
 

1. 

 

 

Bekostiging Monniskap 
De laatste tijd is er veel te doen geweest over de bekostiging van de Monnikskap. In verschillende 

berichtgevingen werd een verband gelegd tussen de veranderende bekostiging van de Monnikskap en de 

plannen voor de fusie. Toch zijn dit twee trajecten die in beginsel los van elkaar staan. Graag leg ik u uit hoe het 

zit. 

 

Huidige situatie 

De  Monnikskap werd vanaf het moment van oprichting rechtstreeks bekostigd door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de invoering van ‘Passend onderwijs’ en daarmee het inrichten van 

samenwerkingsverbanden is de Monnikskap steeds buiten beschouwing gelaten omdat het geen speciaal 

onderwijs betreft.  

 

Binnen het speciaal onderwijs geldt de CAO Primair Onderwijs. Deze  CAO biedt niet de mogelijkheid om 

eerstegraads docenten aan te stellen ( te betalen) die normaal gesproken lesgeven (in de bovenbouw) van het 

havo en vwo. De Monnikskap kan dus geen VSO school worden en gebruik maken van de bekostiging door het 

samenwerkingsverband. 

 

Dit dilemma heeft jaren bestaan en telkens gaf het ministerie aan dat de rechtstreekse bekostiging van de 

Monnikskap eindig zou zijn, een alternatief was echter niet voorhanden. Voor het onderwijs is er door het 

kabinet gekozen voor vernieuwde bekostigingssystematiek, in het verlengde daarvan wil het ministerie af van 

alle afwijkende vormen van bekostiging en dus ook die van de Monnikskap.  

 

Nieuwe situatie 

Na veel overleg heeft het ministerie besloten om in elk geval voor de komende jaren volgens een 

afbouwsysteem de huidige bekostiging te continueren met de achterliggende gedachte dat de huidige 

leerlingen in elk geval hun schoolloopbaan op de Monnikskap kunnen afmaken. Voor de nieuwe leerlingen 

geldt dat een rechtstreekse aanmelding op de Monnikskap niet meer mogelijk is en dat de aanmeldingen toch 

via het samenwerkingsverband gaan verlopen. Daarmee wordt de systematiek van het VSO alsnog gekopieerd 

voor leerlingen van de Monnikskap met een aanpassing in het vast te stellen bedrag ten behoeve van de 

benodigde salarisschalen. 

Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden 

 

Binnen samenwerkingsverbanden werken besturen uit een bepaalde regio samen om zodoende 

onderwijs mogelijk te maken voor leerlingen die op reguliere wijze het onderwijs niet kunnen volgen. 

Dat kan door leerlingen op te nemen in het speciaal onderwijs of door scholen te ondersteunen bij 

individuele problematieken. 

 

Het samenwerkingsverband waar onze school bij is aangesloten is het Samenwerkingsverband 

Nijmegen e.o. 
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Onzekerheid 

Voor leerlingen die uit het gebied van het Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. komen is dat geen probleem. 

Maar de Monnikskap kent nu ook veel leerlingen van buiten onze regio. De zorg die wij hierover hebben is dat 

die leerlingen erg veel moeite moeten doen om uiteindelijk op de Monnikskap geplaatst te kunnen worden. De 

samenwerkingsverbanden zullen hierover duidelijk geïnformeerd en geïnstrueerd moeten worden. Het 

Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. gaat nog bepalen welke bekostiging gekoppeld gaat worden aan onze 

leerlingen, daarover zijn zij met de besturen van ons samenwerkingsverband in overleg. 

 

Toekomst 

Hoe vervelend het ook is dat er onzekerheden zijn over aanmelding en bedragen, in elk geval levert deze 

nieuwe bekostigingssystematiek op dat er structurele afspraken komen en dat we niet langer afhankelijk zijn 

van de ‘goodwill’ van het ministerie. Daarmee is de toekomst van de Monnikskap in elk geval verzekerd. 

De eventuele fusie heeft geen invloed op het bestaansrecht van de Monnikskap. Mocht de fusie inderdaad 

plaatsvinden dan verhuist de Monnikskap mee. In tegenstelling tot sommige berichtgevingen zal het 

toekomstig aantal leerlingen worden vastgesteld op basis van een realistische prognose. Het gerucht dat het 

aantal leerlingen zal worden gehalveerd en dat er bij een eventuele fusie dus maar voor de helft van de 

leerlingen zal worden gebouwd is niet waar. 

