
 

1. 

 

 

 

Corona 

Momenteel wordt er veel bericht over corona onder jongeren. Bij ons 

op school valt het nog steeds erg mee. Elke week worden er wel 

enkele leerlingen gemeld die ofwel positief zijn getest of die in 

quarantaine moeten. Lang niet altijd zijn positief geteste leerlingen in 

hun besmettelijke periode op school geweest. Dat komt natuurlijk 

omdat de leerlingen niet elke dag op school zijn en dat omdat 

sommige positief geteste leerlingen al in quarantaine zaten toen ze werden getest. Hetzelfde geldt voor 

collega’s. In de afgelopen weken is er slechts een enkele melding geweest en niemand is in de besmettelijke 

periode op school geweest. Overigens worden bij elke melding van een positieve test de nauwe contacten in 

kaart gebracht en op de hoogte gesteld. Indien nodig sturen we na een melding de nauwe contacten naar huis.  

 

We hopen natuurlijk van harte dat het mee zal blijven vallen en dat we op korte termijn van de maatregelen af 

zullen zijn. Voorlopig zit dat er helaas nog niet in. Wel gaan we kijken of we de leerlingen wat vaker naar school 

kunnen laten komen. Mocht het zover zijn dan ontvangt u weer de gebruikelijke update. 

 

Dorine  Pepping, rector 

 

Coronaprotocol  
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-maatregelen. Dit 

protocol wordt regelmatig bijgewerkt. Wekelijks vindt u in de Nieuwslink een directe link naar het protocol. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Overgangsregeling 2020-2021 
In verband met de bijzondere omstandigheden door alle coronamaatregelen wordt de overgangsregeling 2020-

2021 aangepast: de regel dat een leerling met 4 tekortpunten of meer doubleert, wordt eruit gehaald. Alle 

leerlingen met meer dan 1 tekortpunt worden een bespreekgeval. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Artikel Gelderlander Van Melsenprijs 
Vandaag vindt u in de Gelderlander een prachtig artikel over de belangrijke onderscheiding die Timo Kregting 

en Ivan Xu (6 vwo) hebben gekregen voor hun profielwerkstuk. We feliciteren Timo en Ivan nogmaals van harte 

met deze bijzondere presentatie. Verder natuurlijk ook complimenten aan Virgil Tromp en Helle Hendriks die 

de leerlingen hierbij begeleid hebben. Hieronder vindt u een link naar het artikel: 

Wetenschappelijke ontdekking leerlingen Dominicus College: jazz is leuker voor wie muzikale bagage heeft | 

Nijmegen | gelderlander.nl 

 

Dorine Pepping, rector 
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https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/infoplein_mt/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005A577CEC23A36A4B860CD0DAFDE74748&id=%2Fsites%2Finfoplein%5Fmt%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2FCorona%2F210415%5FCoronaprotocol%202020%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Finfoplein%5Fmt%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2FCorona
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/wetenschappelijke-ontdekking-leerlingen-dominicus-college-jazz-is-leuker-voor-wie-muzikale-bagage-heeft~add62f04/
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 2. 

 

Q&A Toekomst Dominicus College 
Op onze website onder Onze school>Toekomst Dominicus College vindt u een bijgewerkte Q&A. Deze wordt 

up-to-date gehouden. 

 

Dorine Pepping, rector 

 

Informatie over het CE 
Op 12 april hebben de examenkandidaten een tweede, uitgebreide en verbeterde versie gekregen van de 

informatie die ze nodig hebben over het eindexamen op het Dominicus College. Hierbij dezelfde informatie 

voor geïnteresseerde ouders. Hopelijk gaan de leerlingen een succesvolle examenperiode tegemoet.  

 

Ad Hereijgers, examensecretaris CE 

 

Finale Nederlandse 

Wiskunde Olympiade 
Hessel Monsma en Kasper van Erp 

hebben het super goed gedaan in 

de tweede ronde van de wiskunde 

olympiade en zijn allebei door naar 

de finale op vrijdag 17 september 

aan de TU Eindhoven. Hieronder 

nog een foto van de finale van vorig 

jaar. Rechtsonder zie je Kasper die 

toen ook al tot de finale was 

doorgedrongen.  

 

Hanneke Abbenhuis, docent 

wiskunde 

 

Evaluatie onderwijsvernieuwing bovenbouw 
In november hebben leerlingen van de bovenbouw en docenten een enquête ingevuld over de DC-uren. 

