
 

1. 

 
 

 
Keuzemoment klas 1 en 2 
Op woensdag 27 januari het 6e uur is het keuzemoment voor periode 3 voor de klassen 1 en 2. Ze hebben de 
flyer uit de bijlage gekregen en worden door de mentor uitgenodigd voor een mentoruur. In dat uur maken ze 
de keuzes voor periode 3. De leerlingen kiezen alleen voor de maatwerkuren. De pitches en projecten zijn 
helaas door de lockdown uitgesteld. Hopelijk kunnen we toch snel weer naar school! We wensen alle leerlingen 
succes met kiezen en we hopen dat iedereen gezond blijft!  
 
Sjel Jansen, projectgroep onderwijs onderbouw 
 

'Nieuws': de plek voor studie informatie 
Dagelijks komt er op het decanaat informatie binnen over online open dagen, online meeloopdagen/ 
proefstudeerdagen, studierichtingen MBO/HBO/WO, studiemogelijkheden in het buitenland, DUO, webinars 
voor leerlingen en ouders die gaan studeren in het hoger onderwijs en nog veel meer. Deze informatie is voor u 
en de leerlingen te zien op 'Nieuws' in dominicuscollege.dedecaan.net.  
 
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 
 

Ouderraad 
Op woensdag 13 februari heeft de ouderraad voor de derde keer dit schooljaar vergaderd. Tijdens het eerste 
deel van de digitale vergadering hebben we met elkaar gesproken over het thema DC-uren, maatwerkuren en 
projecten. Voor dit thema waren ook enkele docenten uitgenodigd die nauw betrokken zijn geweest bij de 
onderwijsvernieuwing.  Nu het Dominicus College zo’n anderhalf jaar met DC-uren, maatwerkuren en projecten 
heeft gewerkt, vond de ouderraad het een goed moment om terug te blikken en te discussiëren over de 
ervaringen van docenten, leerlingen en ouders. Volgens de OR ouders is de invoering van de 
onderwijsvernieuwing over het algemeen goed verlopen. De OR is ook positief over de nieuwe 
onderwijsvormen. Wel werd een aantal aandachtspunten benoemd. Zodra de resultaten van de enquêtes over 
de nieuwe onderwijsvormen bekend zijn, staat de ouderraad nogmaals stil bij dit onderwerp. 
 
In het tweede deel van de vergadering hebben we gesproken over het online onderwijs en de 
coronamaatregelen, bijspijkerprogramma’s en de online werving.  Daarnaast hebben we kort over een aantal 
onderwerpen gesproken die door de OR ouders werden aangedragen. Tenslotte hebben we afscheid genomen 
van een van de OR ouders, die de OR gaat verlaten omdat haar zoon naar een andere school toegaat. Petra, bij 
deze nogmaals dank voor je inzet de afgelopen jaren! 
 
Heeft u als ouder onderwerpen die u graag besproken ziet worden in de ouderraad? Laat het ons dan weten via 
ons mailadres ouderraad@dominicuscollege.nl. 
 
De ouderraad 
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Xpressions 2021 
Dit jaar vindt Xpressions plaats in een corona-proof uitvoering: ‘Xpressions Home Concert’. In deze bijzondere 
uitvoering kunnen leerlingen filmpjes maken van hun optreden als individueel artiest of gezamenlijk met hun 
band en deze filmpjes naar ons opsturen. Wij maken er dan een avondvullend programma van, waar leerlingen 
en ouders thuis van kunnen genieten. De filmpjes worden natuurlijk in quarantaine-sfeer opgenomen. Er zijn 
genoeg voorbeelden te vinden op Youtube van artiesten die gewoon met hun gitaar op hun bed een lied 
zingen. Of een ‘tiny desk concert’ waarbij je achter je bureau met je elektrische piano je ding doet. Wil je met 
een band iets maken dan, moet je dit apart filmen.  
 
De OPROEP aan leerlingen is: zing je lied en film. Vraag iemand die je helpt met filmen. Waar moet het filmpje 
aan voldoen? 
 
• Lengte maximaal 1 nummer  
• Liggend kader, dus horizontaal filmen als je met je smartphone filmt. 
• Film op statief, improviseer anders een statief, bijv. Een stapel boeken  
• HD-kwaliteit  
• Goed uitgelicht, geen tegenlicht  
• Geluid op één niveau, niet wisselend. Test het uit!  
• Locatie mag er quarantaine-achtig eruitzien: slaapkamer, balkon, garage, ...  
• Bij meerdere leden bij bijv. een band kun je allemaal losse filmpjes maken en die dan als geheel editen. 

Handig is om een van de bandleden, bijvoorbeeld de gitarist, het 'basisfilmpje' op te laten nemen. De rest 
van de bandleden kunnen dan op het ritme van het filmpje meespelen/zingen. Zo zorg je ervoor dat je 
allemaal gelijkloopt. 

• Verzin een titel voor je filmpje; bijv. Tiny Desk Concert, Quarantain-song, …… 
• Geef deze titel, je naam en de titel van je lied aan ons door. 

 
Leerlingen kunnen het filmpje, via WeTransfer uiterlijk 1 maart opsturen naar: xpressions@dominicuscollege.nl 
 
Team Xpressions (Lars, Eric, Mirjam, Collin, Anna, Merel, Gerano) 
 
Voorbeelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=voD0RanZ7II  https://www.youtube.com/watch?v=4sZ2_aGsLKU 
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Voorlichting en werving in tijden van corona 
Normaal gesproken is dit een maand waarin een team van wervers drie weken lang, drie avonden per week op 
diverse middelbare scholen in Nijmegen staat, om voorlichting te geven aan ouders en leerlingen van de 
basisschool. Dit jaar zien onze wervingsactiviteiten er compleet anders uit. 
 