 

In de hoop u hiermee te hebben geïnformeerd,  

 

Dorine Pepping, rector 

 

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 

 
 

 

Route aanmeldingen 

 

Het samenwerkingsverband bekostigt dan de plaats op de Monnikskap. Voor leerlingen buiten 

ons samenwerkingsverband betekent dit dat zij zich eerst moeten aanmelden op de school van 

hun keuze, die school moet ze vervolgens doorverwijzen naar het samenwerkingsverband 

waarbij die school is aangesloten en dat samenwerkingsverband meldt de leerling bij ons 

samenwerkingsverband. De bekostiging volgt dan de leerling , oftewel het 

samenwerkingsverband waar de betreffende leerling bij hoort betaalt de plaats op de 

Monnikskap via het Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. Deze systematiek is dezelfde als die 

van het speciaal onderwijs. 

 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210615_Corona-maatregelen_15_juni_2021.pdf
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ODC βῆτα De Grieken 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van 1G1 de lessenreeks van de 
ODC βῆτα De Grieken afgerond met het ontwerpen en spelen van een spel. 
Met als materiaal alleen pionnen, papier, fiches en dobbelstenen kregen de 
leerlingen de opdracht om in hun spel 'alle' kennis uit de lessen te 
verwerken. Zo konden ze zich uitleven met het schrijven van Griekse letters 
en Griekse woorden en met de bijzondere ontmoetingen die de Griekse 
held Odysseus had na de oorlog in Troje op weg naar huis.  

 
Bij het spel op de ene afbeelding is een vraagteken te zien. Bij een bepaalde kleur hoorde een bepaald soort 
vraag. Op de andere afbeelding is een bord te zien waarop Odysseus bij zijn thuisreis werd gehinderd door de 
Cycloop Polyphemos. Met veel enthousiasme werden de spellen na het bedenken gespeeld. De klas verheugt 
zich al volgend jaar bij het vak Grieks nog veel meer over het Grieks en de Grieken te leren. 
 
Harriët Dierx, docent klassieke talen 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3V naar de Berendonck 
Ter afsluiting van het schooljaar gaan de klassen 3A1, 3A2 en 3G1 op donderdag 1 juli naar de Berendonck om 
te waterskiën, kanovaren of suppen. Aansluitend staat er een barbecue klaar voor de leerlingen. 
 
Vervoer 
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de locatie (Weg door de Berendonck 6, Wijchen) en vandaaruit 
ook weer zelfstandig naar huis. Het staat de leerlingen vrij om na afloop langer te blijven, waarbij ze wel 
gebruik mogen maken van het strandje en het meer, maar niet van de voorzieningen/activiteiten van de 
organisatie ter plekke. De school is alleen verantwoordelijk voor de leerlingen tot het einde van de activiteit. 
 
Programma 
Het programma ziet er als volgt uit: 
- 10.15 uur: aanwezig bij locatie, start wateractiviteiten; 
- 12.00 uur: start barbecue; 
- 13.00 uur: einde programma. 
 
Wat hebben leerlingen nodig? 
We vragen de leerlingen om zwemkleding mee te nemen (of (sport)kleding die nat mag worden). 
 
Mentoren 3V 
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Mentoractiviteit klas 3 
Begin dit schooljaar kon de introductieactiviteit van klas 3 (klimmen en lasergamen/shooting) niet doorgaan 
vanwege barre weersomstandigheden. In mei werden nieuwe plannen gedwarsboomd door corona-
maatregelen. Maar op de valreep lukt het toch om de activiteit in te halen op 1 en 6 juli! 
 
Vervoer (op eigen gelegenheid)  
De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de locatie (Fundustry Viking Adventures, Groene Heuvels 1,  
Ewijk) en vandaaruit ook weer zelfstandig naar huis. 
  
Datum en tijd 
De verschillende klassen worden op onderstaande data en tijden verwacht: 
 
- 3H1 en 3H3:  donderdag 1 juli: 08.45 uur: aanwezig bij locatie, 10.45 uur: einde activiteiten 
- 3H2:   donderdag 1 juli: 11.30 uur: aanwezig bij locatie, 13.30 uur: einde activiteiten 

 
- 3A2 en 3G1:  dinsdag 6 juli: 08.45 uur: aanwezig bij locatie, 10.45 uur: einde activiteiten 
- 3A1:  dinsdag 6 juli: 11.30 uur: aanwezig bij locatie, 13.30 uur: einde activiteiten 
 
Wat hebben leerlingen nodig? 
- gymschoenen of platte schoenen;  
- makkelijk zittende kleding;  
- evt. een lunchpakket;  
- evt. een telefoon (bv om ouders te bellen om te worden opgehaald);  
- evt. een poncho/regenkleding.  
  
We kijken ernaar uit om weer eens iets "leuks" te gaan doen met onze 
mentorklassen! 
 
