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Beste ouders,
Hoe gaat het met jullie?
Klopt het dat er enige gewenning is ontstaan wat betreft de online lessen en het online werken en vergaderen?
We weten inmiddels een beetje hoe het werkt en dat het toch wel handig is om zoveel mogelijk aan de lessen
deel te nemen. In elk geval tot….
Maar we merken ook dat we het allemaal behoorlijk beu zijn. We willen weer kunnen doen wat we altijd
deden; elkaar treffen, samen door de gangen lopen, samen naar school fietsen, in gesprek of discussie gaan
met de leraar, grapjes uithalen en elkaar helpen. Wij missen dat ook; het geloop en gelach in de gangen, het
gesprek en de discussie met de leerlingen, de ontmoeting met elkaar en gewoon het geroezemoes, het ‘leven’
in de school.
Gelukkig zijn de eindexamenleerlingen op school die voor wat reuring zorgen en tegelijkertijd ook hard aan het
werk zijn omdat de eindexamens dichterbij komen. Inmiddels is wel duidelijk dat de Centrale Examens
doorgaan. Zoals het er nu uitziet kunnen leerlingen de examens spreiden en wordt er gekeken naar een
eventuele extra herkansingsmogelijkheid. Daarover later meer in de gebruikelijke update.
We hopen dat we nu snel de school weer open mogen stellen voor alle leerlingen, we hebben op dit moment
echter nog geen beeld op welke wijze we dat kunnen en mogen doen en we zullen zodra we dat weten ook
hierover communiceren via de update.
Ondertussen gebeurt er wel wat op school. De afgelopen tijd is er veel energie gestoken in de werving. We
hebben online lessen verzorgd voor groep 8 leerlingen, we zijn gesprekken aangegaan met ouders (ook online
natuurlijk) en we hebben een online Open Dag gehouden met een livestream waarin twee leerlingen uit
2 atheneum een centrale rol hebben gespeeld. In die livestream zijn ook interessante minicolleges geven. Alles
is terug te zien via onze website.
En nu staat de voorjaarsvakantie voor de deur. De sneeuw en kou zorgen voor een winters beeld, hopelijk
levert dit schaatsplezier en mooie winterwandelingen op en is er even rust en afstand van de laptop (in elk
geval wat betreft school).
Dorine Pepping, rector

Tussenstand Magister en rapport
Normaal gesproken ontvangt u kort na de tweede toetsweek een papieren rapport (voor de bovenbouw met
SE-lijst) van de resultaten van uw kind. Dit rapport is een uitdraai van de resultaten zoals die op dat moment in
Magister zichtbaar zijn. Nu in de afgelopen periode veel voortgangstoetsen zijn vervallen of verschoven, zijn
veel cijfers nog vrijwel gelijk aan de cijfers van het eerste rapport. Een tweede rapport zou dan ook geen goed
beeld geven van de voortgang van uw zoon of dochter. Daarom is besloten dat we deze periode geen papieren
rapport uitdelen aan de leerlingen.
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Voor de klassen 1 en 2 vindt u een cijfertussenstand in Magister. Ook ziet u uiterlijk 25 februari informatie
over inzicht, werkhouding en gedrag van uw zoon of dochter. Ouders en leerlingen van 1HV1 worden na
de leerlingbespreking van 3 maart geïnformeerd over een eerste advies richting 2H of 2V.
Voor klas 3 vindt u een cijfertussenstand in Magister. Ook wordt uiterlijk 25 febr. Informatie over inzicht en
werkhouding van uw zoon of dochter ingevoerd. Daarnaast vindt u een vakadvies. Hierover ontvangt u nog
een toelichting per mail. Deze vakadviezen worden meegenomen in de vergadering van 3 maart. Naar
aanleiding van deze vergadering en de vakadviezen gaan de mentoren opnieuw in gesprek met alle
leerlingen over hun profielkeuze. Voor leerlingen en u als ouders is er ook mogelijkheid om met de decaan
te spreken over de profielkeuze.
Voor de leerlingen van 4H, 4V en 5V staat een cijfertussenstand in Magister. De leerlingen krijgen een SEcijferlijst toegestuurd. Ook informatie over inzicht en werkhouding vindt u uiterlijk 22 februari in Magister.
De leerlingen van 5H en 6V krijgen een SE-lijst toegestuurd. Op 5 maart vinden in de ochtend de
speeddates plaats tussen alle examenleerlingen en hun vakdocenten.

Op 8 en 9 maart zijn er weer (online) ouderspreekavonden, waar leerlingen en ouders in gesprek kunnen gaan
met mentoren en/of vakdocenten.
Ook op de Monnikskap is overgegaan op andere manieren van toetsen waardoor een rapport met cijfers
momenteel geen recht doet aan de leerlingen. Op 2 maart worden de resultaten en de voortgang van de
eindexamenleerlingen besproken door vakdocenten en hun mentoren. Op 3 maart organiseren wij
voortgangsbesprekingen met mentoren van de onderbouw en de bovenbouw. Alle vakdocenten van uw kind
leveren informatie aan voor deze bespreking. Op basis van deze bespreking zullen wij u en uw kind verder
informeren over het welbevinden op school en de voortgang in het vakken.
Susanne Elgershuizen, Sjel Jansen, Hanneke de Jong, Monique Linssen, Mandy van der Velden, Kathelijne
Wentink, teamcoördinatoren

