
 

1. 

 
 

 

Heropening scholen – we mogen weer!! 
 

Wat zijn we blij om alle leerlingen en collega’s weer op school te zien. Wat vinden zij zelf van de 
volledige heropening? 
 
Leerling 4H: “Ik ben heel blij dat ik weer naar school mag, fysieke lessen zijn toch veel fijner dan online lessen 
hoor!” 
 
Leerling 3H: “Op school kan ik me beter motiveren, dus ik ben blij dat ik me goed kan voorbereiden op de 
laatste toetsweek” 
 
Leerling brugklas: “Ik ben blij dat we het jaar ‘gewoon’ kunnen afsluiten, ik heb heel veel zin in een activiteit 
aan het einde van het schooljaar!” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Docent klassieke talen: “Bij Latijn en Grieks vind ik de discussie in de les heel belangrijk, dus ik ben blij dat de 
leerlingen weer in het lokaal zitten. Gelukkig zijn mijn klassen meestal niet te vol en kunnen de ramen weer 
open door het zonnige weer. Want het blijft toch oppassen met corona.” 
 
Leerling 2G: “Met dit weer is het fijn om weer naar school te gaan, lekker in de zon naar school fietsen!” 
 
Docent Monniskap: “Fijn dat er weer ‘wandelgangen’ zijn!” 
 
Leerling 5V: “Het is wel weer even wennen hoor, om weer lange dagen te maken met extra lange pauzes en 
stiltewerkuren.” 
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 2. 

Leerlingondersteuner: “Fijn dat leerlingen nu weer samen zijn, want er gaat niks boven support van je 
vrienden!” 
 
Docent biologie: “In het begin vroeg ik me af of het wel verstandig was om de gevonden routine te doorbreken, 
maar ik merk nu weer hoe fijn het is om persoonlijk contact te hebben met de leerlingen.” 
 
Leerling Monnikskap: “Echt fijn om iedereen weer te zien!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Coronaprotocol 2020-2021 
Gisteren heeft de MR instemming verleend op het coronaprotocol zoals geldig vanaf 31 mei. Dit protocol vindt 
u op onze website onder: Onze school>Corona. Vanaf vorige week krijgen de leerlingen zelftesten om thuis 
preventieve testen uit te voeren. In de brief in de bijlage vindt u meer informatie hierover. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Uitslagdag 10 juni 
Op donderdag 10 juni is de eerste uitslag van het examen: dan worden de normen bekend en kan de school de 
cijfers van de gemaakte centrale examens berekenen. Voor de leerlingen die al hun examens in het eerste 
tijdvak hebben gemaakt, wordt bepaald of ze geslaagd zijn of (voorlopig) gezakt. Door de docenten wordt 
vergaderd wat de beste kansen zijn om alsnog te slagen.  
 
Vanaf 15:00 uur worden alle leerlingen door hun mentor gebeld met de uitslag, ook leerlingen die hun examen 
nog niet hebben kunnen afronden. Later die middag komen ze naar school om slagingskansen te bespreken 
met de mentor (16:00 uur) of (hopelijk) om alvast een feestje te vieren (17:00 uur).  
 
In het tweede (en/of derde) tijdvak kunnen er in dit bijzondere examenjaar maar liefst twee vakken herkanst 
worden. Het zou mooi zijn als heel veel leerlingen na dit bijzondere jaar het Dominicus College verlaten met 
een diploma en een mooie toekomst tegemoet kunnen. Het wordt een spannende en (hopelijk) feestelijke dag! 
 
Ad Hereijgers, examensecretaris 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210603_Corona-maatregelen_vanaf_31_mei_2021_-_versie_3_juni.pdf
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 3. 

Kennismaking leerlingen klas 1 schooljaar 2021 - 2022 
Afgelopen woensdag mochten we onze nieuwe eersteklassers op school ontvangen. Bij binnenkomst keken 
veel leerlingen nog wat gespannen om zich heen of zochten afwachtend een plekje in de aula, maar binnen een 
half uur ontspanden de gezichtjes en verschenen stralende glimlachen! Na een online Open Dag en online 
kennismakingslesjes konden de leerlingen eindelijk écht naar het Dominicus komen. Door middel van spelletjes 
hebben de leerlingen kennis gemaakt met elkaar en met hun toekomstige mentor.  
 