Masterstudent onderwijskunde Martijn Schaafsma had deze enquête samen met ons opgesteld en heeft de 

resultaten geanalyseerd. In de bijlage vindt u de belangrijkste resultaten van deze enquête. Hierbij zijn we 

uitgegaan van de doelen van de onderwijsvernieuwing.  

 

In de bijlage vindt u tevens een en uitgebreidere samenvatting van de evaluatie, zoals gepresenteerd aan 

ouderraad en MR. 

 

Virgil Tromp, Projectgroep onderwijs bovenbouw 

 

 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210415_Q_A_Toekomst_Dominicus_College.pdf
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 3. 

Examentrainingen 
Op 26, 28 en 29 april vinden op school de examentrainingen plaats door de eigen vakdocenten. De 

inschrijvingen zijn inmiddels geopend. De leerlingen hebben de keus uit twee verschillende vormen van 

trainingen. Zij kunnen ervoor kiezen om op maandag een geheel eindexamen te maken van verschillende 

vakken. Later in de week worden de gemaakte examens besproken door de vakdocent. De andere mogelijkheid 

is het volgen van een examenles van een vakdocent, waarin gedurende vier lesuren de lesstof voor het 

eindexamen aan bod komt. 

 

We zien dat de leerlingen goed gebruik maken van dit aanbod. Maandag 19 april is de laatste dag dat de 

leerlingen zich kunnen inschrijven.  

 

We wensen de leerlingen succes met de trainingen en de eindexamens. 

 

Susanne Elgershuizen, teamcoördinator 5 en 6 vwo  

Emilie Braam-Roulot, vervangend teamcoördinator 3, 4 en 5 havo 

 

Xpressions 2021 - Kijk nu terug via:  
Gisteravond konden we kijken naar het Xpressions Home Concert. Door technische problemen was het helaas 

niet voor iedereen mogelijk om de livestream te volgen. Gelukkig is deze binnenkort ook terug te kijken. De link 

naar de uitzending volgt nog! 

 

Complimenten aan het team dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de productie. We hebben 

hiervan genoten! 

 

Dorine Pepping, 

rector 
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 4. 

Reminder webinar voor ouders en leerling bovenbouw 
Graag herinneren wij u nog eens aan het webinar georganiseerd door Mevrouw Miltenburg, oudervoorlichter 

van Wageningen University & Research over studiekeuze. 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. Mevrouw Miltenburg geeft tips & tricks voor ouders. 

 

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

waar-je-voor-gaat/ 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Van Witte Poort naar 

Dominicushof  
Naar aanleiding van de verschijning van het 

boekje ‘De geschiedenis van de 

Dominicushof. Van landgoed tot woonwijk’ 

vindt u in de bijlage een bijdrage van Ad 

Hereijgers, docent klassieke talen. De 

geschiedenis van de Dominicushof is 

geschreven door Kees Bleijerveld, Peter 

Grotens, Jos Gunsing en Marco van der Wal.  

 

Meer info via: 

bew.ver.dominicushof@gmail.com. 

 

 

 

Jaarplanner 

 

week 16           

ma  19-apr 14.00 - 16.30 

uur 

Leerlingen Allen Stress Bootcamp (op inschrijving) 

ma  19-apr 15.30 - 16.30 

uur 

Leerlingen Regulier Extra toetsmoment 4H.maat 

ma  19-apr tot 20.00 uur Leerlingen Allen Inschrijving herkansingen 5H, 6V 

di 20-apr         

wo 21-apr         

wo  22-apr   Leerlingen Allen Herkansingen 5H, 6V 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-klik-voelen-bij-de-opleiding-waar-je-voor-gaat/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/een-klik-voelen-bij-de-opleiding-waar-je-voor-gaat/
mailto:bew.ver.dominicushof@gmail.com
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 5. 

vr 23-apr   Leerlingen Allen Uitloop herkansingen 5H, 6V 

vr  23-apr   Leerlingen Allen 5H/6V: doorgeven examenvakken 1e / 

2e tijdvak 

week 17           

ma      

ma, wo, 

do 

26,28,29-4 Hele dag Leerlingen Allen 5H/6V: examentrainingen 

ma 26-apr 14.00 - 16.30 

uur 

Leerlingen Allen Stress Bootcamp (op inschrijving) 

di 27-apr   Leerlingen Allen Koningsdag 

wo 28-apr         

do 29-apr 15.30 - 16.00 

uur 

Leerlingen Allen Ondertekenen SE-dossiers 5H, 6V 

vr 30-apr       Laatste lesdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

