
 

1. 

 

 

 

“Het onderzoek moet een helder vertrekpunt bieden voor de 

discussie over de toekomst van het Dominicus College.”  

Het MT aan het woord over de huidige stand van zaken 

 

Het kan niemand ontgaan zijn dat er na het intentiebesluit om te gaan fuseren met het Kandinsky College, 

genomen door het bestuur in maart 2021, een storm is opgestoken bij het Dominicus College. Veel 

betrokkenen uitten hun zorgen en vroegen zich af of de schoolleiding wel handelde in het belang van de 

school. Nu er een tussenstap genomen is in het voorgenomen fusieproces en de zomervakantie voor de deur 

staat, lijkt de storm wat geluwd te zijn. Dat geeft tijd om een boekje open te doen over de huidige stand van 

zaken en het vizier van de schoolleiding.  

 

Rector Dorine Pepping, conrector Nancy van Riet-Bunte en conrector Menno Bartlema geven in bijgaand 

interview hun eerlijke kijk op de turbulente ontwikkelingen van afgelopen tijd.  

 

Uitslag eindexamens 2e tijdvak 
Vandaag is de uitslag van de examens in het 2e tijdvak bekend gemaakt en dat heeft weer voor een flink aantal 

extra geslaagden gezorgd. In de havo staat de teller nu op 75 geslaagden (88%) en in het vwo is het aantal 

geslaagden nu 82 (96%). Wij zijn daar heel blij mee en vooral ook erg trots op onze leerlingen! Een klein aantal 

leerlingen kan in het 3e tijdvak dat start op 6 juli via een herexamen alsnog slagen. 

 

Wij wensen hun veel succes!  
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 2. 

Eerste klassen naar de Efteling 
Op woensdag 7 juli vieren alle eerste klassen de 

afronding van het schooljaar met een bezoek aan de 

Efteling.  

Het programma van de dag is als volgt: 

 

- 08:45 uur: verzamelen aan de voorkant van de 

school; 

- 09:00 uur: vertrek bus; 

- 17:30 uur: vertrek bus huiswaarts.  

- 18:45 uur: verwachte aankomst op school (als het verkeer meezit is dit eerder). 

 

Eten is niet inbegrepen, we vragen leerlingen om wat zakgeld mee te nemen om eten te kunnen kopen. Per 

klas gaan twee begeleiders mee. In het park laten we de leerlingen zien waar ze de docenten kunnen vinden als 

dit nodig is. Afspraak is dat de leerlingen altijd in groepjes bij elkaar blijven en niet in hun eentje het park gaan 

verkennen.  

 

We zijn heel blij dat de situatie rond COVID-19 zodanig verbeterd is, dat we weer met de leerlingen op pad 

mogen. We vinden het belangrijk om wel alert te blijven. Daarom verzoeken we alle leerlingen dringend om op 

de avond of ochtend voor vertrek een zelftest af te nemen. Heeft uw zoon/dochter geen test meer, dan kan 

hij/ zij die op school ophalen. Wilt u erop toezien dat uw kind de zelftest afneemt?  

 

Heeft uw zoon/dochter corona gerelateerde klachten, maak dan een testafspraak bij de GGD; hij of zij mag dan 

helaas niet mee op excursie. In de bus is het dragen van een 

mondkapje verplicht. De leerlingen moeten dit ’s ochtends bij zich 

hebben en een reserve exemplaar in hun rugzak. Voor de 

maatregelen van de Efteling zelf verwijzen we naar de volgende 

link: Coronamaatregelen in de Wereld van de Efteling. 

 

We hopen er een heel leuke dag van te maken! 

 

Namens de mentoren van de 1e klassen, Jeroen Langenhuizen 

 

Inhalen voortgangstoetsen 5 juli en inzage 6 en 7 juli 
Op maandag 5 juli kunnen leerlingen om 08.30 uur in de stilteruimte terecht om gemiste voortgangstoetsen in 

te halen. Komende week zijn er ook 2 momenten gepland voor de inzage van toetsen: 

 

• Dinsdag 6 juli, 13.00 – 14.00 uur: inzage onderbouw (m.u.v. 3A en 3G) 

• Woensdag 7 juli, 11.00 – 12.00 uur: inzage bovenbouw (+ 3A en 3G) 

 

Op woensdag zal het PO Wiskunde A van 4H onderbroken worden om ook van de inzage gebruik te kunnen 

maken. De docenten ontvangen de leerlingen die inzage willen in hun eigen vaklokaal. 

