
 

1. 

 

 

 

Weer op school  
Volgende week zien we alle leerlingen weer op school. We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor leerlingen 

echt fijn is. Gewoon weer even het huis uit, op de fiets naar school, je vrienden zien, lekker lachen met je 

klasgenoten en het gesprek aangaan met de docent. 

 

Voor klas 1 en 2 richten we ons op de project- en de maatwerkuren. Dit vooral om ervoor te zorgen dat er 

ruimte is in de lessen om weer met elkaar in contact te komen. Daar horen natuurlijk ook mentor- en 

gymlessen bij. Ook voor klas 3 zetten we in op mentor- en gymlessen, maar er worden ook vaklessen gegeven. 

Bij de bovenbouw-leerlingen is vooral behoefte aan vaklessen om ook vragen te kunnen stellen en dieper in te 

kunnen gaan op de stof. 

 

Het valt niet mee om voor elke klas een passend lokaal te vinden, om aan de anderhalve meter maatregel voor 

leerlingen te voldoen. In de onderbouw ondervangen we dat deels door leerlingen in vaste koppels te laten 

samenwerken. We ontkomen er toch niet aan om ruimtes te zoeken buiten school en we moeten ook klassen 

spreiden over meer lokalen. Vooralsnog vinden we het verstandig om leerlingen in klassenverband te 

verwelkomen. De details over de planning en organisatie volgen steeds in updates zoals u dat gewend bent.  

We kijken er erg naar uit om iedereen weer op school te mogen ontvangen! 

 

Dorine Pepping, rector 

 

Aanmeldingen klas 1 schooljaar ‘21-‘22 
Op dit moment hebben zich 115 nieuwe leerlingen bij ons aangemeld. Dat is positief nieuws. Vooral omdat dit 

er zo’n 15 meer zijn dan vorig jaar. Op verschillende scholen in Nijmegen is geloot en dat zou kunnen 

betekenen dat zich nog meer leerlingen bij ons aanmelden. Zij zijn natuurlijk van harte welkom! Het definitieve 

aantal nieuwe aanmeldingen volgt dus nog. 

 

Dorine Pepping, rector 

 

Ouderraad 
Op woensdag 24 februari heeft de ouderraad voor de vierde keer dit schooljaar vergaderd. Het hoofdthema 

van de avond was toetsbeleid. Voor dit thema sloten Ad Hereijgers en Tim Verheijen, beiden docent en 

toetsdeskundige aan. Met elkaar hebben we van gedachten gewisseld over onder meer het aantal toetsen, de 

vorm van toetsen, toetsmomenten en de afstemming van toetsmomenten tussen de verschillende disciplines.  

 

Overige thema’s op deze avond waren: de digitale Open Dag, de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar, de 

organisatiestructuur en de examentrainingen voor eindexamenleerlingen in de voorjaarsvakantie. 

 

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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 2. 

Sportactiviteiten 4V – woensdag 3 maart 

Eindelijk weer even buiten spelen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 5 maart zijn de 
leerlingen van 4H en 5V 
aan de beurt. Met dank 
aan oud-collega Sander 
Siemens van 
Sportproductions! 
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 3. 

Leerlingen BRC vertellen:  

“Ecotalma, samen leren ondernemen” 
Bij deze presenteren Adrian, Anna, Leanne, Marijn en Tristan met trots 

hun profielwerkstuk dat zij schreven over hun deelname aan het Business 

& Research College. Sinds 2019 nemen groepen van het Dominicus 

College deel aan dit Business College, een samenwerking met de 

Alliantiescholen Mondial College en Stedelijk Gymnasium. Het 

profielwerkstuk dat de jonge ondernemers maakten geeft een prachtig 

inkijkje in wat het BRC inhoudt.  Veel leesplezier toegewenst! (zie bijlage) 

 

Laurence van Thiel, sectie bedrijfseconomie 

 

Uitnodiging online  

‘Tips voor Thuis-avond’ 
Voor ouders van leerlingen in klas 1, 2 en 3 organiseert 

Bijlesnetwerk een online ‘Tips voor Thuis-avond’. 

 

De Tips voor Thuis-avond 

De Tips voor Thuis-avond staat in het teken van hoe u thuis kunt omgaan met het maak- en leerwerk van uw 

kind, zeker nu in corona-tijd. U krijgt praktische handvatten aangereikt om uw kind zo goed mogelijk te 

ondersteunen. Zo zullen we kijken naar hoe effectief plannen in zijn werk gaat; wat actief en effectief leren is 

en gaan we in op online onderwijs en (gebrek aan) motivatie. Bovendien krijgt u van ons concrete tips over 

welke rol u als ouder hierin kunt spelen. Tijdens de webinar is er gelegenheid om algemene- of persoonlijke 

vragen te stellen. De inhoud van de avond is grotendeels gericht op onderbouwleerlingen, maar ouders van 

bovenbouwleerlingen zijn uiteraard ook van harte welkom. 

 

Datum en tijd 

De Tips voor Thuis-avond vindt plaats op woensdag 24 maart 2021 vanaf 19:30 uur. Het programma is als volgt: 

19:15 - 19:30 uur  ‘inloop’ 

19.30 - 21.00 uur  presentatie ‘Tips voor Thuis’ 

21:00 uur  afsluiting avond 

 

De webinar vindt plaats via Google Meet. Hiervoor heeft u een Google-account nodig. 

 

Aanmelden  

U kunt zich tot en met  21 maart aanmelden voor het webinar via https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8 

Let op: de avond is alleen voor ouders; uw kind mag lekker wat anders doen. 

 

Mocht u na aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan doorgeven via het e-mailadres 

onderaan dit bericht? Wij zien u graag woensdag 24 maart! 

 

Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 

dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl 

https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8
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 4. 

Tekenen klas 1 
Voor tekenen 1

e
 klas zijn materialentasjes gevuld voor de opdrachten bij tekenen voor thuis.. Met dank aan 

Lisanne uit 6V en Robin Gregor, voor het vullen van de potjes en de tasjes! #onlinetekenles #creatief 

#kleurencirkel #schilderen #potjesverf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor een filmpje zie facebook of instagram! 
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 5. 

Jaarplanner 

week 10      

ma 8/mrt.     

ma 8/mrt. Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Ouderspreekavond 1 - online 

di 9/mrt. 14.30 uur Leerlingen Allen 5H: Herkansing Cito-luistertoets EN, DU, FA 
Mediatheek, stilteruimte, B101 

Di 9/mrt. Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Ouderspreekavond 2 - online 

wo 10/mrt. 14.30 uur Leerlingen Allen 6V: Herkansing Cito-luistertoets EN, DU, FA 
Mediatheek, stilteruimte, B101 

do 11/mrt.     

Vr 12/mrt.     

za 13/mrt.     

week 11      

ma 15/mrt.     

di 16/mrt.     

wo 17/mrt. Vanaf 14.30 uur Leerlingen Allen Extra inhaalmoment SE's i.v.m. 'corona-verzuim' 

do 18/mrt.     

vr 19/mrt.     

 

Jaarplanner schooljaar ‘21-‘22 
Gisteren is in de MR de jaarplanning van volgend schooljaar vastgesteld. In de bijlage het overzicht van die 

planning waarin onder andere te zien is hoe de vakanties vallen en wanneer de toetsweken plaatsvinden. De 

details worden de komende maanden verder ingevuld. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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