
 

1. 

 

 

 

Heropening scholen 
We zijn erg blij dat we vanaf 31 mei weer alle leerlingen op school mogen 

ontvangen!   

 

We gaan in feite weer terug naar de situatie zoals die begin dit schooljaar was. Dat 

betekent weer een lesrooster met normale lestijden, maar met wel iets langere 

pauzes zodat leerlingen en personeelsleden gescheiden door de gangen kunnen 

lopen.  

 

Belangrijk blijft dat leerlingen zich houden aan de coronamaatregelen en daar hoort ook het dragen van een 

mondkapje bij tijdens alle verplaatsingen door de school. Belangrijke aanpassing is dat we mondkapjes niet 

langer gratis verstrekken; hier wordt te laks mee omgegaan, we vinden deze op allerlei plaatsen terug. 

Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen er bij de receptie een kopen (€ 0,50 contant). 

Leerlingen die dat niet kunnen of willen, worden naar huis gestuurd om een mondkapje op te halen.  

 

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat iedereen zich in de nieuwe situatie veilig voelt! 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

De Avond van de Filosofie 
Op 25 mei is de voorbereiding op de 7

e
 editie van de Avond 

van de Filosofie begonnen. In dit project werken leerlingen uit 

5V met filosofie van het Dominicus College en het Maaswaal 

College samen aan een gezamenlijk  project.  

 

Dit jaar is het thema Homo Ludens, ofwel de spelende mens. 

Welke rol speelt spelen is ons leven, wat nu als we verslaafd 

zijn aan spelen, is spel nodig voor morele vorming en wat 

betekent het als jij in jouw leven het extreme spel speelt? Aan 

de hand van dit soort vragen gaan de leerlingen de komende 

tijd invulling geven hun presentatie. Zij laten dan zien 

filosofische concepten te kunnen gebruiken om zelfstandig te 

filosoferen over spelen.  

 

De datum van de presentaties staat nog niet vast, evenmin of 

er publiek bij aanwezig mag zijn. Uit de poster op de foto blijkt 

dat deze wel gepland waren. Vanwege corona-maatregelen is 

de planning aangepast, de datum volgt nog! 

 

Mark van der Meijden, docent filosofie 
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 2. 

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 

Komende woensdag ontvangen we onze aanstaande eersteklassers voor het eerst op school! Om 14.00 uur 

komen de leerlingen naar het Dominicus College om kennis te maken met hun toekomstige klasgenootjes, met 

hun mentor en de minimentoren. Aan de hand van allerlei activiteiten leren ze elkaar en het schoolgebouw 

alvast een beetje kennen. De mentoren en minimentoren kijken uit naar hun komst. We wensen alle leerlingen 

alvast een hele leuke middag toe. 

 

Mandy van Velden, teamcoördinator klas 1 en 2 

 

Examens versterkt talenonderwijs 

De komende week worden er verschillende examens afgenomen als onderdeel van het versterkt 

talenonderwijs. Voor een aantal leerlingen wordt het een extra drukke week omdat zij niet één, maar 

meerdere vakken versterkt volgen. 

 

Examen DELF Frans 
Woensdagochtend 2 juni leggen de DELF-kandidaten een examen af. Het DELF-diploma is 

een wereldwijd erkend diploma, dat ook wereldwijd wordt afgenomen. Het gaat om de 

niveaus A2 en B1 dit jaar. De leerlingen hebben extra lessen gehad om zich voor te 

bereiden.  We wensen de kandidaten bonne chance! 

 

De sectie Frans 

 

Goethe-Zertifikate 
Binnenkort vinden er weer de Goethe-examens voor de niveaus B1 

en B2 plaats: de mondelinge examens zijn op vrijdag 28 mei op het 

Kandinsky College, de schriftelijke op vrijdag 4 juni bij ons op school.  

 

Wir wünschen den Kandidaten viel Glück! 

 

De sectie Duits 

 

Cambridge Advanced Examens 2021 
Ook dit jaar nemen er weer 

leerlingen uit 5V deel aan het 

Cambridge C1 Advanced examen. Vanwege de COVID-19 maatregelen en beperkingen 

worden de examens dit jaar op één dag én op onze school afgenomen (“elk nadeel 

heeft een voordeel”). En dat is dus op zaterdag  29 mei 2021. De uitslag wordt rond 

september verwacht.  