 

Menno Bartlema, conrector 

https://www.efteling.com/nl/park/coronamaatregelen
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 3. 

Kennismakingsmiddag 1e en 2e jaars leerlingen Monnikskap 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben de leerlingen die komend schooljaar starten in klas 1 en 2 van de 

Monnikskap elkaar en de mentoren Daphne te Kiefte en Godfried Konings ontmoet. Het was een gezellige 

bijeenkomst waarin werd gedeeld wie je bent, waar je woont en welke hobby’s je hebt. Vervolgens moest de 

waarheid of de leugen achterhaald worden. Ging meneer Konings nou echt parachute springen of was dat een 

leugen….daar werd toch wel aan getwijfeld en wat bleek, hij heeft hoogtevrees.  

 

Huidige eerstejaars leerlingen Pieke en 

Jesse waren erbij om alvast kennis te 

maken met Arthur en Jarno die komend 

schooljaar starten in klas 2 van de 

Monnikskap. Voor iedereen is de stap om 

te beginnen na de vakantie nu iets kleiner 

geworden. Ook de ouders hebben kennis 

kunnen maken met elkaar.  

 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne 

vakantie en een goede start op  

31 augustus. 

 

Kathelijne Wentink en Monique Linssen, 

teamcoördinatoren Monnikskap 
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 4. 

Afschaffen Groenboek 
Vanaf komend schooljaar wordt het Groenboek afgeschaft. 

Hieronder vindt u de schoolregels die naar aanleiding hiervan 

zijn aangepast.  

 

• Afmelden 

Ben je afwezig door ziekte, een medische afspraak of 
bijvoorbeeld i.v.m. een LOB-activiteit laat je ouders dit dan 
vooraf melden bij de verzuimbeheerders. Lukt dit niet 
vooraf, laat je ouders dan z.s.m. contact opnemen. 
Schoolexamens hebben altijd voorrang op andere afspraken. 

• Beter melden 

Meld je de eerste dag dat je weer op school aanwezig bent eerst bij de verzuimbeheerders. 

• Te laat komen 

Ben je te laat, meld je dan bij de verzuimbeheerders. 

• Huiswerk 

Kun je met een goede reden je huiswerk niet maken/leren, laat je ouders dan contact opnemen met 
school. Leerlingen van de Monnikskap bespreken dit zelf met de docent. 

 

De verzuimbeheerders zijn: Desiree van Wel, Michael Amusah en Petra Peeters (Monnikskap). Het volledige 

overzicht van de schoolregels is terug te vinden op onze website onder: Onze school>Afspraken op school. 

 

Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR & communicatie 

 

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 2 juni kwamen de MR-leden weer bijeen in een openbare vergadering. In deze vergadering zijn lopende 

zaken besproken zoals de richting/invulling van de besteding van de NPO gelden, de concept schoolgids, de 

concept ouderbijdrage, het coronaprotocol en de opening van de school met ingang van 31 mei jl.    

 

Op 8 juli vindt een online informatiebijeenkomst plaats voor alle ouders en leerlingen van de school. Op 9 juli 

vindt een (online) informatiebijeenkomst plaats voor alle personeelsleden van de school. De huidige stand van 

zaken omtrent de toekomstplannen van de school zal worden toegelicht en uiteraard beantwoorden we alle 

vragen die er leven. De uitnodigingen voor beide bijeenkomsten volgen spoedig.  

 

Bastiaan Straten en Lilian Fluijt hebben beide vervroegd afscheid genomen van de MR. Wij bedanken Bastiaan 

en Lilian enorm voor hun inzet. Op 14 juli vindt de laatste reguliere MR-vergadering van het schooljaar plaats. 

 

Voor vragen of opmerkingen is de MR bereikbaar via: medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl   

 

Harm Denissen, secretaris MR 

  

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210630_Schoolregels_2021_-_2022_DEF.pdf
mailto:medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
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 5. 

