloop van de toetsweek en verschillende binnen- 

en buitenschoolse activiteiten. Vanwege corona hebben we de meeste activiteiten buiten de deur af moeten 

blazen en ook binnen de school is het aantal mogelijkheden beperkter dan anders. Dat maakt dat er voor 

sommige leerjaren een beperkt aanbod is. Helaas kunnen we niet voorkomen dat leerlingen een of meerdere 

dag(del)en vrij zijn. In de bijlage vindt een overzicht van de planning per leerjaar. Detailinformatie krijgen de 

leerlingen van de betrokken docenten. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Kiezen in klas 1 & 2! 
Op vrijdag 6 november kiezen de leerling van 

klas 1 en 2 maatwerk en projecten voor de 

tweede periode. In de bijlage ziet u de flyers 

die de leerlingen hiervoor ontvangen. De 

leerlingen hebben meteen na de laatste 

toets een mentoruur. In dat uur bespreekt de 

mentor de keuzemogelijkheden en voeren de 

leerlingen hun keuzes in bij de Zermelo 

WebApp. Op woensdag 11 november begint 

de 2
e
 periode en zijn de gekozen lessen 

zichtbaar in het rooster.  

 

Sjel Jansen, projectleider onderwijs onderbouw 
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 2. 

Klas 2G: fietsen langs Romeinse sporen in en om Nijmegen 
Alle Nijmegenaren zijn het erover eens: ze wonen in de oudste stad van Nederland. De Romeinen stichtten hier 

een stad, bouwden een legerkamp, groeven een aquaduct en zorgden zelfs voor vermaak in een echte arena. 

Al deze archeologische resten zijn terug te vinden in het straatbeeld van de huidige stad, als je maar goed kijkt! 

Op 10 november fietst 2G1 in groepjes langs al deze plekken met een kaart en opdrachten. De leerlingen 

ontvangen kort van tevoren de starttijden en de laatste instructies. 

 

Ad Hereijgers en Harriët Dierx, docenten klassieke talen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oranje kaart klas 3 

In klas 3 werken we vanaf dit schooljaar met de ‘oranje kaart’. Deze kaart mogen leerlingen inzetten om hun 

vakles op een andere manier in te vullen. Leerlingen hebben twee keuzemogelijkheden. De leerling werkt 

zelfstandig aan schoolwerk naar keuze in de stilteruimte of de leerling werkt alleen of samen met een 

klasgenoot in de mediatheek achter de pc. Tot nu toe maken er nog niet veel leerlingen gebruik van deze 

mogelijkheid, maar de eerste ervaringen van leerlingen en docenten zijn positief. De rest van het schooljaar 

blijft de oranje kaart inzetbaar.  

 

In de tweede periode werken we naast de oranje kaart ook met studieplanners. Elk vak maakt via een 

studieplanner inzichtelijk wat er per week staat te gebeuren. Hopelijk helpt het onze leerlingen om te plannen 

en, wanneer de oranje kaart wordt ingezet, eventueel vooruit te werken. We bereiden leerlingen op deze 

manier voor op de bovenbouw waar ook gewerkt wordt met studieplanners. De studieplanners zijn na de 

toetsweek te vinden op het Sharepoint van de leerlingen. U kunt hier samen met uw kind naar kijken. De 

leerlingen worden in de klas geïnformeerd.  

 

Sjel Jansen, projectleider onderwijs onderbouw 
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 3. 

Webinar profielkeuze ouders klas 3: 19 november   
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen van klas 3 havo en 3 vwo uit om deel te nemen aan een webinar 

over de profielkeuze die de kinderen dit schooljaar gaan maken. Wij staan tijdens het webinar stil bij de 

opbouw en profielkeuzemogelijkheden op het Dominicus College. Dit webinar is bedoeld voor ouders, 

leerlingen krijgen deze informatie tijdens het profielkeuzeproject eind november of begin december.  

 

Een link voor het volgen van het webinar volgt in een persoonlijke mail. Het webinar vindt plaats op 

19 november vanaf 19.00 uur 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen  

 

Klas 4G:  

op zoek naar 

klassieke 

architectuur 
Op dinsdag 10 november gaan 

de gymnasiasten van klas 4 op 

pad in de stad op zoek naar 

gebouwen die ontworpen zijn in 

de traditie van de Grieken en de 

Romeinen. In een lessenreeks 

over klassiek bouwen hebben ze 

geleerd welke kenmerken en 

elementen een ontwerp klassiek 

- of beter: classicistisch – maken. 

Met een fotoserie laten ze zien 

dat er in Nijmegen nog steeds 

veel panden zijn die hun chique 

uitstraling aan de oudheid ontlenen.  

 

Harriët Dierx en Ad Hereijgers, docenten klassieke talen 

 

Schoolfoto’s 

Onlangs is een portret- en groepsfoto van uw kind gemaakt door onze 

schoolfotograaf. De foto wordt gebruikt voor Magister en het maken van een 

leerlingenpas. De pas wordt via de school verstrekt. 

