
 

1. 

 
 

 
Toetsweek en activiteitendagen 
In afwachting van wat het kabinet dinsdag bekend gaat maken, verkeren we in onzekerheid over het al dan niet 
doorgaan van de toetsweek en daaropvolgende activiteiten. Alles wijst op een verlenging van de lockdown 
maar zolang dat niet zeker is, houden we de optie open dat de school op 18 januari weer open kan. We 
bereiden ons voor op 3 scenario’s: 
 

1. De scholen gaan op 18 januari weer volledig open (het al gepubliceerde toetsrooster is daarop 
gebaseerd). 

2. De scholen gaan op 18 januari beperkt open en leerlingen moeten 1,5 meter afstand van elkaar 
houden. 

3. De huidige lockdown wordt verlengd. 
 

Zodra er duidelijkheid is, zullen leerlingen, ouders en collega’s via een speciale update geïnformeerd worden 
over de gevolgen voor de lessen, de toetsweek en de geplande activiteiten. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

LOB-update 
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 
 

DCL-uren klas 3 uitgesteld naar periode 4 
De invoering van de DCLight-uren in klas 3 wordt uitgesteld van periode 3 naar periode 4. We denken dat het 
onder de huidige omstandigheden, niet verstandig is om deze verandering voor onze leerlingen in klas 3 door 
te zetten.  
 
De DCL-uren in klas 3 houden in dat er bij bepaalde vakken in de lesweek ruimte is om zelf te kiezen waar en 
aan wat je gaat werken. Hiermee bereiden we leerlingen voor op de DC-uren zoals we die in de bovenbouw 
hanteren. Over de invulling van de DCL-uren staat een online chatsessie voor ouders gepland op 11 januari a.s., 
deze komt te vervallen. Voor de aanvang van periode 4 plannen we een nieuw moment om u bij te praten en u 
de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Mocht u op dit moment al vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
Sjel Jansen, Projectteam onderbouw 
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 2. 

Silver Kif heeft een EP! 

Silver Kif is de artiestennaam van singer-songwriter Robin Willems (4H) en hij heeft niet stilgezeten tijdens de 
lockdowns: hij heeft zijn eigen EP Epicentre of the Damage uitgebracht die te beluisteren is via verschillende 
kanalen: Spotify, YouTube, Itunes en andere aanbieders. Had ik al vermeld dat hij de nummers zelf heeft 
geschreven, gecomponeerd, gezongen en ingespeeld? Wij zijn hartstikke trots op Robin, uhh Silver Kif!  
 
Epicentre of the Damage: https://www.youtube.com/watch?v=oLuUWOmTxSM  
https://www.instagram.com/silverkif_music/  

 
Lilian Fluijt, cultuurcoördinator 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oLuUWOmTxSM
https://www.instagram.com/silverkif_music/
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 3. 

Ondersteuning Bijlesnetwerk 
Bijlesnetwerk is een externe organisatie die al jaren bij ons in huis tegen 
betaling huiswerkbegeleiding verzorgd. Tijdens de lockdown wordt deze 
huiswerk-begeleiding online vorm gegeven. In de toetsweek biedt 

Bijlesnetwerk een Toetsweek-opvangklas aan. In de bijlagen meer informatie over deze vormen van 
ondersteuning. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Jaarplanner 
 

week 2 
     

ma 11/jan. 14.45 - 16.25 uur Leerlingen Allen 5H: training mondelingen Engels 

di 12/jan. 16.00 - 18.00 uur Leerlingen groep 8 
 

Online lesmiddag 

di 12/jan. 19.00 - 20.00 uur Ouders ll. gr 8 
 

Ontmoeting met ouders (online) 

wo 13/jan. 
 

Ouders Allen OR (online) 

do  14/jan. 16.00 - 18.00 uur Leerlingen groep 8 
 

Online lesmiddag 

do 14/jan. 19.00 - 20.00 uur Ouders ll. gr 8 
 

Ontmoeting met ouders (online) 

vr 15/jan.     

week 3 
     

ma  18/jan. 
    

di  19/jan.     

wo 20/jan. Vanaf 12.15 uur Leerlingen Allen Lessen vervallen 

do 21/jan. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 

do 21/jan. 16.00 - 18.00 uur Leerlingen groep 8 
 

Online lesmiddag 

do 21/jan. 19.00 - 20.00 uur Ouders ll. gr 8 
 

Ontmoeting met ouders (online) 

vr 22/jan. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 

 
 
 

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