
 

1. 

 
 

 

Examentrainingen in de meivakantie 
Voor leerlingen die een examentraining willen volgen in de meivakantie zijn we een samenwerking aangegaan 
met Lyceo. Lyceo doet leerlingen van onze school tegen een gereduceerd tarief een aanbod voor vakgerichte 
trainingen die worden uitgevoerd op het Mondial College. In de bijlage meer informatie over deze trainingen 
en een link naar de aanmeldpagina. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Extra vragenuur voor leerlingen van 4H en 5V 

We hebben voor de leerlingen van 4H en 5V voor de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde een extra 
vragenuur ingeroosterd. Onze collega’s Iris Eversen, Elke Jacobs en Virgil Tromp geven op woensdag 24 maart 
en woensdag 31 maart leerlingen de gelegenheid om hun laatste vragen met betrekking tot de stof voor de 
aanstaande toetsweek te stellen. De vragenuurtjes vinden op beide woensdagen om plaats om 14.30 uur. We 
hebben voor deze woensdagen gekozen omdat de leerlingen die dagen aanwezig zijn op school. 
 
We hopen dat er volop gebruik gemaakt wordt van deze vragenuurtjes! 
 
Nancy van Riet-Bunte, conrector 
 

Hoe gaan we om met absenties? 
We merken dat er de laatste tijd meer en meer leerlingen één of enkele (online) lessen afwezig zijn. Dat is 
natuurlijk niet te bedoeling. Hieronder lees je de afspraken die we hierover maakten: 
 
Examenklassen 
Voor de examenklassen geldt dat zij ‘gewoon’ op school zijn en hun lessen hier ook volgen. Voor deze groep 
leerlingen gelden dan ook de normale regels als het gaat om te laat komen en afwezig zijn. Docenten gaan er 
extra goed op te letten absenties etc. nauwkeurig in magister te noteren. 
 
Alle andere leerlingen 
Alle andere leerlingen zijn slechts beperkt op school aanwezig en voor hen is het dan ook niet mogelijk de 
standaard regels aan te houden. Daarom het volgende: 
 

- Aan u als ouders vragen we alert te zijn op de ‘aanwezigheid’ van uw zoon/dochter. Natuurlijk ziet u 
erop toe dat de lessen vanuit huis de online lessen gevolgd worden, maar het verzoek is ook magister 
goed in de gaten te houden. Valt u iets op? Ga dan in gesprek met uw kind en neem zo nodig contact 
op met de mentor.  

- Aan docenten vragen we absenties, huiswerk vergeten, te laat komen etc. nauwkeurig in magister te 
registreren. Daarnaast doen we aan hen het verzoek de mentor in te lichten indien één of meer 
leerlingen hierbij bijzonder opvallen. 
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Projecten, maatwerk en vernieuwing onderbouw komende tijd 
De leerlingen van klas 1 en 2 mogen we gelukkig weer op een aantal momenten op school begroeten. We 
hebben ingezet op ontmoeting en samenwerken. De projecten lenen zich daar uitstekend voor. Omdat we 
halverwege periode drie zijn ingestapt houden we voor de projecten een iets andere planning aan. De 
projecten duren gewoon acht weken, maar worden uitgesmeerd over de derde en vierde periode. We kijken 
nog naar de invulling van de resterende middagen. Hierdoor kunnen de leerlingen in ieder geval een compleet 
project volgen. Voor het maatwerk (inclusief de verdiepende modules) verandert er niets, de planning hiervan 
loopt gelijk aan de periodes. Voor de vierde periode gaan de leerlingen uit klas 1 en 2 weer kiezen via Zermelo. 
Hiervoor ontvangen ze binnenkort de bekende flyer. 
 
Voor klas 3 hebben we in samenspraak met het MT besloten om de invoering van de DCLight-uren te 
verplaatsen naar volgend jaar. In dit corona-jaar met alle onrust lijkt het ons niet verstandig om grote 
veranderingen door te voeren. De lessen gaan door zoals ze nu in het rooster staan. De Oranje Kaart en de 
studieplanners die de leerlingen via Sharepoint kunnen inzien blijven gelden.  
 
Sjel Jansen, projectteam onderwijs onderbouw  
 

Personele mutaties 
In de loop van volgende week verwacht Fabian Reijnen, docent wis- en natuurkunde, voor het eerst vader te 
worden. Tot en met de meivakantie is hij afwezig in verband met verlof. Vanaf 25 maart worden zijn lessen: 
 
• wiskunde overgenomen door Rianne Florijn (4V.wisA2) en Robin Gregoor (4H.wisA1); 
• natuurkunde overgenomen door Sylvia Delmee (3A2) en Rachel Crane (5V.nat1). 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Reminder online  
‘Tips voor Thuis-avond’ 
Voor ouders van leerlingen in klas 1, 2 en 3 organiseert Bijlesnetwerk 
een online ‘Tips voor Thuis-avond’. Deze 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. De avond is grotendeels gericht op 
onderbouwleerlingen, maar ouders van bovenbouwleerlingen zijn ook van harte welkom. De webinar vindt 
plaats via Google Meet. Hiervoor heeft u een Google-account nodig. 
 
Datum en tijd 
Let op: In verband met de avondklok is het tijdstip van de webinar vervroegd, zodat de presentatoren op tijd 
thuis kunnen zijn. Het programma is daarmee nu als volgt: 
 

- 18:45-19:00: “inloop” 
- 19:00-20:30: presentatie Tips voor Thuis 
- 20:30:  afsluiting avond 
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Aanmelden  
U kunt zich nog aanmelden voor het webinar tot en met  21 maart via https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8 
Let op: de avond is alleen voor ouders. 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 
 

Jaarplanner 

 
week 12           

ma 22-mrt         

di 23-mrt         
wo 24-mrt Vanaf 9.15 uur Leerlingen Allen 5H.nat: stralingspracticum (zie indeling per 

mail) A104 
do 25-mrt         
week 13           

ma 29-mrt Vanaf 13.45 
uur 

Leerlingen Allen Voorlichting 4V over Business & Research 
College (BRC): 
13.45 uur 4V.beco1, 14.15 uur 4V.beco2 - 
Stilteruimte 

di 30-mrt 17.00 uur Leerlingen Allen 4G, 5G, 6G (totaal 80 ll.): Toneelvoorstelling 
Bakchanten - Aula 

wo  31-mrt   Leerlingen Allen Deadline PWS-presentaties 

do 1-apr   Leerlingen Regulier Deadline definitieve profielkeuze 3H/3V 

do  1-apr   Leerlingen Regulier Deadline LOB portfolio 5H/6V 

vr 2-apr         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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