Op 12 en 14 januari hebben een aantal collega’s en de mentoren van leerjaar 1, groep 8 leerlingen online 
welkom geheten en een stukje van onze lessen laten zien/ervaren. De creativiteit van onze collega’s en het 
enthousiasme werden door zowel ouders als leerlingen erg gewaardeerd! In het avondprogramma hebben  
collega’s in tweetallen vragen van ouders / leerlingen beantwoord en een presentatie gegeven over onze 
speerpunten. 
 
Vandaag staat de laatste online lesmiddag op het programma; maar liefst 75 (!) leerlingen uit groep 8 hebben 
zich gemeld voor de lesjes. De leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een de online lesmiddagen kregen 
de afgelopen weken de gelegenheid om een ‘goodiebag’ op te halen bij de receptie met materiaal van school.  
 
Inmiddels zijn we druk met de organisatie van de Xperience op 4 en 9 februari van 16.00-18.00 uur. Leerlingen 
van groep 8 kunnen zich hiervoor inschrijven via de website. Op deze middagen bieden wij een variant op de 
online lesmiddag aan, waarbij we ook proberen de mentoren de leerlingen ‘live’ een stukje van de school te 
laten zien. Ouders kunnen zich op deze dagen via Petra.Peeters@dominicuscollege.nl aanmelden voor een 
workshop over de overstap naar de middelbare school.  
 
Tenslotte staat op 6 februari de Online Open Dag op het programma. Tussen 10.00 – 15.00 uur bieden wij een 
online programma met diverse uitzendingen en livestreams aan. In deze producties zijn sterrollen weggelegd 
voor Ties Wijnant en Beatriz Naspolini uit 2A1. Zij zullen middels interviews leerlingen zoveel mogelijk van onze 
school laten zien en ervaren. Op onze website onder Groep 7 & 8>Kom kijken vindt u steeds de laatste 
informatie over de open dag.  
 
Verder hebben ook onze secties de afgelopen tijd hard gewerkt om onze school online te presenteren. Op onze 
website onder Groep 7 & 8>De school in beeld is een verzameling filmpjes te vinden, geheel door onze 
collega’s geproduceerd. We zijn erg trots op wat zij gemaakt hebben! 
 
De keuze voor een middelbare school is voor kinderen altijd spannend, maar in deze tijd natuurlijk meer dan 
anders. We hopen dat de toekomstige leerlingen op deze manier toch een bewuste keuze kunnen maken. 
 
Nancy van Riet-Bunte, conrector en Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 
 

DUO – bijna 18? 

Wist u dat leerlingen vanaf 18 jaar recht hebben op een tegemoetkoming als zij 
vmbo, havo, vwo of vavo doen? Mogelijk hebben zij daarnaast ook recht op een 
aanvullende toelage. Check nu alvast duo.nl/bijna18. Hier leest u alles over de 
tegemoetkoming en hoe deze moet worden aangevraagd. Hier kunt u ook zien 
waar uw zoon/dochter recht op heeft als hij/zij straks gaat doorstuderen aan het mbo of hoger onderwijs. 
 
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen 

mailto:Petra.Peeters@dominicuscollege.nl
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 4. 

Jaarplanner 

week 4             

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

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 1e en 2e klassen: keuzemoment 
maatwerkuren periode 3 

Online 

wo  27-jan vanaf 17.00 
uur 

Leerlingen Regulier Inschrijven DC uren periode 3 
leerlingen bovenbouw 

Online 

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

do  28-jan 1e t/m 3e uur Leerlingen Allen 5H: Trial test cambridge (facultatief)   

do  28-jan 09.00 - 15.30 
uur 

Leerlingen Regulier 5H.nat2: inhaallessen elektriciteit B101 & B102 

do  28-jan 09.00 - 15.30 
uur 

Leerlingen Regulier 5H.nat1: inhaallessen elektriciteit A103 & A107 

do  28-jan 2 x 3 lesuren Leerlingen Regulier 5V.CKV Gesamtkunstwerk B001 t/m B005 

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

vr 29-jan 09.00 - 12.00 
uur 

Leerlingen Regulier 6V.TE: atelierdagdeel tekenen B006 

 vr 29-jan 09.00 - 12.00 
uur 

Leerlingen Regulier 5H.nat1: inhaallessen elektriciteit A103 & A107 

 vr 29-jan 12.30 - 15.30 
uur 

Leerlingen Regulier 5H.nat2: inhaallessen elektriciteit A103 & A107 

 vr 29-jan Vanaf 10.00 
uur 

Leerlingen Regulier 5H.schk1 en 5H.schk2 PO Scheikunde 
In 3 x 2 groepen: 08.30 uur, 10.30 
uur, 12.30 uur 

A102, A104 

week 5         Start semester 2   

ma 1-feb   Leerlingen Allen 5H: kijk- en luistertoets EN   

di 2-feb           

wo 3-feb   Leerlingen Allen 6V: kijk- en luistertoets DU   

do 4-feb 14.00 - 16.00 Leerlingen Allen Wiskunde Olympiade (4v.wisd, Online 
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uur 5v.wisd) 

do  4-feb 16.00 - 20.00 
uur 

Lln groep 8   Dominicus Xperience  Online 

vr 5-feb           

za 6-feb 10.00 - 15.00 
uur 

Ouders lln 
gr 7 en 8 

  Open Dag Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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