 

Wij wensen onze leerlingen zaterdag heel veel succes!  

 

De sectie Engels 

https://www.flickr.com/photos/78526378@N00/130286824
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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 3. 

Nieuws over voorlichtingsactiviteiten 
De meeste voorlichtingsactiviteiten van vervolgopleidingen lopen 

ten einde; er zijn de komende weken nog enkele activiteiten. De 

informatie die hierover binnenkomt bij het decanaat plaatsen we 

onder Nieuws op dominicuscollege.dedecaan.net.  

 

Wilt u geïnformeerd blijven, kijkt u dan met regelmaat. De moeite waard!  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

 

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.  

 

Op maandag 17 mei is de MR bijeengekomen in een besloten vergadering. We hebben het gehad over de 

invulling van het onderzoek naar het bestaansrecht van onze school. Dit onderzoek heeft wat ons betreft nu de 

hoogste prioriteit. Leerlingen, ouders en personeelsleden hebben behoefte aan duidelijkheid en dat liefst zo 

snel mogelijk. We benaderen mensen en worden benaderd door mensen uit onze achterbannen die een 

bijdrage willen leveren aan het onderzoek. Hier maken wij graag gebruik van en wij verwelkomen dan ook deze 

input. De betrokkenheid is en blijft onverminderd groot.  

 

Op woensdag 2 juni staat de volgende MR-vergadering gepland. Deze vergadering gaat alleen over lopende 

zaken zoals de invulling van de besteding van de NPO gelden, het nieuwe concept schoolplan en de nieuwe 

concept schoolgids. Op donderdagavond 3 juni van 19.00 tot 20.30 uur, vindt een online informatiebijeen-

komst plaats voor alle leerlingen van de school. De informatiebijeenkomst bevat een korte presentatie over de 

huidige stand van zaken omtrent de toekomstplannen van de school en staat verder in het teken van het 

beantwoorden van vragen die leerlingen hierover hebben. Deze avond wordt voornamelijk  gepresenteerd 

door leerlingen en ouders van de MR. Leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging met een link via hun  

e-mailadres van school.  

 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, maar de huidige lockdown-maatregelen maken een en ander wat 

gecompliceerder dan gebruikelijk. Als u de reguliere MR-vergadering wilt bijwonen, dan ontvangen wij van u 

graag uiterlijk woensdag 2 juni voor 16.00 uur een aanmelding per e-mail. U ontvangt dan een Teams-

uitnodiging met een link naar de online vergadering. Houdt u er rekening mee dat de geluidskwaliteit wellicht 

niet optimaal is. De vergadering start om 20.30 uur en eindigt rond 22.00 uur.  

 

Wilt u een vergadering online bijwonen of wilt u ons iets wil vragen of toesturen,  stuur een e-mail naar 

medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl 

 

MR Dominicus College 

 

 

mailto:medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
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 4. 

Reminder: Try-out week huiswerkbegeleiding 
Graag herinneren wij u nog eens aan onze try-out week van 31 mei t/m 4 juni.  

Tijdens de try-out week mag uw kind kosteloos onze huiswerkbegeleiding 

komen proberen. Dit is gezien de heropening van de scholen alleen fysiek 

mogelijk. Uw kind krijgt een planner die wij samen invullen/nalopen en we begeleiden hem/haar 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 afwijken. 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 in 

het huiswerklokaal aanwezig. 

 

Aanmelden 

U kunt uw kind tot en met 28 mei aanmelden voor de try-out week via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl 

onder vermelding van: uw naam en telefoonnummer, de naam van uw kind, zijn/haar niveau, leerjaar en klas 

en de reden(en) van aanmelding.  Ik neem telefonisch contact met u op om de aanmelding verder af te 

stemmen. 

 

Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 

  
Jaarplanner 

week 22  Datum Tijd Wie   Wat 

ma 31-mei      Einde CE1 

di 1-jun     

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 

week 23      

ma 7-jun     

di 8-jun     

wo 9-jun     

do 10-jun    Uitslag CE2 

vr 11-jun     

 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

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