Mentoren klas 3 
 

Sanne Eeuwes wint Art Battle in categorie havo 
Gisteravond was de feestelijke prijsuitreiking van de Art Battle. Dè kunstwedstrijd voor examenleerlingen 

kunstvakken in en rond Nijmegen. Een deskundige jury koos uit alle werken per schoolniveau één winnaar 

(vmbo, havo, vwo). Namens onze school namen maar liefst drie leerlingen deel. Sanne Eeuwes (5 havo 

Monnikskap) viel in de prijzen. Zij won voor de havo-categorie de ArtBattle! Sanne koos voor haar laatste 

schoolexamen praktijk het thema:  

 

Fantastische … (*) en waar ze te vinden (* dieren, mensen, gedachten, et cetera) Naar: J.K.Rowling, Fantastic 

Beasts and where to find them, 2001 

 

Ze interpreteerde dit thema op geheel eigen wijze. De jury, bestaande uit docenten van o.a. De Lindenberg en 

wethouder Bert Velthuis, vindt haar werkwijze zeer verfijnd. De omgang met de materialen kleurpotlood en 

aquarelverf beheerst ze zeer goed! Zeker in deze snelle tijd heeft ze de rust en de aandacht opgebracht om 

deze wezens zo mooi in detail uit te werken. Juist deze langzame werkwijze zorgt voor deze kwaliteit. Haar 

onderzoek is ook de moeite waard. Ze heeft geëxperimenteerd met kleuren en de vormen van de wezens. Het 

zijn niet alleen uiterlijke vormen maar elk figuur heeft een eigen paspoort, een eigen identiteit. Dit is in het 

proces terug te zien.  
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Het werk van Sanne is samen met werk van andere leerlingen van andere scholen en van  Kee-Lou Ooijman 

(6V) en Merlijne Vermeulen (5H) van Dominicus College, nog te zien t/m zaterdag 26 juni in De Lindenberg. Op 

de website van Cultuur en School Nijmegen is een virtuele rondleiding te zien. Ook de juryrapportage is daar 

terug te zien: www.cultuurenschoolnijmegen.nl 

 

Namens de sectie beeldend, Mirjam Jentjens, docent tekenen en nieuwe media  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk van Sanne Eeuwes (5H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boven: werk van Kee-Lou Ooijman (6V) 
Links: werk van Merlijne Vermeulen (5H) 

 

https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle/art-battle-2021-online-expositie
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Bezoek Politieke Avond Gemeenteraad Nijmegen 
Op een snikhete woensdagavond (16 juni) verzamelde zich voor het gemeentehuis in Nijmegen een clubje van 

tien 4
e
 jaars leerlingen. Deze leerlingen volgen de verdiepingsmodule ‘Gemeentepolitiek in Nijmegen’ en 

wellicht zijn sommigen wel gemeenteraadsleden in de dop! Eenmaal binnen gingen zij in twee groepen uiteen.  

 

Een groep toog naar de Gebroeders van Lymborchkamer om daar een vergadering bij te wonen over een taai 

maar zeer belangrijk onderwerp: het verstedelijkingsconcept voor de regio Nijmegen-Arnhem-Foodvalley 

(rondom Wageningen). Er werd een presentatie gegeven over de plannen die de gemeente maakt m.b.t. het 

bouwen van woningen (15000 tussen nu en 2040!) en hoe dit kan worden gecombineerd met meer natuur en 

openbaar vervoer. We hebben kunnen zien hoe een vertegenwoordigend raadslid van iedere partij vragen kon 

stellen en aanbevelingen deed. De voorzitter van de avond, fractievoorzitter Inge van Dijk van de VDD, raadde 

de leerlingen nog aan vooral een studie ‘Planologie’ of ‘Stedenbouwkundige’ te overwegen want daar is veel 

behoefte aan met al deze bouwplannen! 

 

De andere groep werd geleid naar de Raadzaal. Daar werd de vergadering voorgezeten door Burgemeester 

Bruls himself! Het onderwerp op de agenda was het al dan niet structureel invoeren van bodycams voor BOA’s 

in Nijmegen. Het College van B&W vond het niet nodig, fracties VVD en DNF dachten daar iets anders over. Dat 

leverde een mooie discussie op. Uitkomst: er wordt overwogen om de proef met bodycams te verlengen; een 

mooi eventueel compromis. De avond werd wat eerder afgesloten omdat de aanwezigen er snel uit waren en 

misschien stiekem ook wel een beetje omdat de burgemeester nog graag het EK voetbal wilde kijken…  

 

Tim, Kars, Jolaini, Jarmo, Anna, Preaben, Loes, Hieke en Ilse: bedankt voor jullie aandacht en enthousiasme! 

