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Stand van zaken coronamaatregelen
Corona-zelftesten
Voor de meivakantie komen de eerste zelftesten binnen. We krijgen daarna iedere twee
weken van de overheid een levering die bedoeld is voor zowel personeel als leerlingen.
Personeelsleden kunnen testen krijgen voor preventief gebruik. De testen voor
leerlingen zijn bedoeld om bij een besmetting van een leerling risicogericht te gaan
testen. Dat betekent dat de niet-nauwe contacten bij een besmetting op school getest worden. De nauwe
contacten worden nog steeds direct naar huis gestuurd en moeten door de GGD getest worden. Het gebruik
van de zelftesten is vrijwillig. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar is toestemming van de ouders nodig; deze
toestemming wordt komende week via Magister aan de ouders gevraagd.

Leerlingen vaker naar school?
De examenleerlingen hebben na de meivakantie geen les meer en er gaan landelijk steeds meer stemmen op
om na de meivakantie alle leerlingen weer naar school te laten komen. We houden rekening met 2 scenario’s:
• 1,5 meter verplichting blijft -> dan blijven we op de huidige manier doorwerken waarbij we wel gaan
proberen alle klassen 2 dagen naar school te laten komen. Of dat gaat lukken is nog zeer de vraag omdat
dan wel voor iedere klas 2 lokalen nodig zijn en de gymzaal vanwege de examens niet inzetbaar is.
• 1,5 meter verplichting wordt losgelaten -> dan gaan we terug naar het oorspronkelijke lesrooster met
volledige klassen in een klaslokaal.

Coronaprotocol 2020-2021
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-maatregelen
(directe link naar het protocol).
Menno Bartlema, conrector

Xpressions Home Concert
is nu terug te kijken via:
https://youtu.be/Xr9TZjJ-dFU

Met dank aan: Collin Timmers,
Anna en Merel Smits, Casper De
Gans, Bastiaan Straten en Luc
Ruijs, Eric Ordelmans, Lars Jaenson
en Mirjam Jentjens
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Laatste lesdag
Op 30 april is het weer zover: de traditionele
laatste lesdag van onze examenleerlingen! De dag
is voorbereid door een commissie bestaande uit
leerlingen en collega’s. Het thema van de dag is:
Het Foute Dominicus Fest!
In verband met RIVM-maatregelen zijn de
activiteiten op deze dag alleen voor
eindexamenleerlingen. Voor alle andere leerlingen
vervallen de (online) lessen vanaf 11.00 uur. Voor
hen begint vanaf dat moment de meivakantie.
We hopen dat de weergoden ons die dag gunstig
gezind zijn. Het belooft een mooie dag te worden!
Nancy van Riet-Bunte, conrector

Mentoractiviteit klas 3
Aan het begin van dit schooljaar kon de
introductieactiviteit van klas 3 (klimmen en
lasergamen/shooting) helaas niet doorgaan
vanwege barre weersomstandigheden. In de maanden daarna werden plannen gedwarsboomd door
coronamaatregelen. Inmiddels hebben we groen licht gekregen om de activiteit in te halen op maandag
17 mei!
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de locatie:

Fundustry Viking Adventures
Groene Heuvels 1, 6644 KX Ewijk

Hoe laat worden de leerlingen op de locatie verwacht?

-Klas 3A1 en klas 3H2:
-Klas 3H1 en klas 3H3:
-Klas 3A2 en klas 3G1:

08.45 uur - 10.45 uur.
11.30 uur - 13.30 uur.
14.15 uur - 16.15 uur.

Wat hebben leerlingen nodig?
- gymschoenen of platte schoenen;
- makkelijk zittende kleding;
- evt. een lunchpakket (advies aan 3A2 en 3G1 om thuis te lunchen);
- evt. een telefoon om ouders te bellen (indien een leerling na afloop moeten worden opgehaald);
- evt. een poncho/regenkleding.
Alle (online) lessen vervallen op deze dag voor klas 3. We kijken ernaar uit om weer eens iets "leuks" te gaan
doen met onze mentorklassen!
Mentoren klas 3
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Janno Peters vertrekt
Onze gewaardeerde conciërge Janno Peters gaat ons na de meivakantie verlaten! Janno die altijd klaar staat
voor een praatje, een grap of een opbeurend woordje voor onze leerlingen gaat met ingang van maandag
17 mei als conciërge aan de slag op het Canisius College. Daarmee nemen we afscheid van onze kleurrijke
conciërge van het jaar 2015/2016. Aankomende donderdag is de laatste werkdag van Janno; die laten we niet
ongemerkt voorbijgaan!
Menno Bartlema, conrector

