
 

1. 

 
 

Reminder informatie-avond 8 april 
Graag herinneren wij u aan de online informatie-avond over de toekomst van het Dominicus College op 
donderdag 8 april aanstaande vanaf 19.00 uur. U ontvangt nog per e-mail een uitnodiging met een link om deel 
te nemen aan de bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij onze plannen toelichten en zoveel mogelijk 
vragen beantwoorden. In de tussentijd doen wij ons best om ook de vragen via postbus@dominicuscollege.nl 
binnenkomen zo snel mogelijk te beantwoorden. Op onze website onder: Onze school>Toekomst Dominicus 
College vindt u de Q&A die in de tussentijd ook weer is bijgewerkt. 
 
Dorine Pepping, rector 
 

Van Melsenprijs 2021 
Vrijdagmiddag 26 maart hebben we met een groep leerlingen en docenten in  de aula van het Dominicus 
College de online bekendmaking van de Van Melsenprijs 2021 bijgewoond. Tot onze grote vreugde werd het 
profielwerkstuk van Ivan Xu en Timo Kregting bekroond met de eerste plaats in deze landelijke wedstrijd!  
 
De jury, bestaande uit vijf hoogleraren in elk van de exacte wetenschappen wiskunde, informatica, 
natuurkunde, scheikunde en biologie, roemde het uitstekende werk van Ivan en Timo vanwege de zeer 
grondige aanpak en de uitgebreide statistische analyse. Een korte samenvatting van het PWS is te vinden in de 
voorgaande Nieuwslink. Wij zijn erg trots op Ivan en Timo en we feliciteren hen van harte met deze bijzondere 
prestatie. 
 
De prijs bestaat uit een mooi bedrag en het feit dat ze Nederland mogen vertegenwoordigen bij de 
International Conference of Young Scientists (ICYS) die dit jaar online vanuit Belgrado wordt gehouden. Dus wie 
weet zit er nog meer in het vat. 
 
Virgil Tromp, docent 
natuurkunde 
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 2. 

Kiezen DC-uren periode 4  
Deze week ontvangen alle leerlingen van klas 4H, 4V en 5V informatie over het kiezen van de DC-uren in 
periode 4. Een paar belangrijke zaken en data zetten we hieronder voor u op een rij.  
  

• De officiële keuze van DC-uren gaat open op vrijdag 9 april om 17.00 uur en sluit op maandag  
12 april om 10.00 uur.  

• Inzage in het rooster en DC-uren kan een paar dagen van tevoren al.  
• Het kiezen van de DC-uren moet plaatsvinden in week 16 van Zermelo (dat is de eerste volledige 

lesweek in periode 4). 
• Als het leerlingen niet lukt om voor elk vak waar een DC-uur bij hoort, er één te kiezen, kunnen ze 

contact opnemen met de maatwerkcoördinator Carolijn Tacken: TAC@dominicuscollege.nl (voor 
maandag 12 april 10.00 uur) 

 
Virgil Trom, projectgroep bovenbouw 
 

Toetsweek en activiteitendagen 
Komende dinsdag begint de 3e toetsweek. Deze gaat voor alle jaarlagen door, maar verloopt in verband met de 
coronamaatregelen toch wat anders dan anders. In de gymzaal is het aantal leerlingen beperkt tot maximaal 
110 en bij toetsen in klaslokalen zijn de meeste klassen verdeeld over 2 lokalen. Op dit moment wordt nog de 
laatste hand gelegd aan de verdeling over de lokalen. 
 
Normaal gesproken zouden aansluitend twee activiteitendagen plaatsvinden waarna op donderdag 15 april 
periode 4 van start zou gaan. Door de coronamaatregelen komen bijna alle activiteiten te vervallen; de 
activiteiten die wel doorgaan, zijn te vinden in de jaarplanner. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Xpressions 2021 - Kijk mee met de livestream op 15 april 19.30 uur! 
Via: Xpressions 

Home Concert - 
YouTube 
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 3. 

Terugblik ‘Tips voor Thuis’-webinar 
Bijlesnetwerk – korting april 
Vorige week woensdag 24 maart heeft Bijlesnetwerk een webinar Tips voor 
Thuis georganiseerd voor ouders van het Dominicus College. Deze keer konden 

ook ouders van de SSgN aansluiten. Er waren maar liefst 90 deelnemers. 
 
De webinar had als uitgangspunt: Hoe kunt u als ouder uw kind zo goed mogelijk ondersteunen bij het 
organiseren van het online onderwijs en alles wat hierbij komt kijken? Zo hebben wij ouders uitleg gegeven 
over het puberbrein, motivatie en het aanbrengen van structuur. Ouders konden hun vragen stellen en hebben 
veel tips & tricks ontvangen, waarmee zij hopelijk goed uit de voeten kunnen. Aan het einde van de webinar 
stroomden de bedankjes en complimenten binnen, dus wij zien deze webinar als geslaagd! 
 
Gedurende de hele maand april hanteren wij een welkomstkorting van 10% op de eerste maand 
huiswerkbegeleiding of strippenkaart bijles.  
 
Heeft uw kind ondersteuning nodig, meld hem of haar dan in deze periode aan voor onze huiswerkbegeleiding 
of bijlessen en profiteer daarmee van deze kortingsactie. U kunt te allen tijde vrijblijvend contact met ons 
opnemen. 
 
Wij wensen uw kind heel veel succes met de toetsweek en de rest van dit schooljaar en u natuurlijk met de 
ondersteuning daarbij. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 
 

Jaarplanner 

week 14           

ma 5-apr   Leerlingen Allen Pasen 

di 6-apr   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo 7-apr   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo  7-apr   Ouders Allen OR 

do 8-apr   Leerlingen Allen Toetsweek 

vr 9-apr   Leerlingen Allen Toetsweek 

week 15       
  

ma 12-apr   Leerlingen Allen Toetsweek 

di 13-apr   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

di  13-apr tot 12.30 uur Leerlingen Allen Sportdag 3e klassen 

wo 14-apr   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

wo  14-apr 2 klokuren Leerlingen Allen 4G: filmactiviteit (The 300) 
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 4. 

wo 14-apr 1 klokuur Leerlingen Regulier 5H: informatie over het CE 

wo  14-apr Dagdeel Leerlingen Regulier 5V.geschiedenis: PO 

wo  14-apr Middag Leerlingen Allen 6V: atelierdagdeel Tekenen 

wo  14-apr 19.30 - 22.00 uur   Allen MR 

do 15-apr       Start periode 4 

do  15-apr Avond Leerlingen/O
uders 

Allen Xpressions 

vr 16-apr Dagdeel Leerlingen Regulier 2e klassen: mentoractiviteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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