Online ouderavonden Iriszorg
IrisZorg nodigt ouders van harte uit om deel te nemen aan online ouderavonden. De thema’s die hierbij aan
bod komen zijn: alcohol, roken, blowen en gamen. Op alle avonden wisselen zij uit hoe je situaties in de praktijk
aanpakt en wat dan wel en niet werkt. Herkenning gegarandeerd! De online avonden worden begeleid door
preventieadviseurs van IrisZorg.
Wanneer?
• Voor ouders van klas 1 en 2 over alcohol, roken en blowen 11 maart 2021
• Voor ouders van klas 3 en hoger over alcohol, roken en blowen 25 maart 2021
• Voor alle ouders over gamen 17 maart 2021
• Voor alle ouders over gamen 1 april 2021 Tijd: 19:30-21:00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden zie de brief in de bijlage.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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1G1 kreeg voor Nederlands de huiswerkopdracht om een lezende
sneeuwpop te bouwen, hieronder een paar resultaten!
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Tafeltjesavonden/driehoeksgesprekken
Vanaf maandag 22 februari t/m zondag 28 februari kunt u weer inschrijven voor de tafeltjesavonden van 8 en 9
maart. Slechts 1 ouder kan zich inschrijven. Na 28 februari is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden
voor een gesprek. Vanaf vrijdagmiddag 5 maart kunt u in Zermelo zien wanneer een gesprek staat ingepland.
Met het oog op de geldende corona-maatregelen vinden de avonden niet op school maar ‘online’ plaats. Dit
gaat als volgt in zijn werk: op het moment dat het gesprek gepland staat, wordt u in Teams door de docent
gebeld op het account van uw kind. Het is het handigst als u de iPad van uw zoon of dochter gebruikt. Uw zoon
of dochter is zeer welkom om deel te nemen aan het gesprek.
Ouders klas 1
Ook voor de ouders van de 1e klassen is er deze periode gelegenheid om een gesprek aan te vragen met één of
twee vakdocenten van hun zoon/dochter. In december hebben driehoeksgesprekken plaatsgevonden met
mentor, leerling en ouders. In de 4e periode zullen opnieuw driehoeksgesprekken gevoerd worden. Een
gesprek aanvragen met de mentor op een van de tafeltjesavonden is voor ouders van de 1e klassen nu niet
mogelijk. Het natuurlijk wel mogelijk om op een ander moment contact op te nemen met de mentor indien dat
wenselijk is.
Ouders klas 2
Voor de ouders van de 2e klassen is er deze periode gelegenheid om een gesprek aan te vragen met één of
twee vakdocenten van hun zoon/dochter. Een gesprek aanvragen met de mentor is op deze tafeltjesavonden
niet mogelijk. In periode 4 zullen ouders, leerlingen en mentor uitgebreider met elkaar in gesprek gaan tijdens
een driehoeksgesprek. Hierover ontvangt u later dit schooljaar meer informatie. Indien tussentijds contact met
de mentor wenselijk is, dan kunt u op een ander moment met hem / haar contact opnemen.
Voor de ouders van de 1e klassen zijn de volgende mentoren niet beschikbaar:
•
•
•
•

Nadia Lolli (Engels)
Jeroen Langenhuizen (geschiedenis)
Freek Toren (lichamelijke opvoeding)
Jasper Friederichs (lichamelijke opvoeding)

Voor de ouders van de 2e klassen zijn de volgende mentoren niet beschikbaar:
•
•
•
•
•
•

Delphine Eletufe (Frans)
Joy Gijpmans (Frans)
Cèline Habes (Nederlands)
Femke Jongerius (Nederlands)
Kevin Jongen (Biologie / Universum)
Eric Ordelmans (Duits)

In de bijlage vindt u een instructie voor het inschrijven voor een van de tafeltjesavonden.
Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2
Paul Wolters, applicatiebeheerder
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1e klas ‘Tekenen op afstand’
Quarantekenen in kleur 1.0: fruit in kleurpotlood next level
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Jaarplanner
week 7

15 t/m
19-feb

Leerlingen

Allen

Carnavalsvakantie

ma

22-feb

Ouders

Allen

Inschrijving ouderspreekavond open

ma

22-feb

Leerlingen

Allen

Inschrijving herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V

di

23-feb

wo

24-feb

Ouders

Allen

OR

do

25-feb

vr

26-feb
Ouders

Allen

Inschrijving ouderspreekavond gesloten

week 8
tot 20.00 uur

week 9
zo

28-feb

12.00 uur

ma
di
wo

3-mrt

Leerlingen

Allen

Lesvrije dag i.v.m. rapportvergaderingen

wo

3-mrt

Leerlingen

Allen

Herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V (gymzaal, B101)

wo

3-mrt

Ouders

Allen

Rooster ouderspreekavond gepubliceerd

wo

3-mrt

Allen

MR

do

4-mrt

Leerlingen

Allen

vr

5-mrt

ochtend

Leerlingen

Regulier

vr

5-mrt

Vanaf 12.15 uur

Leerlingen

Allen

Vervolg herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V
(gymzaal, B101, med.)
5H/6V: driehoeksgesprekken
Lessen examenklassen vervallen
Alle lessen vervallen

vr

5-mrt

12.50 - 13.40 uur

Leerlingen

Regulier

5V: Leestoets Nederlands

19.30 - 22.00 uur

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