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Coronaprotocol 2020-2021
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende coronamaatregelen. Dit protocol wordt regelmatig bijgewerkt. Wekelijks vindt u in de Nieuwslink
een directe link naar het protocol.
Menno Bartlema, conrector

Zilveren medaille voor Timo en Ivan op ICYS internationale
conferentie
Eerder berichtten wij dat Timo Kregting en Ivan Xu de nationale Van Melsen prijs in de wacht hebben gesleept
met hun profielwerkstuk “de juiste frequentie”. Hierdoor mochten zij deelnemen aan de internationale
conferentie ICYS (International Conference for Young Scientists) waarbij jongeren van over de hele wereld hun
werkstukken presenteren aan een jury van deskundigen.
De wedstrijd was afgelopen weekend in Belgrado maar vanwege de corona maatregelen konden Timo en Ivan
daar niet heen reizen. Ze hebben daarom hun werk online vanuit de Radboud Universiteit gepresenteerd. De
jury was erg onder de indruk van hun presentatie en werkstuk. Ze zijn beloond met de zilveren medaille in de
categorie Physics (natuurkunde).
Van harte proficiat Timo en Ivan! Heel Dominicus is trots op jullie.
Virgil Tromp, docent
natuurkunde
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Terugkeer Sjel Jansen en Laurence van Thiel
Na de meivakantie zal Sjel Jansen al zijn taken weer oppakken. Jos Jansen en ieder ander die aan de vervanging
van Sjel heeft bijgedragen, bedankt voor de inzet! Ook Laurence van Thiel gaat weer taken oppakken; hij bouwt
geleidelijk op en zal pas begin juni ook weer lesgevende taken oppakken. We zijn blij dat Sjel en Laurence weer
van de partij zijn!
Menno Bartlema, conrector

Pensionering Jan van Dijk
Na de meivakantie stopt onze gewaardeerde TOA voor universum, Jan van Dijk met werken. Officieel stopt Jan
pas in het najaar, maar in verband met een flink aantal opgespaarde uren kan hij zijn werkzaamheden eerder
afronden. Hopelijk kunnen de versoepelingen van de coronamaatregelen voortgezet worden, zodat Jan op een
fijne manier kan genieten van zijn welverdiende vrije tijd!
Menno Bartlema, conrector

Medezeggenschap over de toekomst
Hier verschijnt met regelmaat een update namens de MR over onze werkzaamheden. We
besteden bijzondere aandacht aan de stand van zaken omtrent de plannen voor de toekomst
van het Dominicus College.
De recente ontwikkelingen hakken er bij veel betrokkenen van onze school flink in. We kunnen wel stellen dat
dit schooljaar verre van saai is. Er blijven veel reacties komen op de toekomstplannen van de bestuurder voor
de school, zowel in onze mailbox(-en) als in de (lokale) media. Als MR zijn wij bezig geweest met het
verzamelen en inventariseren van al deze reacties, zowel van leerlingen als van personeel als van ouders. In
veel van deze reacties wordt kritisch gereageerd op de toekomstplannen. Het is opvallend hoe veel
betrokkenheid er wordt getoond en hoe veel mensen willen staan voor het Dominicus College. Dat is mooi om
te lezen. Bovendien bevatten de mails veel goed gestelde vragen en zijn er zelfs al een flink aantal
personeelsleden en ouders zelf zaken gaan uitzoeken. Er wordt in leerlingenprognoses gedoken en er worden
Excel-bestanden gemaakt. Voor dit alles willen wij onze grote dank uitspreken!
Op woensdag 21 april zijn de MR-oudergeleding en de MR-leerlinggeleding aangeschoven bij de vergadering
van de ouderraad om van gedachten te wisselen over de toekomst van de school. Op donderdag 22 april heeft
MR-oudergeleding een digitale ouderavond georganiseerd voor alle ouders van de huidige leerlingen. Maandag
26 april is er een bijeenkomst gehouden door de directie voor alle personeelsleden. Bij beide bijeenkomsten
waren veel mensen aanwezig en zijn er veel kritische vragen gesteld. Het merendeel van de ouders en het
personeel wil vooral weten waarom onze school niet kan blijven bestaan in huidige vorm. De directie heeft
toegezegd om deze vragen mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels heeft de MR de directie
geadviseerd om de fusieplannen op te schorten en eerst alle energie te steken in het voortbestaan van de
school. De directie heeft dit meegenomen in hun overleg van de afgelopen week.
Dan volgt er donderdagavond 29 april nog een extra ingelaste MR vergadering, die alleen zal gaan over de
toekomst van de school. Bij deze vergadering schuift de directie aan. Vergaderingen van de MR zijn openbaar
maar de huidige lockdownmaatregelen maken een en ander wat gecompliceerder dan gebruikelijk. Als u de
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vergadering wilt bijwonen, ontvangen wij van u graag een aanmelding per mail, uiterlijk donderdag 29 april
voor 16.00 uur. U zult dan een Teams-uitnodiging van ons ontvangen met daarin een link naar de online
vergadering. Houdt u er rekening mee dat de geluidskwaliteit wellicht niet van optimaal niveau zal zijn. De
vergadering zelf start om 19.30 uur en zal eindigen rond 21.00 uur. Voor wie geïnteresseerd is naar de
mogelijkheden om een vergadering online bij te wonen of ons iets wil vragen of toesturen; stuur een mail naar
medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
De MR wenst iedereen een hele fijne meivakantie!
Lilian Fluijt, voorzitter MR

Agenda MR 29 april 2021
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Opening
Vaststelling agenda
Overleg tussen DB MR en MT en bestuurder: korte samenvatting (vanuit MT - vanuit MR)
Inhoudelijke discussie/uitwisseling over:
A. klankbordgroep
B. petities
C. wat leeft er, mails van ouders/personeel/samenvatting;
D. Advisering MT;
E. haalbaarheidsonderzoek (vanuit MT - vanuit MR)
F. Afspraken werving in het Nijmeegse
Monnikskap
Rondvraag

Jaarplanner
week 18/19
za

15-mei

Leerlingen

Allen

Meivakantie

Regulier

Deadline LOB portfolio 4H/4V/5V

week 20
ma

17-mei

ma

17-mei

ma

17-mei

di

18-mei

wo

19-mei

wo

19-mei

do

20-mei

vr

21-mei

Start CE1

14.00 - 16.30 uur
Vanaf 14.30 uur
Vanaf 14.30 uur

Leerlingen

Regulier

Leerlingen

Allen

Mentoractiviteit 3e klassen: klimmen; alle
online lessen 3e klas vervallen
Stress Bootcamp (op inschrijving)

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

Ouders

Allen

OR

Leerlingen

Allen

Verkort lesrooster

Leerlingen

Allen

Pinksteren

week 21
ma

24-mei
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di

25-mei

Leerlingen

Allen

8e lesuur vervalt
(MK laatste blok vervalt)

wo

26-mei

do

27-mei

Leerlingen

Allen

Lessen na 12.15 uur vervallen

do

28-mei

Leerlingen

Allen

za

29-mei

Leerlingen

Allen

mondelinge examens Goethe (2 ll. B1, 4 ll.
B2)
Cambridge examens DC

hele dag

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