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Aanscherping maatregelen
Zoals u wellicht begrepen heeft zijn de zorgen wat betreft de COVIDbesmettingen op onze school toegenomen. Naar aanleiding van een
besmetting in 6 vwo, waardoor een grote groep leerlingen in
quarantaine moest, geven we deze week de 6 vwo-leerlingen online les.
Hiermee hopen we niet alleen de verdere verspreiding te voorkomen,
maar zorgen we er ook voor dat deze leerlingen op een gelijkwaardige manier leskrijgen. Uit eerdere
ervaringen blijkt dat een online les voor een docent beter te organiseren is dan een les waarbij een deel van de
leerlingen in de klas zit een deel thuis. Leerlingen ervaren een volledige online les vaak als positiever, dan
wanneer zij vanuit thuis een les op school via Teams moeten volgen.
Ook landelijk merken we dat er zorgen zijn over de verspreiding van het virus onder jongeren . Er wordt zelfs al
gesproken over het geven van online onderwijs in de week voor kerstvakantie. Wij wachten de berichtgevingen
hierover verder af.
Naar aanleiding van de bovenstaande zorgen hebben wij de maatregelen binnen school verscherpt:
• besprekingen en vergaderingen gaan online;
• ouderavonden en mentorgesprekken worden online georganiseerd;
• bezoekers worden zoveel mogelijk geweerd en moeten zich altijd registreren bij de receptie;
• uitzonderingen worden altijd voorgelegd aan het MT.
Verder zien we dat de leerlingen inmiddels vrijwel allemaal met een mondkapje naar school komen. Tot nu toe
hebben we leerlingen die het mondkapje niet bij zich hadden onvoorwaardelijk voorzien van een
wegwerpmondkapje. Vanaf komende maandag gaan we de leerlingen aanspreken die steeds zonder
mondkapje op school verschijnen. Voor leerlingen die het mondkapje echt zijn vergeten, blijven mondkapjes
van school voorlopig beschikbaar. De aanscherpte maatregelen zijn te vinden op onze website onder: Onze
school>corona.
Dorine Pepping, rector

3 december geen verkort lesrooster
In verband met het vervallen van activiteiten ter voorbereiding op de kerst, komt het verkorte lesrooster op 3
december te vervallen.
Menno Bartlema, conrector

Toestemming beeldmateriaal
Is uw kind jonger dan 16 jaar? Denkt u er dan aan om in Magister te registreren of u toestemming geeft voor
het gebruik van beeldmateriaal. Volgende week ontvangt u nogmaals een verzoek. Alvast bedankt voor de
medewerking!
Menno Bartlema, conrector
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Try-out week huiswerkbegeleiding
Van maandag 7 t/m vrijdag 11 december organiseren wij een
try-out week voor leerlingen die interesse hebben in onze
huiswerkbegeleiding. Ondervinding is namelijk de beste
leermeester!

Try-out week
Tijdens de try-out week mag uw kind komen proeven. Hij/zij krijgt dan net als de anderen een eigen planner die
wij samen invullen/controleren. We begeleiden hem/ haar actief bij het maak- en leerwerk. Wij focussen met
name op het aanleren van studievaardigheden en het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen.
We raden uw kind aan om minimaal drie dagen bij ons aan te sluiten. Uiteraard staat het u vrij om hiervan af te
wijken. Dit advies geven wij omdat leerlingen in de huiswerkbegeleiding ook met minimaal drie dagen starten.
Die tijdsinvestering is nodig voor het duurzaam aanleren van studievaardigheden. Per dag is een leerling in
principe 2,5 uur aanwezig. De lokalen worden t.z.t. bekend.

Kosten
De try-out week is geheel kosteloos. Deze is er puur zodat uw kind kan ontdekken of huiswerkbegeleiding
aansluit op zijn of haar behoeften.

Aanmelden
Als uw kind graag gebruik wil maken van onze try-out week, kunt u hem/haar per mail aanmelden via
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk donderdag 3 december a.s. Verzoek om de
volgende gegevens door te geven:
- uw naam en telefoonnummer;
- de naam van uw kind;
- zijn/haar niveau, leerjaar en klas;
- de reden voor aanmelding.
Wij nemen vervolgens telefonisch contact op om de aanmelding verder af te stemmen.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College

Een terugblik op de activiteitendagen op de Monnikskap
Styling en interieuradvies op maat op Monnikskap
Tijdens de activiteitendagen zijn leerlingen van de bovenbouw in groepen aan de slag gegaan met ideeën voor
het restylen van de Monnikskap. Na twee dagen denken, discussiëren, ontwerpen en soms zelfs knippen en
plakken zijn er verschillende mooie ontwerpen ontstaan. Aan het eind van dag twee werden deze aan de hele
groep leerlingen en docenten gepresenteerd. Van roomdividers voorzien van het nodige groen, verrijdbare
tafels en het in schitterende kleuren sauzen van muren waren zomaar wat interieurideeën. Nu nog de
uitvoering.
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Monnikskap nieuwsredactie
Wist u dat de koeien in opstand zijn gekomen, omdat ze mensenrechten willen? Dat weervrouw Valerie na drie
keer niezen het weer op haar weerkaart plotseling zag veranderen in “zonnig in het hele land”? In de afgelopen
activiteitenweek vormden de onderbouwleerlingen van de Monnikskap een redactie. Ze gingen op zoek naar
de wie, wat, waar, wanneer en hoe van nieuwsfeiten, filmden nieuwsitems, deden interviews op locatie en
maakten ten slotte een actueel Monnikskap-journaal. Tijdens zulke dagen ontdek je ongekend talent. Wat een
verbinders hebben we op de afdeling, wat een creatievelingen met oog voor compositie en techniek. We
bespraken de verschillende stijlen van samenwerken; hoe geef je de ander ruimte om zonder grenzen creatieve
invallen te spuien, terwijl je zelf behoefte aan structuur hebt? Hoe levert iedereen een gelijkwaardige bijdrage?
Het was het “minst saaie project tot nu toe”; een leeftijdsadequaat synoniem voor een behoorlijk goed project.
Marijke Welten, docent Nederlands
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Jaarplanner
week 49
ma

30-nov Vanaf 12.40 uur

Leerlingen

Allen

Lessen vervallen

ma

30-nov Hele dag

Leerlingen

Allen

Ouders

Regulier

Herkansingen 5H/6V (lessen
5H/6V vervallen)
Inschrijving tafeltjesavond
gesloten

Regulier

di

1-dec 12.00 uur

wo

2-dec

do

3-dec

vr

4-dec

Ouders

7-dec Vanaf 18.30 uur

Ouders

week 50
ma

Regulier
di

8-dec Vanaf 18.30 uur

wo

9-dec

do
vr

Rooster tafeltjesavond
gepubliceerd
Tafeltjesavond 1
(1e klassen, 4H en 5H
driehoeksgesprekken)
Online (bellen via teams)
Tafeltjesavond 2
(1e klassen, 4H en 5H
driehoeksgesprekken)
Online (bellen via Teams)

Ouders

Regulier

10-dec 1e t/m 3e uur

Leerlingen

Regulier

Profielkeuzeproject 3H1, 3H2

10-dec 4e t/m 6e uur

Leerlingen

Regulier

Profielkeuzeproject 3H3

11-dec 12.00 - 13.00 uur

Leerlingen

Allen

Verkoopmarkt Business
College

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