Wie wat bewaart.. 
De leerlingen van klas 3 hadden nog een activiteit tegoed. Deze moest maar liefst 2 keer eerder worden verzet, 
maar gisteren was het dan eindelijk zover voor de leerlingen van 3 havo. De leerlingen hebben zich heerlijk uit 
kunnen leven bij Fundustry Viking Adventures. Dinsdag 6 juli zijn de leerlingen van 3 vwo aan de beurt. 
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 6. 

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 

 

Aanmelden voor huiswerkbeleiding  
Het huidige schooljaar zit er vrijwel op. Het is nu al mogelijk om uw kind bij 

ons aan te melden voor komend schooljaar.  

 

Wilt u uw een kind een sterke start laten maken, dan kunt u hem of haar 

nu al aanmelden voor onze huiswerkbegeleiding, bijles, of een van onze andere diensten. Neem in dat geval 

vooral contact op via niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of 06-13057615. Vervolgens kunnen we 

vrijblijvend een intakegesprek plannen. Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze site. 

 

Wij wensen alle leerlingen een fijne, welverdiende vakantie! 

 

Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 

 

Jaarplanner 

week 27           

ma 5-jul Vanaf 08.30 uur Leerlingen Allen Inhaalmoment voortgangstoetsen 

ma  5-jul   Leerlingen Regulier Driehoeksgesprekken 1e en 2e klassen 

ma  5-jul 3e t/m 6e uur Leerlingen Allen 4H/4V: jamsessieworkshops (2x): 

3e/4e uur 4H3, 5e/6e uur 4H2 

ma  5-jul Blokuur per klas Leerlingen Regulier 4H PO Scheikunde: 09.30 - 11.30 4H.schk2; 13.00 - 

15.00 uur 4H.schk1 

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 1e klassen 

di 6-jul   Leerlingen Regulier Introductieactiviteit 3e klassen; Klimmen: 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 (3x): 1e/2e uur 

4V.ckv1, 3e/4e uur 4V.ckv2, 5e/6e uur 4H1 

di 6-jul 12.00 uur Docenten Allen Cijfers OB in Magister 

di 6-jul 13.00-14.00 uur Leerlingen Allen Inzage onderbouw (m.u.v. 3A en 3G) 

di 6-jul 14.30-16.30 uur Leerlingen Regulier 4H: Pizzaquiz 

di 6-jul 12.30-16.30 uur Leerlingen Regulier 5V.geschiedenis: PO 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210615_Corona-maatregelen_15_juni_2021.pdf
mailto:niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://www.lyceo.nl/vestigingen/nijmegen/bijlesnetwerk-dominicus-college/
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 7. 

wo 7-jul Hele dag Leerlingen Allen 1e klas: Efteling 

wo 7-jul   Leerlingen Allen Mentoruitje 2e klassen: 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 + 3A en 3G 

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 13.00 uur Leerlingen Regulier Mentoruitje 5V: Pathé Nijmegen 

vr 9-jul     

week 28           

ma 12-jul Hele dag Leerlingen Allen Herkansingen SE's 4H, 4V en 5V 

ma  12-jul 13.00-15.00 uur Leerlingen Regulier Mentoruitje 3H1 (paintball); vanaf 17.00 uur BBQ 

(Berendonck) 

di 13-jul Vanaf 12.00 uur Leerlingen Regulier Afsluitende activiteit leerjaar 1 

di  13-jul Hele dag Leerlingen Allen Herkansingen SE's 4H, 4V en 5V (vervolg) 

wo  14-jul   Leerlingen Allen Boeken inleveren 

wo  14-jul Vanaf 17.00 uur Leerlingen Regulier Mentoruitje 6V: eten van Don Pablo 

wo  14-jul Vanaf 16.30 uur Leerlingen MK Afsluitende BBQ met leerlingen  

wo  14-jul 19.30-22.00 uur   Allen MR 

do 15-jul   Leeringen Allen Onderbouw: rapporten 

do  15-jul   Leerlingen Allen Uitslag CE3 

do 15-jul 12.00 uur Ouders Allen Aanvragen revisie gesloten 

do  15-jul   Leerlingen Allen Diploma-uitreikingen: 14.00 uur MK, 16.30 uur 

5H1, 18.30 uur 5H2, 20.00 uur 5H3 

vr  16-jul   Leerlingen Allen Diploma-uitreikingen: 16.30 uur 6V1, 18.30 uur 

6V2, 20.00 uur 6V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