 

De foto’s kunnen besteld worden. Daarvoor is een brief aan uw kind meegegeven 

waarin staat hoe dat werkt. Heeft u de brief gemist, dan kunt u een e-mail sturen 

naar de fotograaf: mataarbodem@kpnmail.nl  De school bemiddeld hier niet in. 

 

Johan van Haalen, mediatheekbeheerder vwo 

mailto:mataarbodem@kpnmail.nl
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 4. 

Dominicus College in het nieuws 

De VO-raad verzorgt samen met Schoolinfo het programma ‘Voortgezet Leren’. Het programma ondersteunt 

scholen bij de ontwikkeling van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de toekomst. Op hun website geven zij 

ter inspiratie een aantal praktijkvoorbeelden. Onlangs hebben zij hiervoor een interview gehouden over onze 

driehoeksgesprekken met Nancy van Riet, conrector en Hanneke de Jong, teamcoördinator 3, 4 en 5 havo. Dit 

item is nu terug te vinden op de website: https://www.voortgezetleren.nl/post/driehoeksgesprekken-praten-

met-in-plaats-van-over-leerlingen/ 

 

Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 

 

‘Sluiting’ Magister 

Sinds dinsdag is Magister tijdelijk ‘gesloten’ voor leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 en 

hun ouders. Dit betekent dat zij toetscijfers die deze week ingevoerd worden, niet 

kunnen zien. Dit doen we om het wat minder spannend te maken voor de leerlingen. 

Als het eerste cijfer wellicht tegenvalt, dat legt dit vaak meer druk op de andere 

toetsen. De sluiting was deze keer net een dag te laat; bij de volgende toetsweek wordt Magister meteen vanaf 

de eerste toetsdag gesloten.  

  

Vanaf komende maandag staat Magister weer open en zien de leerlingen hopelijk mooie resultaten van hun 

eerste toetsweek dit schooljaar.  

  

Namens de teamcoördinatoren, Mandy van der Velden 

 

Ouderraad 

Op woensdag 5 november heeft de ouderraad voor de tweede keer dit schooljaar vergaderd. In het eerste deel 

van de vergadering is gesproken over het werven van nieuwe leerlingen begin volgend jaar. Vanwege 

coronamaatregelen, die naar verwachting ook in die periode nog zullen bestaan, zullen wervingsactiviteiten dit 

schooljaar in ieder geval voor een deel digitaal plaatsvinden. Met elkaar hebben we van gedachten gewisseld 

over hoe we het beste leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en hun ouders kunnen bereiken en 

enthousiast kunnen maken voor de school en hoe we bijvoorbeeld multimedia het meest efficiënt kunnen 

inzetten. 

 

In het tweede deel van de vergadering hebben we gesproken over online en hybride onderwijs en een aantal 

nieuwe thema’s vastgesteld die we in de nog resterende vergaderingen dit schooljaar willen bespreken. 

Vooralsnog hebben we de evaluatie van de onderwijsvernieuwing, het toetsbeleid, het ‘personal development 

plan’ en de gezonde school als thema’s op de agenda gezet. 

 

Heeft u als ouder ideeën gerelateerd aan bovengenoemde thema’s die u graag wilt meegeven aan de 

ouderraad of heeft u andere zaken die u graag besproken ziet worden in de ouderraad? Laat het ons dan weten 

via ons mailadres ouderraad@dominicuscollege.nl. 

  

De ouderraad 

 

 

https://www.voortgezetleren.nl/post/driehoeksgesprekken-praten-met-in-plaats-van-over-leerlingen/
https://www.voortgezetleren.nl/post/driehoeksgesprekken-praten-met-in-plaats-van-over-leerlingen/
mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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 5. 

Proeven bij ‘Ten minste houdbaar tot’ 

Op donderdag 29 oktober werd de eerste periode projecten afgesloten voor klas 1. In het project ‘Ten minste 

houdbaar tot’ maakten leerlingen jam, geweckte groente en zuurkool. Zij nodigden collega’s uit om dit alles te 

komen proeven.  Trots vertelden zij hoe zij het lekkere eten gemaakt hadden. 

 

Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2 
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 6. 

Jaarplanner 

week 46           

ma  9-nov   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 
 

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 1e en 2e uur Leerlingen Regulier Optie: inhaalmoment voortgangstoetsen 

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 5e t/m 8e uur Leerlingen Regulier Inhaalmoment voortgangstoetsen 

week 47           

ma 16-nov 1e en 2e uur Leerlingen Regulier Optie: inhaalmoment voortgangstoetsen 

di 17-nov         

wo 18-nov         

do 19-nov Avond Ouders Allen Webinar 3H en 3V: profielkeuze 

vr 20-nov 5e t/m 8e uur Leerlingen Regulier Inhaalmoment voortgangstoetsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

