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OPNIEUW KIEZEN VOOR PERIODE 3

• Op het vierde uur van elke dag worden er in de bovenbouw 

alleen DC-uren aangeboden: de band

• In die band kun je heel veel verschillende vakken als DC-uur kiezen

• Daarnaast kies je een aantal DC-uren in je “tussenuren”

• Keuze maak je aan het begin van elke periode voor de gehele komende 
periode

• Een periode is ongeveer 8 weken
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• Welke keuzes heb je allemaal?
– Voor welke vakken je een DC-uur kiest (maximaal 2 per vak)
– Wanneer je het DC-uur voor een bepaald vak kiest
– Bij welke docent je een bepaald DC-uur kiest
– Wanneer en hoeveel stilwerkuren je doet (maximaal 2 voor klas 4 en 3 

voor klas 5/6)
– Verdiepings- en ondersteuningsmodules
Niet: hoeveel DC-uren je hebt: dat ligt vast



DC-UREN: 
VERWERKINGSUUR
Verwerkingsuur

– Is aan bepaald vak gekoppeld.

– Je werkt zelfstandig aan het gekozen vak: je mag samenwerken of vragen stellen 
aan elkaar en aan de docent (dat laatste zelfs graag!). Werken aan een ander vak is 
niet toegestaan!

– Je bent voorbereid, weet wat je gaat doen in deze les en je hebt je spullen en de 
studieplanner bij je.

– Telefoon en iPad gebruik je alleen met toestemming van de docent en voor werk 
aan het gekozen vak

– Oortjes (naar muziek luisteren): mag mits het niet afleidt van het werk



DC-UREN: STILWERKUUR
LET OP: VERNIEUWDE REGELS

Stilwerkuur
– Is niet aan bepaald vak gekoppeld.
– Je werkt zelfstandig in volledige stilte aan een bepaald vak: dus niet 

samenwerken of vragen stellen.
– Er is een surveillant, maar dat is geen docent.
– Leerlingen uit onder- en bovenbouw zitten hier door elkaar.
– Oortjes (naar muziek luisteren): niet toegestaan
– In de stilteruimte: vanaf periode 2 wordt het niet meer toegestaan 

dit uur elders (mediatheek of aula) door te brengen.



DC-UREN: VERDIEPINGSMODULES IN P3
Gedurende één periode volg je een verdiepende of verbredende 
lessenreeks

Overzicht verdiepingsmodules P3:
Zie ook boekje "DC-uren Wat kies jij?"

– Duits: Goethe
– Engels: Cambridge
– Frans: DELF
– Nederlands: romanvoorbereiding voor 5H/6V
– Speciale module: Yoga en Mindfulness



DC-UREN: ONDERSTEUNINGSMODULES IN P3
Reeks hulplessen om bepaalde kennis of vaardigheden van een bepaald vak bij te spijkeren

Overzicht ondersteuningsmodules P3
Zie ook boekje "DC-uren Wat kies jij?"

– Duits: leesvaardigheid 5H/6V
– Engels: leesvaardigheid (op twee niveaus)
– Frans: leesvaardigheid 5H/6V
– Grieks: syntaxis
– Latijn: syntaxis
– Nederlands: leesvaardigheid van zakelijke teksten
– Scheikunde: chemisch rekenen (op twee niveaus)
– Wiskunde A: vaardighedentraining
– Wiskunde B: vaardighedentraining
– Algemeen: “blauwtraining” oftewel studievaardigheden op weg naar examen



DC-UREN: ONDERSTEUNINGSMODULES IN P3
Extra ondersteuningsuren deze periode (P3) om bij te spijkeren vanwege 
CORONA!!

Deze staan niet in het keuzeboekje

Overzicht extra ondersteuningsmodules P3

– Nederlands: leesvaardigheid van zakelijke teksten

(2 extra modules ingepland, voor alle bovenbouwklassen)

– Scheikunde: bijspijkeren 6V

– Wiskunde A: examentraining 5H

– Wiskunde A: examentraining 6V
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Kiezen van DC-uren, hoe werkt dat?
• Aparte instructie met voorbeelden kiezen DC-uren
• Je kiest in Zermelo in week 5!!
• In principe vast aantal DC-uren per jaarlaag:

– 4H: 7 DC-uren in P3
– 4V: 8 DC-uren in P3
– 5H: 7 DC-uren in P3
– 5V: 8 DC-uren in P3
– 6V: 8 DC-uren in P3

