
 

1. 

 
 

Weinig corona-besmettingen 
Het is fijn en geruststellend om vast te stellen dat er op dit moment zeer weinig 
corona-besmettingen op school zijn. Als we geconfronteerd worden met een 
besmetting, dan wordt dit altijd door de GGD aan ons gemeld en de GGD zorgt dan 

ook voor het bron -en contactonderzoek. In de meeste gevallen wordt aan de positief geteste leerling zelf 
gevraagd de nauwe contacten (langer dan een kwartier, binnen 1,5 meter afstand) te informeren. Vanuit 
school informeren wij u wanneer wij vermoeden dat er mogelijk besmettingen plaats hebben gevonden die 
niet door de GGD meegenomen worden. Dat doen wij gericht per klas of cluster of groep leerlingen. Tot nu toe 
is het contactonderzoek van de GGD toereikend geweest. 
 
Ter bescherming van leerlingen hebben we activiteiten waar leerlingen in groepen buiten schoolopdrachten 
uitvoeren geschrapt, we zouden het vervelend vinden wanneer leerlingen aangesproken worden op 
samenscholing ook al is het een onderwijsactiviteit. In het verlengde hiervan wordt er zorgvuldig gekeken naar 
de komende kerstactiviteiten. 
 
Leerlingen die tijdelijk afwezig zijn, kunnen  de lessen via een online verbinding (via Teams) volgen. Zij 
moeten wel aan de receptie doorgeven of zij dat gaan doen, zodat de docenten rekenen op hun 
aanwezigheid en de verbinding tot stand kunnen brengen. 
 
Wij hopen van harte dat de huidige situatie met het beperkt aantal ziekmeldingen zich zal continueren, in elk 
geval zien we dat leerlingen erg hun best doen om de maatregelen op te volgen en het mondkapje te dragen.  
 
Daarvoor dank! 
 
Dorine Pepping, rector 
 

Asfaltcentrale Nijmegen trekt verzoek tot verruiming vergunning in 
Wij zijn blij te kunnen melden dat de Asfaltcentrale Nijmegen heeft besloten het verzoek tot verruiming van de 
vergunning in te trekken. Hieronder vindt u het persbericht dat wij hierover ontvangen hebben. 
 
Dorine Pepping, rector 
 
NIJMEGEN – Dura Vermeer maakt bekend geen gebruik te willen maken van de verruiming van de 
vergunning voor haar asfaltcentrale aan de Energieweg in Nijmegen. Het bouwconcern heeft vandaag een 
verzoek tot intrekking voor het tijdelijk verhogen van de emissienorm van benzeen voor Asfalt Productie 
Nijmegen (APN) bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ingediend. 
 
Het intrekken gebeurt op eigen initiatief, waarbij de maatschappelijke onrust die in de buurt is ontstaan een rol 
heeft gespeeld. Het verzoek tot verruiming van de vergunning was onderdeel van een landelijk project, 
geïnitieerd door asfaltproducerende bedrijven. 
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 2. 

Driehoeksgesprekken in 4 havo en 5 
havo op 7 en 8 december 
Het schooljaar is alweer even onderweg, we sluiten de eerste 
periode af. Dat betekent normaal gesproken dat het tijd is voor 
tafeltjesavonden, maar deze gaan we voor 4 havo en 5 havo 
invullen met driehoeksgesprekken.  
 
Wat is een driehoeksgesprek?  
In het driehoeksgesprek gaan leerling, ouder(s) en mentor in 
gesprek over de voortgang en het welbevinden op school. We kiezen voor deze gespreksvorm omdat we de 
samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school erg belangrijk vinden voor het slagen en het welbevinden van 
een leerling. We willen de leerling in grotere mate de regie geven over zijn/haar ontwikkeling en 
schoolloopbaan. Ook met het oog op de vervolgopleiding, waarin veel om zelfreflectie gevraagd wordt vinden 
we dit een waardevolle exercitie.  
 
De rol van de leerling  
In het driehoeksgesprek ligt het initiatief bij de leerling, zodat het geen gesprek is ‘over’, maar ‘met’ hem of 
haar. De leerling presenteert met behulp van een format zijn/haar successen, uitdagingen en doelen en vraagt 
feedback aan ouders, mentor en docenten (waarbij de handelingsgerichte adviezen in Magister ook een 
hulpmiddel zijn). De leerling bereidt het gesprek zelf voor. 4 havo ging hier op 10 november voor het eerst mee 
aan de slag. 5 havo is al bekend met het concept; de leerlingen horen binnenkort van de mentoren horen hoe 
de voorbereiding dit jaar georganiseerd wordt.  
 
Organisatorisch 
Een driehoeksgesprek duurt ongeveer 20 minuten. De gesprekken vinden plaats tijdens de tafeltjesavonden 
van 7 en 8 december, en voor 4 havo gedeeltelijk al in de middagen van deze dagen. De mentoren laten 
binnenkort weten hoe de planning gemaakt wordt. Ondanks dat we voor de driehoeksgesprekken meerwaarde 
zien in een ‘echte’ bijeenkomst op school, is gezien de huidige omstandigheden besloten de gesprekken dit jaar 
online te laten plaatsvinden. Let op! De gesprekken komen dus voor 4 havo en 5 havo in plaats van de 
traditionele tafeltjesavonden.   
 
Verschil 4 havo en 5 havo  
Voor 4 havo-leerlingen is het voorbereiden van een dergelijke presentatie en het bijbehorende gesprek 
verplicht, maar de deelname van ouders is vrijwillig. De inbreng van ouders is natuurlijk wel zeer gewenst, zij 
kennen hun zoon of dochter het beste. Ouders van leerlingen uit 4 havo krijgen binnenkort een bericht van de 
mentor met de vraag of zij meedoen. Voor 5 havo-leerlingen en ouders is het driehoeksgesprek op inschrijving. 
Ouders krijgen hierover binnenkort een bericht van de mentor.  
 
