
 

1. 

 

 
Hulde aan de geslaagden! 
Wat fijn om vast te stellen dat een groot gedeelte van onze 
examenleerlingen al is geslaagd. Een aantal leerlingen heeft de 
keuze gemaakt om vakken te doen in het tweede tijdvak. Dit 
jaar was dat mogelijk in verband met de lange duur van de 
lockdown. En natuurlijk zijn er leerlingen die nog even aan de 
bak moeten voor een herkansing, we wensen hen vast veel 
succes. 
 
Meer informatie over de slagingspercentages vindt u in 
onderstaand bericht van onze conrector Menno Bartlema. 

 
Op 31 mei zijn alle lessen weer volgens een standaardrooster hervat. De school ‘leeft’ weer en we ervaren hoe 
we dit gewone ‘gedoe’ op school gemist hebben. Zowel leerlingen als collega’s geven aan opgelucht te zijn dat 
de online lesperiode achter de rug is. We realiseren ons dat we er natuurlijk ook wat van hebben geleerd en 
gaan nog bekijken hoe we die ervaringen positief kunnen inzetten. 
 
Voor nu zijn we ons vooral aan het richten op het einde van schooljaar en dus ook het begin van het nieuwe 
jaar. De ontvangst van de nieuwe brugklasleerlingen was daar een eerste aanzet in. Het was mooi om te zien 
dat deze nu-nog-groep-achters veel energie en enthousiasme mee de school in namen. 
 
Alle huidige leerlingen bereiden zich langzamerhand voor op de laatste toetsweek. Dat zal best vreemd voelen 
na dit absurde schooljaar. Maar het is fijn voor ze  dat ze nog even kunnen laten zien wat ze kunnen en wij 
bevestigd krijgen dat ze vaak meer kunnen dan wij denken.  
 
We wensen alle leerlingen veel succes met de laatste loodjes! 
 
Dorine Pepping, rector 
 

Uitslag Centrale Schoolexamens tijdvak 1 
Omdat de leerlingen dit jaar de mogelijkheid hebben om hun examen over twee tijdvakken uit te smeren, is 
nog geen volledig beeld te krijgen van het resultaat, maar de cijfers geven nu alvast reden tot optimisme. De 
schade die de afgelopen lockdowns hebben aangericht, lijkt zich niet te vertalen in slechte examenresultaten.  
 
Op het vwo zien we dat 88% van de leerlingen nu al geslaagd is en bij de havo (waar relatief veel leerlingen 
gekozen hebben voor spreiding) zitten we nu al op 69% (inclusief De Monnikskap). De verwachting is dat we na 
het 2e tijdvak, dat start op maandag 14 juni, met het vwo richting 95% gaan en met de havo op ruim 90% zullen 
uitkomen. 
 
Ook hier willen we de leerlingen die nu al geslaagd zijn, feliciteren met dit mooie resultaat!! 
 
Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Ontvangst geslaagden 
Na het langverwachte verlossende telefoontje kwamen de geslaagde leerlingen donderdag om 17.00 uur naar 
school om hun cijferlijst in te zien en om elkaar te kunnen feliciteren. De leerlingen van de Monnikskap 
ontvingen we een dag later in de ochtend. Wat was het fijn om al die blije gezichten de school binnen te zien 
lopen. Er werd gelachen, er werd geknuffeld, er werd taart gegeten en er werden ook nog cijferlijsten 
ondertekend. Blije en trotste mentoren ontvingen de leerlingen om nog eventuele herkansingen door te 
nemen, maar vooral om de leerlingen te feliciteren met dit mooie resultaat.  
 
Wij kijken terug op een hele leuke middag en hopen dat we naar het tweede tijdvak weer zo’n feestje kunnen 
houden! 
 
Namens de teamcoördinatoren, Susanne Elgershuizen, 
teamcoördinator 5 en 6 vwo 
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 4. 

Informatie voor nieuwe eerstejaars 
De ouders van de leerlingen die volgend schooljaar op het Dominicus College starten, ontvangen later deze 
maand een brief met meer informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Deze brief bevat ook een 
overzicht van schoolspullen die nodig zijn en een toelichting op de aanschaf van een iPad.  
 