Ook de minimentoren waren bij ‘hun’ klas aanwezig. Zij zijn derdejaars die volgend jaar bij alle activiteiten 
aansluiten en samen met de mentor de nieuwe leerlingen wegwijs maken op school. Zij weten als geen ander 
op welke momenten het handig is om boeken te wisselen in je kluisje of welke snack in de kantine het 
allerlekkerst is! Ook het schoolgebouw zelf hebben de leerlingen met een speurtocht gisteren nader verkend: 
bij wie moet je zijn als je je verslapen hebt? Waar is het technolab? Wat doet een rector eigenlijk?  
 
Het was een heel geslaagde, zonnige en gezellige middag. We wensen de leerlingen voor nu veel succes en 
plezier bij het afronden van groep 8 en het afsluiten van hun basisschoolcarrière. Tot volgend schooljaar! 
 
Namens mentoren en minimentoren van de 1e klassen, 
Mandy van der Velden, team-coördinator leerjaar 1-2 
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 4. 

Inzet NPO-gelden 
Gisteren is in overleg met de MR besloten om de NPO-gelden die bedoeld zijn om de komende twee 
schooljaren de opgelopen onderwijsvertraging en de sociaal-emotionele gevolgen van alle coronamaatregelen 
bij leerlingen weg te werken, ingezet gaan worden op de volgende negen speerpunten (in willekeurige 
volgorde): 
 

1. Kleine lesgroepen in de bovenbouw 
2. Kleine klassen in de onderbouw 
3. Geen clustering van kleine vakken over meerdere leerjaren 
4. Extra DC-uren in de bovenbouw 
5. Extra maatwerkuren in leerjaar 1 en 2 
6. Extra uren LO in de onderbouw in combinatie met een training mentale weerbaarheid 
7. Inzet op leesvaardigheid 
8. Inzet vanuit het zorgteam op sociaal welbevinden en executieve functies 
9. Extra ondersteuning in de Monnikskap 

 
Daarbij komt nog extra inzet in de vorm van vakinhoudelijke bijlessen en trainingen uit een andere 
subsidiestroom. Een projectgroep bestaande uit vier docenten, een lid van het zorgteam en ondergetekende 
gaat deze plannen verder uitwerken. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Tekenen 1A en 1G 
De afgelopen 5 lessen voor tekenen 
hebben leerlingen uit 1A1 en 1G1 
thuis bloemen geschilderd in 
verschillende technieken. Naast de 
traditionele technieken waarvoor ze 
verf en kwast te leen kregen, mag 
digitaal schilderen niet ontbreken. 
Schilderen met pixels! En dat mag je 
ook zo zien! Apps als Sketchbook en 
Procreate worden hiervoor ingezet. 
Ze bootsen juist niet de traditionele 
materialen na. Het is echt een 
nieuwe verschijningsvorm.  
 
In de collage hiernaast een greep uit 
bloemen van deze 1e  klassen.  
 
Mirjam Jentjens, docent tekenen 
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 5. 

Rooster toetsweek 
Vandaag wordt het rooster voor de laatste toetsweek van dit schooljaar gepubliceerd in Zermelo. Mondelinge 
examens worden nog toegevoegd. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Cambridge Advanced Examens 2021 
Afgelopen zaterdag namen 27 leerlingen van 
onze school deel aan het examen Cambridge C1 
Advanced. De start was iets vertraagd, maar 

daarna is het soepel verlopen. Het was even wennen dat alles volgens de 
regels van het Cambridge instituut moest verlopen waardoor alle 
documenten elke keer opnieuw moesten worden gecontroleerd.  
 
Het was een lange dag, maar de meeste leerlingen gaven aan dat alle 
onderdelen (Reading and Use of English, Writing, Listening, en Speaking) 
goed te doen waren en dat ze niet verrast waren door de opzet van het 
examen, omdat we op school dezelfde opzet aanhouden in de lessen en de toetsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De uitslag wordt op 30 juli (09:00 UK time/10:00 uur Nederland) bekend gemaakt. We hopen na de zomer een 
feestelijke bijeenkomst te kunnen houden om het succes te vieren! 
 
Let’s keep our fingers crossed 
 
Ingrid Smit, namens de Sectie Engels 
 

 

Even pauze 

Klaar voor de start 
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 6. 

Jaarplanner 

week 23  Datum Tijd Wie  Afd. Wat 

ma 7-jun         

di 8-jun     

wo 9-jun       
 

do 10-jun   Leerlingen Allen Uitslag CE1 
10.30 uur Uitslagvergadering havo 
11.30 uur Uitslagvergadering vwo 
12.30 uur Uitslagvergadering Monnikskap 
Vanaf 15.00 uur Mentoren bellen leerlingen 

vr 11-jun         

week 24           

ma 14-jun       Start CE2 

di 15-jun         

wo 16-jun         

do 17-jun         

vr 18-jun         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
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