
 

1. 

 
 

 

Inschrijven tafeltjesavonden 
Vanaf 25 november 10.00 uur t/m 1 december 12.00 uur kunt u weer inschrijven voor de tafeltjesavonden van 
7 en 8 december. Slechts 1 ouder kan zich inschrijven. Na 1 december is het helaas niet meer mogelijk om u 
aan te melden voor een gesprek. Vanaf vrijdagmiddag 4 december kunt u in Zermelo zien wanneer het gesprek 
gepland is.  
 
Online 
Met het oog op de geldende corona-maatregelen vinden de avonden niet op school maar ‘online’ plaats. Dit 
gaat als volgt in zijn werk: op het moment dat het gesprek gepland staat, wordt u in Teams door de docent 
gebeld op het account van uw kind. Het is het handigst als u de iPad van uw zoon of dochter gebruikt. Uw zoon 
of dochter is zeer welkom om deel te nemen aan het gesprek.   
 
Klas 1 
Voor de ouders van de 1e klassen vinden driehoeksgesprekken plaats met mentor, leerling en ouders. Ouders 
ontvangen van de mentor per mail nadere toelichting en een uitnodiging om in te schrijven. Deze gesprekken 
vinden plaats in Teams.  
 
4 en 5 havo 
Voor ouders van 4 havo en 5 havo leerlingen geldt dat de driehoeksgesprekken, die ook op deze avonden 
plaatsvinden, in principe vervangend zijn voor de tafeltjesavond. Ouders van deze leerlingen krijgen via de 
mentor te horen wanneer hun driehoeksgesprek plaatsvindt. Ook deze worden via Teams gevoerd. 
 
Niet beschikbaar 
De volgende docenten zijn door de driehoeksgesprekken voor de 1e klassen en voor 4 en 5 havo niet 
beschikbaar voor ouders van leerlingen van de overige leerjaren:  
Mevr. Pragt (Engels) 
Mevr. Smit (Engels)  
Mevr. Lolli (Engels) 
Mevr. Fluijt (maatschappijleer) 
Mevr. Van Hout (Nederlands) 
Mevr. Heesakker (Nederlands) 
Mevr. Eversen (scheikunde) 
Dhr. van Dijck (wiskunde) 
Dhr. Voets (wiskunde) 
Dhr. Kieboom (economie) 
Dhr. Tjon Eng Soe (biologie) 
Dhr. Langenhuizen (geschiedenis) 
Dhr. Toren (lichamelijke opvoeding) 
Dhr. Friederichs (lichamelijke opvoeding) 
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 2. 

‘Speeddate’ vergadering met 5 havo-leerlingen 27 november  
Bij de komende rapportvergaderingen op vrijdag 27 november zal niet óver, maar mét 5 havo-leerlingen 
worden vergaderd. Dit gebeurt middels korte gesprekken tussen leerlingen en docenten. Alle 5 havo- 
leerlingen worden hierbij verwacht, van 13:15 uur tot uiterlijk 14:45 uur. (Alle 5 havo-docenten zijn van 13:15-
14:15 uur aanwezig.)  
  
In zo’n drie gespreksrondes schuiven leerlingen in kleine groepjes bij docenten aan om hun zelf voorbereide 
vragen te stellen. Natuurlijk zijn deze vaak gericht op het krijgen van nuttige tips om een (nog) beter resultaat 
voor het vak te behalen, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook gaan over hun aanpak, werkhouding, het 
eindexamen of vervolgopleidingen. Na afloop van deze ‘speeddates’ wordt er onder leiding van de mentor nog 
even nagepraat.  
  
Afgelopen jaren hebben we deze manier van ‘vergaderen’ met succes uitgeprobeerd. Zowel leerlingen als 
docenten ervaren het als zinvol om samen het gesprek aan te gaan en we hebben zelfs het vermoeden dat het 
bijdraagt aan betere (examen)cijfers. Dit jaar geven we er dus, zij het ‘corona-proof’, een vervolg aan.  
  
Mentoren 5 havo  
 

Praktische opdracht CKV 
4 havo CKV kon, na een korte theoretische inleiding over verschillende kunstdisciplines, kiezen uit twee 
praktische opdrachten. De opdracht 'Beeldend': een tas ontwerpen en maken waarin een tegenstelling 
verwerkt is of 'Film': een één minuutsfilm plannen en maken waarin een filmisch element en een thema 
verwerkt moeten worden. Op de foto's twee groepjes die vol overgave bezig zijn aan de uitwerking van hun 
tas, waarin onder meer hergebruikt materiaal wordt verwerkt. 
 
De sectie CKV 
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 3. 

Jaarplanner 

week 48           

ma      

di 24-nov 11.30 - 13.30 uur Leerlingen   Fotograaf leerlingfoto's 

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

wo  25-nov   Ouders Regulier Inschrijving tafeltjesavond 
open 

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

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

vr 27-nov   Leerlingen  Allen Lesvrij i.v.m. 
rapportvergaderingen 

vr  27-nov   Leerlingen Regulier 5H: Speeddates met 
docenten 

week 49           

ma 30-nov Vanaf 12.40 uur Leerlingen   Lesvrij i.v.m. een 
docentenbijeenkomst 

ma  30-nov   Leerlingen   Herkansingen 5H/6V 

di 1-dec 12.00 uur Ouders Regulier Inschrijving tafeltjesavond 
gesloten 

di 1-dec   Leerlingen Regulier Rapporten onderbouw 

wo 2-dec         

do 3-dec     
vr  4-dec   Ouders Regulier Rooster tafeltjesavond 

gepubliceerd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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