
 

1. 

 
 
 

Centrale examens 
Afgelopen maandag zijn de centrale examens begonnen. En gelijk met een stevige kluif in de vorm van 
wiskunde voor het vwo en bedrijfseconomie voor de havo. In verband met de bijzondere voorbereiding door 
alle coronamaatregelen heeft het CE dit jaar een extra zittingsperiode, krijgen leerlingen een extra herkansing 
en mag aan het eind een vak geschrapt worden om te kunnen slagen. Dat zijn mooie doekjes voor het bloeden, 
maar het blijft ook nu weer een spannende periode voor onze leerlingen en docenten. Voor één keer zijn we 
blij met het slechte weer; voor de centrale examens kan dat geen kwaad!  
 
Langs deze weg wensen wij alle examenkandidaten nogmaals veel succes! 
 
Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Heropening scholen 
Naar het zich laat aanzien gaan per 31 mei de VO-scholen weer in zijn 
geheel open voor onze leerlingen. Daarbij komt de verplichte 1,5-meter 
afstand tussen leerlingen te vervallen. Daarmee zijn we terug bij de 
situatie die we eerder gekend hebben waarbij de 1,5 meter afstand 
tussen leerlingen en personeel en tussen personeel onderling nog wel 
verplicht is.  

 
In de periode vanaf 31 mei tot de laatste toetsweek gaan we terug naar het reguliere lesrooster van 50 
minuten (Monnikskap 75 minuten), met de extra lange pauzes om te zorgen dat leerlingen en personeel zich 
gescheiden door het gebouw kunnen verplaatsen. Als alles conform verwachting doorgaat, zal het 
coronaprotocol aangepast worden en wordt volgende week iedereen over de details geïnformeerd. 
 

Zelftesten voor leerlingen 
Deze week hebben we voor het eerst voor alle leerlingen zelftesten ontvangen die bedoeld zijn voor preventief 
gebruik. Iedere leerling krijgt twee zelftesten per week. Leerlingen die dat willen, kunnen zich daarmee 
tweemaal per week testen voor ze naar school gaan; het is nadrukkelijk geen verplichting om dat te doen. De 
testen zijn niet bedoeld voor een leerling die klachten heeft; in dat geval moet de leerling zich laten testen bij 
de GGD. Ook als een zelftest positief is, moet de leerling zich alsnog laten testen bij de GGD. 
 
De conciërges beginnen vandaag met het uitdelen van de testen in de klassen. Omdat alle klassen maar 
beperkt op school zijn, zal het enige dagen duren voor alle leerlingen hun testen hebben ontvangen. Leerlingen 
die het uitdelen gemist hebben, kunnen vanaf maandag 4 zelftesten ophalen bij de receptie. We hebben nu  
4 testen per leerling ontvangen, genoeg voor twee weken. Het is de bedoeling dat we iedere twee weken een 
nieuwe levering krijgen die dan zo snel mogelijk zal worden verspreid onder de leerlingen. 
 

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

Artikel Platform In1School 
De Monnikskap is op de website van Platform In1School opgenomen 
onder het kopje: goede praktijkvoorbeelden. Het Platform zet zich in 
voor inclusief onderwijs en wordt beheerd door Defence for Children 
en gefinancierd door Het gehandicapte kind. Wij zijn vanzelfsprekend 
erg blij met deze vermelding. Hieronder vindt u een directe link naar 
de pagina:  
 
Meedoen op niveau op de Monnikskap in Nijmegen - In1school - In1school 
 
Dorine Pepping, rector 
 

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.in1school.nl/in-de-praktijk/item/meedoen-op-niveau-op-de-monnikskap-in-nijmegen
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 3. 

Try-out week huiswerkbegeleiding 
Van maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni organiseren wij weer een ‘try-out 
week’ voor leerlingen die mogelijk interesse hebben in huiswerkbegeleiding. 
Door het zelf te ervaren komt uw kind erachter of huiswerkbegeleiding 

aansluit op zijn of haar behoeften! 
 
