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Afsluiting 2020
Het is een vreemde afsluiting van het kalenderjaar. Van het ene op het andere moment zitten we weer thuis
achter de computer, laptop of iPad en proberen we de lessen online te volgen, te geven of ons werk te doen.
En dat terwijl we in september toch echt dachten dat het de goede kant op ging. Ondanks de regelmatige
meldingen van positief geteste leerlingen, ouders of familieleden en personeelsleden zijn we de afgelopen
maanden goed doorgekomen en was de sfeer op school prima.
Namens de collega’s willen we leerlingen en ouders enorm bedanken voor de wijze waarop er dit jaar is
omgegaan met de lockdown en later de aangepaste omstandigheden op school. Natuurlijk realiseren we ons
dat het niet voor iedereen een makkelijke periode is( geweest) en dat ook de feestdagen een donker randje
zullen hebben. We speken de hoop uit dat we straks deze periode snel achter ons kunnen laten en dat we
elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.
We zullen deze lockdown eerst samen door moeten. Evenals in het voorjaar informeren wij u via een
regelmatige update en daarnaast zal ook de Nieuwslink wekelijks worden uitgebracht. Voor nu wensen we u
allen ontspannen kerstdagen en een gezond 2021.
Namens het MT, Dorine Pepping, rector

Voor iedereen koek
en zopie..
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Op de valreep nog
tijd voor een
kerstviering op de
Monnikskap..

Toetsweek en activiteiten
Vooralsnog gaan we er vanuit dat de lockdown op maandag 18 januari afgelopen is en dat betekent dat de
e
2 toetsweek en de aansluitende activiteitendagen volgens planning door zullen gaan. Het toetsrooster is
gisteren gepubliceerd en het overzicht van de geplande activiteiten op 28 en 29 januari wordt in de week na de
kerstvakantie bekend gemaakt.
Menno Bartlema, conrector

Stress in tijden van corona
We merken dit schooljaar dat leerlingen zich op een andere manier aan school verbinden. Bij de nieuwkomers
duurt het langer voordat de groep gevormd is en de leerlingen gewend zijn aan de structuur van het onderwijs.
"Wat zou ik mijn best doen als ik straks toch weer thuis kom te zitten?". We constateren stress bij m.n.
bovenbouw leerlingen die we eerder niet zagen. We merken dat een aantal leerlingen nu al de motivatie
verliezen. Het valt ons op en het heeft volop onze aandacht. In werkgroepen wordt nagedacht en concreet
werk gemaakt van een aanbod op school dat aansluit bij stress, onzekerheid en onduidelijkheid. Nu zitten de
leerlingen wéer in lockdown. Voor een aantal van hen een rampscenario, een aantal vaart er juist wel bij maar
bij iedereen levert dit weer innerlijke onrust op.
We doen ons best bij leerlingen aan te geven dat ze altijd (ook op afstand!) aan kunnen kloppen bij hun
mentor, een docent, de schoolmaatschappelijk werker, de begeleider passend onderwijs..... aan wie ze dan ook
maar steun hebben. We realiseren ons ook dat het soms fijner is juist een neutraal persoon te contacteren.
Daarvoor heeft de GGD een meldpunt ingericht. Jongeren kunnen anoniem chatten en hun zorgen bespreken
op www.JouwGGD.nl
We informeren onze leerlingen over deze mogelijkheid, misschien wilt u dit ook doen.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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Paarse vrijdag
Op 11 december vierden we Paarse Vrijdag op school. De Gay Straight Alliance heeft iedereen gevraagd iets
paars te dragen die dag zodat iedereen kan zien dat jij okay bent met alle genders en seksuele oriëntaties. Ook
werd de school versierd en kon iedereen zijn naam noteren op een manifest. Als dank voor deze solidariteit
deelden de leerlingen van de GSA traktaties uit in de klassen. Veel docenten besteedden in hun lessen op die
dag aandacht aan acceptatie van LHBT mensen.
We kijken terug op een feestelijk dag.... en volgend jaar weer. 💜
Jeannette Buijs, coördinator GSA
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BRC
In een bomvolle aula hebben de leerlingen die deelnemen aan het Business College afgelopen donderdag hun
kerstmarkt gehouden. Vele leerlingen hebben een kijkje genomen bij de kraampjes die in de aula en in lokaal
B001 waren opgebouwd. De sfeer was ontspannen en de jonge ondernemers hebben nog flink wat
kerstcadeaus (giftboxes, verlichting, sleutel-accessoires, et cetera) aan belangstellenden kunnen verkopen. Het
Business College is een samenwerkingsproject met het Mondial College en het Stedelijk Gymnasium. In januari
zullen de deelnemende 5H- en 6V-leerlingen het ondernemerschapstraject afronden. Een nieuwe lichting
ondernemers is dit schooljaar inmiddels vol enthousiasme gestart.
Sectie bedrijfseconomie
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Laatste les Frans Lapoutre
Op 1 augustus 1995 ben ik gestart op de Monnikskap. Destijds op het
terrein van de Sint Maartenskliniek. Ik was blij dat ik met de
leerlingen samen een weg mocht zoeken hoe zij zo goed mogelijk
onderwijs kunnen krijgen, ondanks hun handicap. Met veel plezier
heb ik al die jaren les gegeven. Nu op 15 december geeft ik de laatste
lessen op de Monnikskap. Ik zal de leerlingen missen. Ik heb enorm
veel ontzag voor al die leerlingen, die ondanks hun handicap zich zo
inzetten om de middelbare school met een diploma te kunnen
afronden. Ik heb bewondering voor de veerkracht en het
doorzettingsvermogen van de leerlingen. Wat ik zeker ook ga missen
is de collegialiteit en de betrokkenheid van de collega’s op de
Monnikskap. Ik gun iedereen zo’n warm bad om in te functioneren.
Aan alle collega’s dank voor de plezierige werksfeer op de
Monnikskap. Ik ga het missen. Ik geef het stokje nu met weemoed
door aan mijn collega’s.
Tot ziens!
Frans Lapoutre,
docent natuurkunde
De Monnikskap
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Jaarplanner
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1-jan

Leerlingen
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5H: training mondelingen
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ma
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8
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Ontmoeting met ouders
(online)
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Online lesmiddag
Ontmoeting met ouders
(online)

Lisa Gerrits (5H)
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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