We hopen van harte dat ouders (weer) deelnemen!   
  
Mentoren 4 havo en 5 havo 
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 3. 

LOB update november-december 2020  
Bij de Nieuwslink vindt u tweemaandelijks een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update. Deze 
informatie mailen we ook aan de leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6.  
 
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 
 

Global Xploration 
Helaas hebben we, met het oog op corona, moeten besluiten om het 
Global Xploration project dit schooljaar te laten vervallen. We vinden 
het erg jammer omdat we ons realiseren dat dit voor een aantal 
leerlingen betekent dat zij waarschijnlijk niet meer kunnen deelnemen. 
Gelukkig houden we Mongolië als bestemming voor de reis aan het 
einde van schooljaar 2021 – 2022.  
 
Team Global 

  

Icoontje Sharepoint 
Onlangs hebben we rechtsboven op de homepage van onze website een snelkoppeling naar 
het leerlingenportaal van SharePoint gezet. De snelkoppeling naar itslearning is hiermee 
komen te vervallen. Deze vindt u de website onder: Onze School>ICT-school. 
 

Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter 
kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Volgens de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) 
hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Graag willen wij uw voorkeur in 
deze graag registreren in Magister.  
 
U ontvangt binnenkort een email met het verzoek om in Magister aan te geven of u wel of geen toestemming 
geeft. Wilt u dit ook samen met uw zoon/dochter bespreken? Het is belangrijk dat zij ervan op de hoogte zijn 
wanneer u geen toestemming geeft. Wij vragen leerlingen namelijk om er in dat geval voor te zorgen dat zij 
niet ‘in beeld’ zijn wanneer er opnames gemaakt worden. Leerlingen vanaf 16 jaar maken zelf een keuze. Zij 
worden hiervoor rechtstreeks per email benaderd.  
 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op uw besluit. U kunt uw keuze dan weer wijzigen in Magister. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!  
 
Menno Bartlema, conrector 
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 4. 

Reminder 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  
 

Project kruispunt in klas 1 
Leerlingen van klas 1 debatteerden in de setting van een nagemaakt kruispunt over hun eigen gedrag in het 
verkeer. TeamAlert bracht het gesprek op gang met filmpjes, stellingen en leuke spelopdrachten. Door er een 
competitie aan te verbinden werden alle leerlingen actief betrokken. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COC in gesprek met klas 2 
Deze week is het COC voorlichtingsteam met de 
leerlingen van onze tweede klassen in gesprek 
gegaan. Voor 10% van onze leerlingen is LHBTI 
zijn herkenbaar... voor 90%  een bewustwording 
dat je ook anders kunt zijn. Wat is normaal 
eigenlijk in "doe es normaal!". In ieder geval 
mag iedereen bij ons op school vieren wie hij/zij 
is. En wij zijn trots op iedereen! Voor meer 
informatie zie: 
https://cocregionijmegen.nl/voorlichting/voortg
ezet-onderwijs/  
 
Jeannette Buijs, zorgcoördinator 

https://teamalert.nl/
https://cocregionijmegen.nl/voorlichting/voortgezet-onderwijs/
https://cocregionijmegen.nl/voorlichting/voortgezet-onderwijs/
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 5. 

Theater AanZ in klas 3A, 3H en 3MK 
Dinsdag was Hannah bij ons op school. Zij vertelde ons dat ze zich soms ook wel Thomas voelt. Omar vroeg of 
wij al eens hadden meegemaakt dat mensen in de metro hun tas goed vasthouden als jij binnenkomt. Lisa is 
bang voor mensen die haar 'te wit' vinden "een tatta". Lars komt liever niet groepjes jongens tegen. Hannah 
trouwens ook niet en Lisa ook liever niet.  
 
En wij? Weten wij van elkaar waar we bang voor zijn in de groep? En wat we nodig hebben om ons veilig te 
voelen?  
 
Dank Theater AanZ voor jullie inspiratie! 
 
Jeannette Buijs, zorgcoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.theater-aanz.nl/
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 6. 

‘Maak je dans’ in 4V 
Voor het handelingsdeel CKV konden de leerlingen van 4 vwo kiezen uit de workshops ‘Maak je dans’, 
‘Theatersport’ en ‘Urban dance’. Deze leerlingen kozen voor ‘Maak je dans’. Onder het motto:  “iedereen kan 
dansen” werden zij uitgedaagd om zelf een choreografie te bedenken. Afwisselend namen zij de rol van danser 
en choreograaf op zich. Alle workshops werden verzorgd door Het danslokaal. 
 
Sectie CKV 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarplanner 

week 47         

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

di 17-nov    

wo 18-nov       

do 19-nov Avond Ouders Webinar 3H-3V Profielkeuze  
vr 20-nov 5e t/m 8e uur Leerlingen Inhaalmoment voortgangstoetsen 

week 48         

ma 23-nov    

di 24-nov       

wo  25-nov tot 20.00 uur Leerlingen Aanvragen herkansingen 5H / 6V 

wo  25-nov   Ouders Inschrijving tafeltjesavond open 

do 26-nov 1e t/m4e uur Leerlingen Profielkeuzeproject 3A1, 3G1 

do  26-nov 1e t/m 3e + 5e uur Leerlingen Profielkeuzeproject 3A2 

vr  27-nov   Leerlingen 5H: Speeddates met docenten 

 
 
 

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

https://www.hetdanslokaal.nl/voortgezet-onderwijs/
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