Try-out week 
Tijdens de try-out week mag uw kind onze huiswerkbegeleiding komen proberen. Dit is ook online mogelijk via 
Teams, maar de voorkeur gaat uit naar fysieke huiswerkbegeleiding. Wij behandelen uw kind als een reguliere 
leerling. Hij of zij krijgt een eigen planner die wij samen invullen/nalopen. Daarnaast begeleiden we uw kind 
actief bij het maak- en leerwerk. Wij focussen met name op het aanleren van studievaardigheden en het 
vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van uw kind. 
 
We raden uw kind aan om minimaal drie dagen bij ons aan te sluiten. Uiteraard kunt u hiervan af te wijken. Dit 
advies geven wij omdat leerlingen in de huiswerkbegeleiding ook met minimaal drie dagen starten. Die 
hoeveelheid is nodig voor het duurzaam aanleren van studievaardigheden. Per dag is een leerling ±2,5 uur 
aanwezig. 
 
Kosten 
De try-out week is geheel kosteloos. Deze is er puur zodat uw kind kan ontdekken of huiswerkbegeleiding hem 
of haar kan helpen. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van onze try-out week, dan kunt u hem of haar per mail aanmelden via 
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk woensdag 26 mei. Graag verzoek ik u om hierbij 
de volgende gegevens door te geven:  
 
- uw naam en telefoonnummer; 
- de naam van uw kind; 
- zijn/haar niveau, leerjaar en klas; 
- de reden(en) voor aanmelding. 
 
Ik neem vervolgens telefonisch contact met u op om de aanmelding verder af te stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, Vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 
 

Studieplekken beschikbaar in de bibliotheek  
De bibliotheek Gelderland Zuid stelt in Bibliotheek De Mariënburg en Bibliotheek 
Zwanenveld studieplekken beschikbaar aan eindexamenleerlingen en andere middelbare 
scholieren uit de bovenbouw die thuis geen rustig plekje hebben om te leren. Van maandag tot 
en met vrijdag kunnen leerlingen via https://www.obgz.nl/studieplek een studieblok 
reserveren van 9.30 tot 12.00 uur of van 13.30 tot 16.00 uur. Er is geen vrije inloop. Toegang is 
gratis. 
 

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://www.obgz.nl/studieplek
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 4. 

De week van de jong Mantelzorger 
Jonge mantelzorgers uit Nijmegen, Beuningen, Malden, Heumen, Mook en 
Middelaar komen in het kader van de ‘Week van de jonge Mantelzorger’     

als blijk van waardering in aanmerking voor een cadeaubon van € 50,-. Jonge mantelzorgers zijn jongeren die 
opgroeien met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dit kan een ouder zijn, een broer of zus, 
maar ook een grootouder of goede buur. Voor meer informatie zie de flyer in de bijlage en de website van 
Mantelzorg Nijmegen. 
 

Jaarplanner 

 
week 21  Datum Tijd Wie   Wat 

ma 24-mei   Leerlingen Allen Pinksteren - vrij 

di 25-mei 15.30 uur Docenten Allen Teamoverleg 

di  25-mei Hele dag Leerlingen Allen Samenwerkingsdag 5V.filosofie MWC – 
DC Locatie: Maaswaal College 

di 25-mei 8e lesuur  
(MK laatste blok) 

  Vervalt i.v.m. docentenbijeenkomst 

wo 26-mei         

do 27-mei Vanaf 12.15      Lessen vervallen i.v.m. 
docentenbijeenkomst 

vr  28-mei   Leerlingen Allen mondelinge examens Goethe (2 ll. B1, 4 
ll. B2) Locatie: Kandinsky College 

za 29-mei hele dag Leerlingen Allen Cambridge examens 
Dominicus College 

week 22           

ma 31-mei     
 

Einde CE1 

di      

wo 2-jun 09.00 - 11.00 uur Leerlingen Allen Delf-examen (A2 en B1) 

wo 2-jun 19.30 - 22.00 uur   Allen MR 

do 3-jun         

vr 4-jun 12.40 - 16.30 uur Leerlingen Allen schriftelijke examens Goethe (2 ll. B1, 4 
ll. B2) Locatie: Dominicus College 

 
 
 
 

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

https://mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/jonge-mantelzorgers/activiteiten/
https://mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/jonge-mantelzorgers/activiteiten/
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

