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Stand van zaken onderzoeken 
Bij deze informeer ik u graag over de actuele stand van zaken met betrekking tot de onderzoeken die in gang 
zijn gezet naar aanleiding van het intentiebesluit van het bestuur om te fuseren met het Kandinsky College, 
genomen in maart 2021.  
 
Zoals voor de meivakantie is aangekondigd, loopt er op dit moment een onderzoek naar het bestaansrecht van 
het Dominicus College als zelfstandige school. We spreken hierbij over een tussenstap in het eventuele 
fusieproces. Deze tussenstap is nodig omdat een aantal ouders en personeelsleden heeft aangegeven dat tot 
dusver onvoldoende aangetoond is dat het Dominicus College geen zelfstandig bestaansrecht heeft. De uitslag 
van dit bestaansrechtonderzoek is relevant voor de verdere stappen richting een eventuele fusie. Naast het 
onderzoek dat in opdracht van het bestuur wordt uitgevoerd, laat ook de MR een onderzoek uitvoeren. We 
hopen zodoende tot een compleet en gedeeld toekomstbeeld te komen.  
 
Waar de MR en de schoolleiding elkaar in vinden, is dat we beide ons onderwijs, de begeleiding, de kwaliteit en 
de identiteit van de school willen behouden. Over de wijze waarop we dat in de toekomst denken te kunnen 
doen, verschillen wij op dit moment van mening en inzicht.  
 
Uitstel haalbaarheidsonderzoek 
Het bestuur van het Dominicus College heeft in april 2021, met goedvinden van de schoolleiding, de intentie 
uitgesproken om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een fusie met het Kandinsky College, om de 
kwaliteiten van twee scholen te verenigen in één nieuwe school en daar een duurzame, financieel gezonde 
school met een eigen, nieuwe profilering van te maken. Het onderzoek hiernaar heet een haalbaarheidsonder-
zoek. Dit onderzoek is uitgesteld vanwege de tussenstap. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer 
beide onderzoeken (van de MR en het MT) naar het bestaansrecht zijn afgerond. Het onderzoek dat is 
opgestart vanuit het bestuur wordt uitgevoerd door BMC en wordt gevolgd door een onafhankelijke 
deskundige. 
 
Leerlingen en ouders 
In de tussentijd hebben de leerlingen uit de MR een informatiemoment gehad met hun achterban (de 
leerlingen uit alle leerjaren). Ook de teamcoördinatoren hebben gesprekken gehad met teamraden. Leerlingen 
hebben goede vragen gesteld en hun eventuele zorgen gedeeld. Maar het is duidelijk dat de meeste leerlingen 
op dit moment vooral bezig zijn met het afsluiten van dit schooljaar. De ouderraad heeft opheldering gevraagd 
en gekregen over een aantal zaken die onduidelijk waren. We hebben in goede sfeer met elkaar gesproken 
over de vragen en zorgen die er zijn. Komende week volgt een extra bijeenkomst waarin we verder met elkaar 
van gedachten wisselen. 
 
Tot slot 
We hebben er alle vertrouwen in dat er, wanneer de balans is opgemaakt, niet alleen duidelijkheid komt over 
de toekomst van de school, maar ook dat we in eenheid en met de energie en betrokkenheid die u van ons 
gewend bent, de nieuw gekozen koers kunnen inzetten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte. 
 
Dorine Pepping, rector 
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 2. 

Tweede tijdvak centrale examens 
Afgelopen maandag is het 2e tijdvak van het Centraal Examen begonnen. Een kleine groep leerlingen maakt van 
dit tijdvak gebruik om hun examens te spreiden; een ander deel gebruikt dit tijdvak voor de herkansingen. Een 
hele klus voor deze leerlingen om in zomerse omstandigheden te moeten leren en examen te moeten doen.  
We wensen alle leerlingen veel succes! 
 
Hieronder vindt u de planning van de diploma-uitreikingen op 15 en 16 
juli. 
 

Diploma-uitreikingen op 15 en 16 juli 
Donderdag 15 juli:    Vrijdag 16 juli:  
14.00 uur: MK   16.30 uur: 6V1 
16.30 uur: 5H1   18.30 uur: 6V2 
18.30 uur: 5H2   20.00 uur: 6V3 
20.00 uur: 5H3 
 
Ouders van examenleerlingen hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Met mooi weer  
speel je.. 
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 3. 

Recitifcatie  
Toetsweek Opvangklas Bijlesnetwerk 
De aankondiging in de Nieuwslink van vorige week was niet de juiste. Bij 
deze de goede versie. 
 

Van 24 juni t/m 30 juni (met uitloop t/m 2 juli) vindt de laatste toetsweek van dit schooljaar plaats. Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij weer de Toetsweek Opvangklas aan. 
 
De Toetsweek Opvangklas 
In de Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen 
onder toezicht van onze begeleiders. We helpen leerlingen met het aanpakken van hun leerwerk en we 
overhoren hen. Op deze manier hebben de leerlingen al een flink deel van hun leerwerk op school gedaan, 
waardoor zij een goede basis leggen. 
 
De data en tijden zijn als volgt: 
- dinsdag 22 juni  14:30 – 18.00 uur 
- woensdag 23 juni  12:30 – 15.00 uur (alle leerlingen zijn vanaf 12:15 uur lesvrij) 
- donderdag 24 juni  12.00 – 17.00 uur 
- vrijdag 25 juni  12.00 – 17.00 uur 
- maandag 28 juni  12.00 – 17.00 uur 
- dinsdag 29 juni  12.00 – 17.00 uur 
- woensdag 30 juni  12.00 – 17.00 uur 
- (donderdag 1 juli  12.00 – 17.00 uur) 
- (vrijdag 2 juli   12.00 – 17.00 uur) 
De lokalen worden t.z.t. bekend. 
 
Kosten 
Voor de Toetsweek Opvangklas betaalt u € 102,- (inclusief uitloop: € 125,-). Het is ook mogelijk om een kleiner 
aantal dagen aan te sluiten. De prijs beweegt dan mee. 
 
Aanmelden 
Als uw kind gebruik wil maken van de Toetsweek Opvangklas, dan kunt u hem/haar t/m 21 juni aanmelden via 
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl.Vermeld hierbij de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnum-
mer, de naam van uw kind en zijn/haar leerjaar en klas. Ik neem telefonisch contact met u op om de 
aanmelding verder af te stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Coronaprotocol 2020-2021 
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende 
corona-maatregelen. Dit protocol wordt regelmatig bijgewerkt. 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/210615_Corona-maatregelen_15_juni_2021_w.pdf
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 4. 

Jaarplanner 

 
week 25           

ma 21-jun         

di 22-jun         

wo 23-jun Vanaf 12.40 
uur 

Leerlingen Allen Lessen na 12.15 uur vervallen 

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 

week 26           

ma 28-jun   Leerlingen Allen Toetsweek 

di 29-jun   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo 30-jun   Leerlingen Allen Toetsweek 

wo  30-jun   Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken 1e klassen 

do 1-jul   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

do  1-jul   Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken 1e klassen 

do  1-jul Planning volgt Leerlingen Regulier Introductieactiviteit 3e klassen; 
klimmen 

vr 2-jul   Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

vr  2-jul   Leerlingen Allen Uitslag CE2 

vr  2-jul 09.00 - 12.30 
uur 

Leerlingen MK Sportdag 

vr  2-jul   Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken 1e klassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