Enne: ga eens even serieus overwegen om zelf ook raadslid te worden?  

 

Lilian Fluijt, docent maatschappijleer 
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Laatste les pensionada’s  
Het schooljaar nadert zijn einde. De laatste toetsweek is gisteren begonnen en dat betekent dat alle lessen 
voor dit schooljaar achter de rug zijn. Traditiegetrouw stonden we afgelopen week ook stil bij de laatste lessen 
van collega’s die binnenkort met pensioen gaan. Dit keer mochten we zelfs vier collega’s verrassen die allemaal 
langere tijd aan onze school verbonden zijn geweest.: 
 

 Jacques Benen, sinds 2007, docent biologie; 
 Joost de laat, sinds 1993 gestart als docent verzorging (Nijmegen-West), later docent Ik en de wereld 

en nieuwe media; 
 Harriët Dierx sinds 1987, docent klassieke talen; 
 Martin Meijers, sinds 1983 als docent Engels (De Monniskap). 

 
Martin en Harriët nemen afscheid aan het einde van dit schooljaar. 
Joost en Jacques nemen in de loop van het volgende schooljaar 
afscheid. 
 
We hopen dat zij naar  
hartenlust van hun pensioen 
gaan genieten, maar vast 
staat: onze leerlingen gaan 
hun lessen missen en onze 
pensionada’s gaan de 
leerlingen missen! 
 
Dorine Pepping, rector 

 
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven: 
Links: Martin Meijers  
Rechts: Jacques Benen 
 
Onder: 
Links: Harriët Dierx 
Rechts: Joost de Laat 
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Informatie voor nieuwe eerstejaars 
De ouders van de leerlingen die volgend schooljaar op het Dominicus College starten, ontvangen 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 

 

Jaarplanner 

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 klas 1 

do 1/jul.  Leerlingen Allen Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

do 1/jul.  Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken klas 1 

do 1/jul.  Leerlingen Regulier Klas 3: klimmen (Groene Heuvels) 8.45 - 10.45 uur 3H1 
en 3H3, 11.30 - 13.30 uur: 3H2 

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. 13.00 - 14.40 uur Leerlingen Regulier 5V3: LO 

vr 2/jul.  Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken Klas 1 

week 27      

ma 5/jul. Vanaf 08.30 uur Leerlingen Allen Inhaalmoment voortgangstoetsen 

ma 5/jul.  Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken Klas 1 

ma 5/jul. 3e t/m 6e uur Leerlingen Allen 4H/4V: jamsessieworkshops: 3
e
/4

e
 uur 4H3, 5

e
/6

e
 uur 

4H2 

ma 5/jul. Blokuur per klas Leerlingen Regulier 4H: PO Scheikunde 

di 6/jul. Ochtend Leerlingen Allen Avond van de filosofie (5V) 

di 6/jul. Ochtend Leerlingen Regulier Statistiekproject 4H wisa 

di 6/jul.  Leerlingen Allen Start CE3 

di 6/jul.  Leerlingen Allen Sportdag klas 1 

di 6/jul.  Leerlingen Regulier Klas 3: klimmen (Groene Heuvels) 8.45 - 10.45 uur 3A2 
en 3G1; 11.30 - 13.30 uur: 3A1 

di 6/jul. 1e t/m 6e uur Leerlingen Allen 4H/4V: jamsessieworkshops: 1
e
/2

e
 uur 4V ckv1, 3

e
/4

e
 

uur 4V ckv2, 5
e
/6

e
 uur 4H1 

di 6/jul. 13.00 - 14.00 uur Leerlingen Allen Inzage onderbouw 

di 6/jul. 14.30 - 16.30 uur Leerlingen Regulier 4H: Pizzaquiz 
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di 6/jul. 12.30 - 16.30 uur Leerlingen Regulier 5V: geschiedenis PO 

wo 7/jul. Hele dag Leerlingen Allen Klas 1: Efteling 

wo 7/jul.  Leerlingen Allen Klas 2: Berendonck + BBQ, 10.00 uur: 2H1, 2A1, 2G1, 
13.00 uur 2H2, 2A2 

wo 7/jul. Ochtend Leerlingen Regulier Statistiekproject 4H wisa (vervolg) 

wo 7/jul. 11.00 - 12.00 uur Leerlingen Allen Inzage bovenbouw 

wo 7/jul. 10.30 - 14.00 uur Leerlingen MK Afsluitende activiteit 

wo 7/jul. tot 20.00 uur Leerlingen Allen Aanvragen herkansingen 4H, 4V, 5V 

wo 7/jul.  Ouders Allen OR 

do 8/jul. 

 

   

vr 9/jul.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