Mandy van der Velden, teamcoördinator leerjaar 1-2 
 

Efteling klas 1 
Op woensdag 7 juli gaan de eerste klassen met 
de bus naar de Efteling! Zowel leerlingen als 
mentoren hebben veel zin in dit uitje! Meer 
informatie over vertrektijden en afspraken 
volgt binnenkort via de Nieuwslink. Volgende 
week ontvangen ouders een email met een 
betaallink. Wilt u het bedrag van € 20,- op korte 
termijn overmaken? 

 
Mandy van der Velden, teamcoördinator leerjaar 1-2  
 

Art battle 
Cultuur en School Nijmegen en 
Lindenberg Cultuurhuis organiseren dit 
jaar weer een Art Battle: dé 
kunstwedstrijd voor eindexamen-
leerlingen in de regio Nijmegen. Van 21 
juni t/m 27 juni sieren de beste werken 
van dit schooljaar de exporuimte van de 
Lindenberg. Op dinsdag 22 juni is er een 
feestelijke prijsuitreiking voor de drie 
winnaars. Alle werken zijn dit jaar ook in 
een online expositie te zien op de 
website van Cultuur En School 
Nijmegen. Meer over Art Battle lees je 
op de website van Cultuur en School 
Nijmegen.  
 
Namens onze school doen mee: 
Kee-Lou Ooyman (6V) 
Merlijne Vermeulen (5H) 
Sanne Eeuwes (5H MK) 
 
We wensen Kee-Lou, Merlijne en Sanne veel succes toe! 
 
Mirjam Jentjens, docent tekenen  

https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle
https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle
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 5. 

‘Mari staat op’ 
De jonge filmmaker Mari Sanders heeft onlangs een aantal programma’s gemaakt over de belevingswereld van 
mensen met een handicap. Een van de afleveringen ging over integratie en ook een deel over integratie op 
scholen. Deze aflevering inspireerde Lucie Hendrikx, leerling van klas 4V van De Monnikskap om Mari uit te 
nodigen om een kijkje te komen nemen op onze school. Dit omdat Lucie graag wil laten zien hoe de Monniskap 
georganiseerd is. Lucie vindt namelijk dat er nog veel meer scholen zo’n afdeling zouden moeten hebben! Hier 
staan wij natuurlijk helemaal achter en daarom zijn we ook blij met dit initiatief en trots op Lucie! In de bijlage 
vindt u de brief die Lucie gestuurd heeft naar Mari Sanders. 
 
We hopen dat Mari van de uitnodiging gebruik gaat maken! De afleveringen van ‘Mari staat op’ zijn terug te 
kijken via Mari staat op gemist? Start met kijken op NPO Start 
 
Monique Linssen-van Rijnsoever en Kathelijne Wentink, teamcoördinatoren Monnikskap 
 

Uitslag van de Kangoeroewedstrijd  
Op 24 maart hebben leerlingen van 4V en 5V met wiskunde D meegedaan aan de 
jaarlijkse Kangoeroewedstrijd. Helaas was het door corona dit jaar niet mogelijk de 
wedstrijd voor de hele school te organiseren. Deze week kwam de uitslag. Maar liefst de 
helft van de leerlingen uit 4V horen bij de beste 20% van Nederland. Kasper van Erp is 
zelfs als 4e van Nederland geëindigd. Gelukkig is inmiddels de school weer helemaal 

open en hebben we de prijzen met veel trots kunnen uitreiken. We hopen dat volgend jaar weer alle klassen 
mee kunnen doen! 
 
Hanneke Abbenhuis, docent wiskunde 
 

Driehoeksgesprekken leerjaar 1 en 2 
In de mentorlessen bereiden de leerlingen van klas 1 en 2 op dit moment een eindpresentatie voor. Deze 
presentatie (pitch) houden ze voor hun ouders en mentor in een driehoeksgesprek. De leerlingen blikken terug 
op het afgelopen schooljaar: wat ging er goed? Wat is nog moeilijk? Wat heb je over jezelf geleerd tijdens de 
lastige periode van de lockdown? Maar ook: welke kwaliteiten heb je? Wat zijn je drijfveren? Waar ga jij van 
‘aan’? De leerlingen kijken ook vooruit naar het volgende schooljaar en naar de toekomst: wat worden 
schooldoelen volgend jaar? Wat zijn je persoonlijke doelen? Wat is je grote droom? En wie kan je daarbij 
helpen? 
 
