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Kiezen DC-uren periode 3  
Deze week ontvingen alle leerlingen van de bovenbouw informatie over het kiezen van de DC-uren in periode 3 
(zie bijlagen).  
 
Een paar belangrijke zaken en data zetten we hieronder voor u op een rij. 
 
• Het officiële keuze-moment van DC-uren gaat open op woensdag 27 januari om 17.00 uur en sluit op 

donderdag 28 januari om 10.00 uur. 
• Inzage in het rooster en in de DC-uren kan een paar dagen tevoren al: vanaf maandag 25 januari. 
• Het kiezen van de DC-uren moet plaatsvinden in WEEK 5 van Zermelo (dat is de eerste volledige lesweek in 

periode 3). 
• Er is een flink aanbod aan verdiepings- en ondersteuningsmodules.  
• Vanwege corona zijn er extra ondersteuningsmodules die niet in het boekje staan, deze zijn vooral 

interessant voor de examenklassen. 
• Op dinsdag 26 januari is er een inloopuur voor vragen over het kiezen: van 12.30 uur tot 16.00 uur in A103 

of online. 
  
Hanneke de Jong en Virgil Tromp, projectgroep onderwijs bovenbouw 
 

Hoe gaat het toch met… onze examenleerlingen?! 
Benieuwd naar hoe het met onze examenleerlingen gaat in deze tweede lockdown, sprak ik eerder deze week 
met Niels de Bruijn, Tobias Postema en Mette Janssen uit 6 vwo en met Nick de Haardt en Annemijn Peters uit 
5 havo.  
 
Over een ding waren ze het allemaal eens. Ze zijn blij dat er dit keer voor hun een uitzondering wordt gemaakt 
en dat zij naar school mogen om daar lessen te volgen. Dit omdat de school toch een betere leeromgeving 
is, met minder afleiding, waardoor het makkelijker is om je op je schoolwerk te concentreren. Thuis is de 
verleiding om tussendoor wat anders (iets leuks 😉😉) te doen soms wel erg groot. En als je, zoals bij Annemijn, 
thuis met z’n vijven bent, dan is het soms gecompliceerd om allemaal rustig te kunnen werken. “Het is ook 
gewoon fijn als dingen toch nog een beetje ‘normaal’ door kunnen gaan”, merkte Mette op. Herkenbaar?  
 
Niels, Tobias en Mette vinden de DC-uren op dit moment wel vaag. Soms zoeken ze of een docent op school 
is om de les te geven, zo niet, dan zal deze toch weer online zijn. Nick geeft aan dat hij inmiddels van al zijn 
docenten wel weet waar zij te vinden zijn.  
 
Deze leerlingen maken zich geen zorgen om het examen. Natuurlijk is het nog steeds spannend, maar ze 
hebben er vertrouwen in, ze hebben niet het gevoel dat ze op dit moment nog achterstanden hebben. Als die 
er al waren uit de eerste lockdown, dan zijn ze begin dit schooljaar weggewerkt. Maar het blijft wel oneerlijk, 
dat het examen vorig jaar niet is doorgegaan, terwijl de leerlingen toen alleen nog maar bezig waren met het 
herhalen van de stof en zij nu al een jaar lang te maken hebben met allerlei maatregelen.  

Nummer  18 | 14 januari 2021 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 18  | 14 januari 2021 
 

 2. 

Met hybride lessen waarbij een groot deel van de klas er online bij is, hebben deze leerlingen nog niet veel 
ervaring. De een ziet er wel wat in, de ander zit echt liever in een fysieke les. Maar nu is er ineens de 1,5 meter 
regel! Die zagen we niet aankomen. Gelukkig is er voor hen nog voldoende ruimte op school om die afstand te 
bewaren.  
 
Niels, Tobias, Mette, Nick en Annemijn… dank voor dit gezellige gesprek! Ik heb veel van jullie geleerd en vond 
het fijn om te horen dat jullie er zo positief in staan. Dat inspireert mij en ik hoop dat ook anderen er weer het 
beste van kunnen maken in deze tijd. 
 
Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 
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Opdrachten tekenen in tijden van corona 
Leerlingen van de 1e klas zijn thuis aan de slag gegaan met een tweetal opdrachten: 
 

• De kleurencirkel (de thuisversie) 
• The Laundry Art Challenge 

 
Zie hieronder een aantal mooie voorbeelden van leerlingen uit 1A1 en 1G1. 🙂🙂 
 
Mirjam Jentjes namens de sectie beeldend 
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Overlijden Gerard Niland 
In de kerstvakantie ontvingen wij het bericht dat oud-collega, Gerard Niland, docent lichamelijk opvoeding, op 
16 december 2020 op 84-jarige leeftijd is overleden. Oud collega Peter Altena schreef naar aanleiding hiervan 
een in memoriam. Dit vindt u in de bijlage. 
 
Dorine Pepping, rector 
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Toetsweek opvangklas Bijlesnetwerk 
Nu de toetsweek in verband met de verlengde lockdown voor aantal 
leerjaren komt te vervallen gaat ook de toetsweek opvangklas niet 
door. We wensen iedereen die nog wel toetsen gaat maken veel 
succes!  
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Webinars Studiekeuzekind 
Het decanaat ontving onderstaande informatie en een uitnodiging om aan u door te sturen, over twee 
webinars over studiekeuze en studeren. Neemt uw zoon/dochter ook deel aan deze webinar, dan telt deze 
mee als LOB activiteit. 
 
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 
  
Beste ouders,  
  
Deze maand zijn er twee webinars over studiekeuze en studeren. De webinars zijn gericht op ouders met een 
kind in de bovenbouw havo/vwo. Het gaat niet over een bepaald instituut of over een bepaalde opleiding, 
maar breed over studeren op een hogeschool of universiteit. De studiekiezers zelf kunnen natuurlijk ook 
meedoen. Er zijn ‘thuiswerkopdrachten’ en deelnemers kunnen vragen stellen via de chat. 
 
Studenten van verschillende universiteiten/hbo vertellen hun persoonlijke verhaal. De algemene lijn van beide 
webinars is gelijk:  
• Hoe zien de stappen in het studiekeuzeproces eruit en hoe kun je als ouder hierbij ondersteunen? 
• Hoe zit een bacheloropleiding in elkaar en wat is het verschil tussen hbo en universiteit? 
• Wat kost studeren en hoe zit het met de studiefinanciering? 
• Wat kun je doen als je kind niet kan kiezen? 

 
De studenten geven hun eigen inkleuring aan het webinar. Het webinar van 28 januari 19.30-20.30 uur gaat 
over het voorkómen van het maken van de ‘verkeerde’ studiekeuze en gebeurt dat toch, wat dan? Het webinar 
van 10 februari 19.30-20.30 uur gaat over hoe je vóór en tijdens je studie kunt zoeken naar wat écht bij je past. 
Het volgen van een webinar is vrijblijvend en zonder verplichting. 
  
Meer info een aanmelden 28 januari 
Meer info en aanmelden 10 februari 
Hermien Miltenburg 
Oudervoorlichter Wageningen University & Research  
Atlasgebouw, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen 
Facebook ‘ouders en studie’ 
Blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl 

 
 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/webinar-over-leren-van-de-verkeerde-studiekeuze/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/zoeken-naar-wat-echt-bij-je-past-webinar-studiekeuze/
https://www.linkedin.com/in/hermienmiltenburg/
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
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Jaarplanner 
week 
3 

            

ma  18-jan           

di  19-jan      

wo 20-jan Vanaf 
12.40 uur 

Leerlingen Allen Lessen na 12.25 uur 
vervallen 

 

wo  20-jan 19.30 - 
22.00 uur 

  Allen MR   

do 21-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

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 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

week 
4 

            

ma 25-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

ma  25-jan 09.00 - 
12.00 uur 

Personeel Allen Training webinars/live-
events via Teams 
(facultatief) 

Online 

di 26-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Lesvrije dag 
onderbouw en 4V 

di  26-jan 12.30 - 
16.00 uur 

Leerlingen Regulier Bovenbouw: Inloopmiddag 
t.b.v. vragen over DC-uren 
periode 3 

online 

wo 27-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

wo  27-jan Vanaf 
12.55 uur 

Leerlingen Regulier Keuzemoment 
maatwerkuren periode 3 

Online 

wo  27-jan vanaf 17.00 
uur 

Leerlingen Regulier Inschrijven DC uren periode 
3 leerlingen bovenbouw 

  

do 28-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

vr 29-jan   Leerlingen Allen Toetsweek 4H, 5H, 5V, 6V Online lessen voor 
onderbouw en 4V 

 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
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