
UPDATE EXAMENKLASSEN 5H / 6V – 12 februari 2021 
 
 
Examentrainingen in de carnavalsvakantie 
 
Dinsdag starten de examentrainingen voor de leerlingen die zich hebben opgegeven. De leerlingen 
die op de wachtlijst stonden, hebben ook nog allemaal een plekje gekregen! Zie de bijlage voor de 
indeling van de workshops op de 3 dagen. 
Een aantal punten die voor de trainingen van belang zijn op een rijtje: 
- De trainingen zijn van 09.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 15.30 uur. Er zit een pauze in van 10.30 - 

10.45 uur en van 14.00 - 14.15 uur. 
- Het volgende moet je zelf meenemen: 

o Geodriehoek  
o Rekenmachine of GR 
o Laptop + oplader  
o Oortjes  
o Boeken (workshop plannen: zoveel mogelijk! vakinhoudelijke training: de boeken van het 

vak waarvoor je je hebt aangemeld) 
o Eten en drinken  
o BINAS  
o Mondkapje 

- Ook tijdens de trainingen gelden de coronamaatregelen zoals je die gewend bent. Dus draag bij 
iedere verplaatsing door de school een mondkapje, ontsmet je handen bij binnenkomst en 
houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand, ook onderling! 

- Ga bij binnenkomst direct naar het lokaal dat in het bijgevoegde schema is aangegeven en blijf 
niet onnodig in de aula, hal of gangen hangen. 

- Tijdens de pauzes wordt je verzocht om te pauzeren in de aula of bij mooi weer naar buiten te 
gaan. Neem zelf je lunch mee; de kantine is dicht en de tijd om naar de ANAC te gaan is erg kort! 

- Geef het tussen 08.00 en 08.30 uur aan de receptie door als je ziek bent: 024-3772164. Mocht je 
af willen zien van de trainingen, stuur dan een berichtje aan bam@dominicuscollege.nl.  

- Zorg dat je op tijd bent! De trainingen beginnen om 9.00 uur en het is erg storend als je te laat 
komt. De begeleiders van de trainingen bepalen of je, als je te laat bent, nog mag binnenkomen. 

- Voor praktisch vragen is iedere dag de gehele dag tijdens de trainingen een conciërge aanwezig. 
Lans deze weg alvast een leerzame en inspirerende training gewenst! 
 
 
Aanpassingen Centraal Examen 
 
Zoals vandaag officieel duidelijk is geworden, gaat het Centraal Examen dit jaar ‘gewoon’ door met 
de al eerder aangekondigde aanpassingen van de tijdvakken en een extra herkansing. Nieuw is dat er 
een extra onvoldoende gehaald mag worden die niet meetelt voor de slaag- zakregeling. De exacte 
details moeten nog bekend worden, maar dit geeft in ieder geval de nodige extra lucht. 
 
 
Herkansingen 
 
Zoals al eerder aangekondigd, krijg je bij de herkansingen op 3 en 4 maart een extra herkansing 
aangeboden. Dat betekent dat je 2 SE’s mag herkansen en daarom gaan we er vanuit dat we beide 
dagen nodig hebben voor het organiseren van de herkansingen. Woensdag 3 maart was al een 
lesvrije dag die gereserveerd was voor de herkansingen; op 4 maart worden de herkansingen 
vervolgd. Afhankelijk van het aantal herkansingen op die dag gaan we nog bepalen of dan ook alle 
lessen voor de examenklassen komen te vervallen. 
Let op: inschrijven voor de herkansingen kun je op maandag 22 februari doen tot uiterlijk 20.00 uur! 
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Driehoekgesprekken 
 
Op vrijdag 5 maart staan ’s ochtends de driehoekgesprekken gepland voor 5H en 6V. Die dag 
vervallen alle lessen aan de examenklassen. 
 
 
Roosterwijzigingen per 22 februari 
 
Vaklessen i.p.v. DC-uren 
Op veler verzoek gaan we direct na de carnavalsvakantie voor een aantal vakken de DC-uren inruilen 
voor vaklessen. Dit is roostertechnisch op deze termijn niet mogelijk voor alle vakken. In onderstaand 
overzicht kun je zien welke vakken het betreft en op welke uren de extra vaklessen zijn geplaatst. Als 
het goed is, zijn deze extra vaklessen ook toegevoegd aan je lesrooster (in week 8). 
  Dag Dag Dag Dag Dag Uur Doc lesgroep 
5H ma         4 FIJ 5H.nat2 
5H       do   4 CRA 5H.nat1 
5H   di       4 HEO 5H1 
5H   di       4 HEY 5H2 
5H   di       4 HOA 5H3 
5H         vr 4 EVI 5H.schk1 
5H         vr 4 RIB 5H.schk2 
6V     wo     4 RUM 6V.econ1 
6V ma         4 RUM 6V.econ2 
6V   di       4 DOL 6V.fatl1 
6V       do   4 BEC 6V1 
6V       do   4 HAC 6V2 
6V       do   4 SCR 6V3 
6V         vr 4 HEH 6V.wisa1 
6V         vr 4 VEI 6Vwisa2 
6V         vr 4 TAC 6V.wisb1 
6V         do 8 ABH 6V.wisb2 

Op de momenten dat de extra vaklessen plaatsvinden, vervalt je inschrijving voor het DC-uur.  
De leerlingen uit 6V met Economie die toch de voorkeur geven aan het gekozen DC-uur op het 
moment dat nu de extra vakles geplaatst is, kunnen dat doorgeven aan de roostermaker 
(jar@dominicuscollege.nl) die dat dan alsnog zal aanpassen.  
 
Lokaalwijzigingen 
Op verzoek van docenten gaan we zoveel mogelijk lessen plaatsen in grote ruimtes (b.v. gymzaal, 
stilteruimte, B101) om zoveel als mogelijk met de hele groep aan de slag te kunnen. Op dit moment 
staan nog niet alle lokaalwijzigingen in je rooster; daar wordt in de carnavalsvakantie nog aan 
gewerkt.  
 
Online-lessen 
In tussenuren en op momenten dat je online een les moet volgen van een docent die thuis zit, kun je 
terecht in B001 en B104 die hiervoor de hele week gereserveerd zijn. Daarnaast kun je gebruik 
maken van de stilteruimte op momenten dat daar geen les is. 
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