
 

1. 

 

 

 

Webinars voor ouders en leerlingen bovenbouw 
In maart en april zijn er webinars over studiekeuze, studeren, studiekosten, tussenjaar, bedoeld voor ouders 

met een kind in de bovenbouw. Ook leerlingen zijn van harte welkom! De webinars worden georganiseerd 

door mevrouw Miltenburg, oudervoorlichter van Wageningen University & Research. De webinars zijn van 

19.30-20.30 uur. De webinars richten zich op studeren op een hbo of universiteit in het algemeen; het gaat niet 

over een specifieke opleiding. Twee studenten vertellen hun verhaal. Mevrouw Miltenburg geeft tips & tricks’ 

voor ouders. 

 

23 maart: Wat maakt studiekeuze lastig? 

-Voor ouders en aanstaande studenten is het soms lastig om zicht te krijgen op de kosten van studeren. Welke 

toeslagen zijn er, hoe het zit met de studiefinanciering? Via onderstaande link kunt u zien welke financiële 

aspecten aan bod komen. Studenten delen hun ervaringen. Hoe hebben ze geleerd met geld om te gaan? 

-Wat kun je als ouder doen als je kind geen enkele studie interessant vindt en niet gemotiveerd is voor 

studiekeuze? 

-Het lijkt een luxeprobleem, maar wat doe je als de studiekiezer veel leuk vindt, maar geen keuze kan maken? 

De twee studenten die aan het woord komen hebben dit meegemaakt en delen hun ervaringen.  

Meer informatie en aanmelden via: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/te-veel-studies-vragen-over-geld-

webinar-23-maart/  

Tülay Dalmis, studiekeuzecoach van een hogeschool, heeft ook een inbreng. 

 

21 april: Een klik voelen voor een opleiding 

Studiekiezers twijfelen soms lang tussen twee of drie studies. Hoe weet je nu wat de goede opleiding is? Een 

‘klik’ voelen bij een opleiding geeft een goede indicatie. Voel je die klik niet, dan moet je verder zoeken, soms 

naar een minder voor de hand liggende opleiding. Twee studenten vertellen over hun zoektocht.  

Meer informatie en aanmelden via: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-klik-voelen-bij-de-opleiding-

waar-je-voor-gaat/ 

 

Tijdens de webinars wordt geen reclame gemaakt voor een opleiding of instituut, aanmelden is geheel 

vrijblijvend. Tijdens en na het webinar kunnen er vragen gesteld worden. 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Rectificatie 
Vorige week stond in de jaarplanner in de Nieuwslink bij 5 maart: 5H/6V: driehoeksgesprekken, dit moet zijn: 

speeddates. Excuses voor de verwarring. 

 

Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR 
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 2. 

Xpressions 
LAATSTE OPROEP! Nu zijn er te weinig filmpjes. Het is nog niet genoeg voor een zinvol Home Concert. Dus 

nogmaals onderstaande oproep: 

 

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.  

 

OPROEP: 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 de filmpjes, 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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 3. 

Jaarplanner 

week 9           

zo 28-feb 12.00 

uur 

Ouders Allen Inschrijving ouderspreekavond gesloten 

ma     
   

di 2-mrt 
 

Leerlingen Allen 8e lesuur vervalt 

(MK laatste blok vervalt) 

wo 3-mrt Hele dag Leerlingen Allen Lesvrije dag 

wo  3-mrt   Leerlingen Allen Herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V 

Gymzaal, B101 

wo  3-mrt   Ouders Allen Rooster ouderspreekavond gepubliceerd 

wo  3-mrt 19.30 - 

22.00 

uur 

  Allen MR 

do 4-mrt   Leerlingen Allen Vervolg herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V 

Gymzaal, B101, med. 

vr 5-mrt ochtend Leerlingen Regulier 5H/6V: speeddates 

Lessen examenklassen vervallen 

vr  5-mrt Vanaf 

12.15 

uur 

Leerlingen Allen Lessen na 12.15 uur vervallen i.v.m. 

docentenbijeenkomst 

vr  5-mrt 12.50 - 

13.40 

uur 

Leerlingen Regulier 5V: Leestoets Nederlands 

3 lokalen 

week 

10 

          

ma  8-mrt Vanaf 

18.30 

uur 

Ouders Allen Ouderspreekavond 1 - online 

di 9-mrt Vanaf 

18.30 

uur 

Ouders Allen Ouderspreekavond 2 - online 

wo 10-mrt         

do 11-mrt     

vr 12-mrt         

 

 

 

 

 

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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