• Soms hebben leerlingen recht op meer DC-uren, dat is vooral in 4V het geval: zie 
bijgevoegde instructie in Word

• Één extra DC-uur kun je zelf inroosteren via Zermelo, als je er recht op hebt! Wil 
je er nog meer inroosteren en meen je daar recht op te hebben, neem dan contact 
op met de maatwerkcoördinator Carolijn Tacken.
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Tips voor bij het kiezen:
In principe hoort er bij elk vak (behalve LO)
een DC-uur verwerking qua stof in P3, maar:
• in 4H: niet voor CKV en maatschappijleer
• in 5H: niet voor tekenen (je hebt drie vaklessen)
• in 4V: niet voor scheikunde, NLT en maatschappijleer
• in 5V: niet voor CKV
• In 6V: niet voor tekenen en wiskunde D
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Tips voor bij het kiezen:

• Keuzes moeten gemaakt worden in week 5
in Zermelo (dat is de eerste volledige lesweek in P3)
• Kijk eerst of je je keuzes buiten de ‘band’ (4e uur) kunt maken.
• Vul daarna de band (4e uur) pas in. In deze ‘band’ heb je veel keuzes, maar: alle 

leerlingen 4h, 4v, 5h, 5v en 6v hebben dan DC-uren.
• Moeilijk kiezen? Kies voor de ‘veilige weg’: van elk vak waar en DC-uur bij hoort, kies 

je een DC-uur verwerking (zie instructie per jaarlaag, bijgevoegd word document)
• Heb je het aantal DC-uren bereikt en wil je toch nog iets wisselen: kies dan het DC-

uur dat je wilt als extra en haal het DC-uur dat je niet wenst, daarna weg.
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Tips voor bij het kiezen:

• DC-uren voor CKV en tekenen zijn 
gecombineerd: CKV,TE
• Heb je Tekenen? Kies een DC-uur aansluitend aan je praktijk vakles, 

zodat je een blokuur door kunt werken.
• Heb je NLT? Kies een DC-uur bij je eigen vakdocent
• NLT in 5/6V? DC-uur NLT bij eigen vakdocent op vrijdag het vijfde 

uur
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Tips voor bij het kiezen van verdiepings- of ondersteuningsmodules:

• De verdiepingsmodules Goethe Duits en 
Yoga/mindfulness vallen onder vakcode “verdieping” waarbij er in 
een beschrijvende regel staat om welk vak en verdieping het gaat

• De ondersteuningsmodule blauwtraining valt onder de vakcode
“ondersteun” waarbij er in een beschrijvende regel staat om welk 
vak en ondersteuning het gaat

• Alle andere modules vallen onder de eigen vakcode waarbij er in 
een beschrijvende regel staat om welke module het gaat
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Tijdpad en tips voor bij het kiezen:

• Bekijk de studieplanners, die staan vanaf maandag 25 januari op Sharepoint
(‘studieplanners bovenbouw’)

• Ook vanaf maandag 25 januari kun je in Zermelo je nieuwe rooster en alle 
keuzemogelijkheden zien

• Bedenk wat je 1e keus is
• Bedenk wat je 2e keus is
• Zermelo gaat woensdag 27 januari om 17:00 uur open voor de officiële inschrijving.
• Inschrijven in Zermelo in WEEK 5!!
• Donderdag 28 januari om 10.00 uur gaat Zermelo dicht. (Dan nog niet gekozen, dan 

kiezen wij.)
• Je rooster zie je vrijwel meteen in Zermelo en magister.
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Maatwerk

1. Als je graag voor elk vak waar een DC uur voor staat een DC uur wil kiezen (de “veilige 
weg”) en dat lukt bij de inschrijving niet: mail dan voor donderdag 28 januari 10.00 uur 
naar de maatwerkcoördinator Carolijn Tacken TAC@dominicuscollege.nl

2. Als je denkt recht te hebben op meer DC-uren dan het standaard aantal voor jouw 
jaarlaag mail ook dan voor donderdag 28 januari 10.00 uur naar de maatwerkcoördinator 
Carolijn Tacken TAC@dominicuscollege.nl

Live/online inloop moment voor vragen:

Als je nog vragen hebt over hoe je moet kiezen: op dinsdag 26 januari (in de toetsweek) 
van12.30 tot 16.00 uur zal Virgil Tromp in lokaal A103 vragen beantwoorden over het kiezen 
van DC uren voor periode 3. Je kunt hem ook via teams bereiken op dat tijdstip.
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