Foto:
Uitreiking concierge van het jaar 2015 – 2016

Webinar DUO:
Studiefinanciering in het Hoger Onderwijs
Heeft u een kind in een examenklas? Vanwege het coronavirus
verloopt de afronding van het examenjaar anders dan normaal. In alle
hectiek komt een vervolgstudie snel in zicht. De aanmelding is
hoogstwaarschijnlijk al de deur uit. De komende maanden moeten dan nog een aantal praktische zaken
worden geregeld. Zoals het aanvragen van een OV-chipkaart, het activeren van het studenten reisrecht. Of
misschien nog een wijziging van een al aangevraagde lening.
Om uw kind en u van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op
donderdag 29 april om 19.30 uur een webinar waarin we alle praktische zaken rondom studiefinanciering
uitleggen. Dit webinar is een vervolg op het webinar ‘Studiefinanciering in het Hoger Onderwijs, hoe werkt
het’ wat plaatsvond op 1 oktober (nog steeds te bekijken via deze link).
In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijgt u alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering van
uw kind. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO. Voor dit
webinar hoeft u niets op uw computer te installeren. Alleen inschrijven met uw e-mailadres is voldoende.
Als u alles wilt weten over de studiefinanciering van uw kind, schrijft u zich dan hier in voor het webinar.
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen
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Planning diploma-uitreikeningen
Na een extra lange examenperiode met 3 tijdvakken voor het Centraal Examen gaan we op donderdag 15 juli
en vrijdag 16 juli de diploma’s uitreiken. We gaan er vanuit dat dit, net als afgelopen jaar, in een kleinschalige
en persoonlijke setting zal plaatsvinden. De planning is als volgt:
Donderdag 15 juli:

14.00 uur: MK
16.30 uur: 5H1
18.30 uur: 5H2
20.00 uur: 5H3

Vrijdag 16 juli:

16.30 uur: 6V1
18.30 uur: 6V2
20.00 uur: 6V3

Menno Bartlema, conrector

Reminder Stress Bootcamp
Leerlingen die last hebben van stress- en faalangst kunnen 17 en 31 mei van 14:00-16:30 uur deelnemen aan
de Stress Bootcamp die georganiseerd wordt op school.
Nu de laatste periode ingegaan is realiseren leerlingen zich dat het erop aankomt en dat kan veel onzekerheid
en dus stress geven. We willen deze leerlingen een power booster aanreiken.
Gezien de kosten van deze training vragen we een eigen bijdrage van € 50,-. Als dit een probleem is, neemt u
dan contact met ons op. Er kunnen 16 leerlingen mee doen. Vol = vol!
Jeannette Buijs, zorgcoördinator (bue@dominicuscollege.nl)

Kortingsactie huiswerkbegeleiding en bijles
Gedurende de hele maand april hanteren wij een welkomstkorting van
10% op de eerste maand huiswerkbegeleiding of strippenkaart bijles.
Voor nieuwe huiswerkbegeleiding-klanten hebben we tevens nog een andere mooie lopende actie. Voor iedere
maand waarin uw kind huiswerkbegeleiding volgt tot de zomervakantie, krijgt u in het nieuwe schooljaar 25%
korting per maand. De opgebouwde korting kunt u inzetten tot en met december 2021.
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.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator
T. +31 6 13057615
E. dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
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Jaarplanner
week 17
ma
ma, wo, do

26,28,29-apr

di

27-apr

wo

28-apr

do

29-apr

vr

Hele dag

Leerlingen

Allen

5H/6V: examentrainingen

Leerlingen

Allen

Koningsdag: vrij

15.30 - 16.00 uur

Leerlingen

Regulier

Ondertekenen SE-dossiers 5H, 6V

30-apr

10.00 - 11.00 uur

Leerlingen

MK

Ondertekenen SE-dossiers 5H, 6V C103

vr

30-apr

Vanaf 11.00 uur

Leerlingen

Allen

Laatste lesdag 5H/6V!

vr

30-apr

Vanaf 11.00 uur

Alle lessen vervallen vanaf 11.00 uur
Meivakantie

week 18/19
week 20
ma

17-mei

ma

17-mei

ma

17-mei

di

Start CE1
Leerlingen

Regulier

Mentoractiviteit 3e klassen: klimmen

Leerlingen

Allen

Stress Bootcamp (op inschrijving)

18-mei

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

wo

19-mei

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

wo

19-mei

Ouders

Allen

OR

do

20-mei

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

vr

21-mei

14.00 - 16.30 uur

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

5.