Dit zijn soms best moeilijke vragen voor leerlingen, maar wel belangrijke vragen die inzicht geven in wie je 
bent, waarom je doet wat je doet of wat je belangrijk vindt. Tijdens de mentorlessen hebben de leerlingen hier 
in de afgelopen maanden regelmatig bij stilgestaan vanuit het programma YUBU. In de presentatie vertellen de 
leerlingen wat ze ontdekt en geleerd hebben, daarna mogen ouders en mentor reageren en vragen stellen. 
Leerlingen maken een kort verslagje van het geheel. Dit verslagje is het startpunt voor het nieuwe schooljaar. 
Voor de leerlingen is dit best spannend om te doen! 
 
Ouders ontvangen per email op korte termijn een uitnodiging van de mentor om zich in te schrijven voor een 
driehoeksgesprek. Hiervoor wordt de datumprikker gebruikt. Een driehoeksgesprek duurt 10 tot 15 minuten en 
vindt plaats op school tussen 1 en 8 juli.  
 
Namens de mentoren, Mandy van der Velden, teamcoördinator leerjaar 1-2 

https://www.npostart.nl/mari-staat-op/VPWON_1321256/episode


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 35 | 11 juni 2021 
 

 6. 

 

Toetsweek Opvangklas  
Van maandag 15 t/m vrijdag 26 juni vindt de laatste toetsweek plaats. Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij in beide weken weer de Toetsweek Opvangklas aan. 

 
In de Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen.  
Een begeleider houdt overzicht, helpt de leerlingen met hun leerwerk en overhoort de leerlingen. Op deze 
manier wordt een flink deel van het leerwerk op school gedaan waarmee een goede basis wordt gelegd.  
 
De Toetsweek Opvangklas is geopend van maandag 15 t/m donderdag 25 juni, dagelijks van 13.00 tot 16.00 
uur. Het streven is dat de leerling de volledige tijd aanwezig is om te leren. 
 
Kosten 
Voor de Toetsweek Opvangklas staat een tarief van €140,-. Indien gewenst is het ook mogelijk om een kleiner 
aantal dagen aan te sluiten. Het tarief beweegt dan mee. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wilt maken van de Toetsweek Opvangklas, kunt u hem/haar  tot en met 14 juni 
aanmelden via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Vermeld hierbij: uw naam, adresgegevens en 
telefoonnummer en de naam en de klas van uw kind. Maandagochtend 15 juni neem ik contact met u op.  
 
Wij helpen uw kind graag met de voorbereiding op deze laatste toetsweek. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk – Dominicus College 
 

Onderzoek naar het leren van taal 
Het Donders Instituut van de Radboud Universiteit is bezig met een 
groot hersenonderzoek naar hoe kinderen en volwassenen een 
tweede taal leren. Dit onderzoek is belangrijk om beter te begrijpen 

hoe taal geleerd wordt en kan in de toekomst helpen met het verbeteren van lesmateriaal. Voor dit onderzoek 
zijn zij op zoek naar deelnemers van 8 tot 17 jaar oud.  
 
Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 

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

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210603_Corona-maatregelen_vanaf_31_mei_2021_-_versie_3_juni.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210603_Corona-maatregelen_vanaf_31_mei_2021_-_versie_3_juni.pdf
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 7. 

 

Jaarplanner 

 
week 24  Datum Tijd Wie Afd. Wat 

ma 14-jun       Start CE2 

di 15-jun     

wo 16-jun         

do 17-jun         

vr 18-jun         

week 25           

ma 21-jun         

di 22-jun         

wo 23-jun Vanaf 12.15 uur Leerlingen Allen Lessen vervallen na 12.15 uur 
wo  23-jun Vanaf 19.30 uur Ouders Allen Extra ouderraad over toekomst DC, 

ontwikkeling MK, inzet NPO 
do 24-jun   Leerlingen Allen Toetsweek 

vr 25-jun   Leerlingen Allen Toetsweek / Einde CE2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

