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Afsluiting schooljaar  
We sluiten een bijzonder schooljaar af. Een schooljaar dat we vol goede moed begonnen, met het idee dat het 
‘coronatijdperk’ bijna ten einde was. Toen we in december opnieuw een lockdown in gingen, hoopten we dat 
dit voor korte tijd zou zijn. Niets bleek minder waar: corona overschaduwde het hele schooljaar. Nog steeds 
worden we door het virus belemmerd in onze dagelijkse gang van zaken.  
 
Daarnaast heeft de toekomst van het Dominicus College de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig 
gehouden. De intentie om een samenwerking met het Kandinsky College aan te gaan, heeft tot flinke 
commotie geleid. Dat dit veel gespreksstof zou opleveren, was natuurlijk te verwachten- en dat zijn we ook niet 
uit de weg gegaan. Wat we betreuren is dat de pers een platform werd om een deel van deze discussie te 
voeren. 
 
We kunnen ons voorstellen dat er bij ouders en leerlingen vragen zijn over het komende schooljaar. Bijvoor-
beeld hoe we omgaan met eventueel opgelopen achterstanden en of we de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
blijven garanderen, met de onrust die er heerst rondom de school. Wij hebben daar alle vertrouwen in, want 
de betrokkenheid van onze collega’s bij de leerlingen is onverminderd groot. Zoals elk jaar hebben enkele 
collega’s het Dominicus College verlaten, inmiddels zijn zij naar tevredenheid vervangen. Door de inzet van de 
NPO-subsidies, bedoeld om de achterstanden door corona weg te werken, hebben we daarnaast ook extra 
personeel aan kunnen trekken. Er ligt een degelijk plan klaar om de opgelopen onderwijsvertraging aan te 
pakken. 
  
Wij hebben er ook vertrouwen in dat we het komend schooljaar het gesprek over de toekomst van het 
Dominicus College met de betrokken partijen op een constructieve manier kunnen hervatten. Dit omdat wij 
allemaal het belang van onze leerlingen voorop hebben staan en samen de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van leerlingen voelen. De basis voor het gesprek dat wij na de 
zomervakantie gaan voeren, zal de uitkomst zijn van het onderzoek dat nu loopt naar de financiële 
haalbaarheid en wenselijkheid van een zelfstandig Dominicus College.  
 
Tot zover onze woorden gewijd aan de flinke uitdagingen waar wij dit jaar voor hebben gestaan. Want gelukkig 
valt er ook iets te vieren. Wij zijn zeer verheugd dat een groot aantal leerlingen geslaagd is: 
 
Havo: 76 van de 85 leerlingen (89%) 
Vwo: 82 van de 85 leerlingen (96%) 
 
Maar we zijn niet alleen trots op de eindexamenleerlingen- we zijn ook erg trots op al die leerlingen die het 
gelukt is om, ondanks het onderwijs op afstand, toch hun schoolwerk te blijven doen. Die aangehaakt bleven 
en zich door deze lastige tijd hebben heengeslagen. Onze dank gaat daarbij ook uit naar alle ouders, verzorgers 
en collega’s die hen daarbij ondersteund hebben.  
 
Wij wensen iedereen een welverdiende en ontspannen zomervakantie toe.  
 
Namens het MT, Dorine Pepping 
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 2. 

Uitslag derde tijdvak 
Vandaag is de uitslag van het 3e tijdvak van het centraal examen bekendgemaakt. Op de valreep zijn er weer  
2 geslaagden op de havo bijgekomen! Dat maakt dat dit jaar de slaagpercentages uitkomen op 91% op de havo 
en 96% op het vwo. Een mooi resultaat, zeker gezien de lastige omstandigheden van dit jaar. Alle geslaagden 
nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

@voCampus – alles binnen bereik 
Vanaf 1 augustus gaan de Alliantie VO en de Scholengroep Rijk 
van Nijmegen samen verder als nieuwe organisatie met een 
nieuwe naam: @voCampus. In de bijlage vindt u een brief van 
het College van Bestuur over deze aanstaande fusie. 
 
Dorine Pepping, rector 
 

DC-uren, wat kies jij? in 2021 – 2022  
Twee jaar geleden zijn we in de bovenbouw begonnen met de systematiek 
van de DC-uren, waarbij leerlingen een substantieel deel van hun rooster 
zelf invullen. Helaas viel deze onderwijsvernieuwing samen met de 
coronapandemie. Hierdoor is het onderwijsconcept helaas nog niet volledig 
tot zijn recht gekomen. Een deel van de speciale modules hebben we het 
afgelopen jaar door de coronamaatregelen moeten schrappen. 
  
We hopen van harte op een “normaal jaar” komend schooljaar waarbij de 
mogelijkheden van de DC-uren ten volle benut kunnen worden. Net als 
vorig jaar hebben we het boekje “DC-uren, wat kies jij?” gemaakt. In dit 
boekje vindt u: 
 
• een uitgebreide beschrijving van de systematiek van de DC-uren in de bovenbouw; 
• een specifieke beschrijving van het kiezen van DC-uren met behulp van de (Web)App van Zermelo; 
• een handig overzicht en een beschrijving van alle speciale verdiepings- en ondersteuningsmodules, 

gerangschikt per periode en per vak. 
  
Het boekje krijgen alle leerlingen deze week als pdf per mail toegestuurd en het is ook terug te vinden op de 
website onder Onze Onderwijs>DC-uren. Tijdens de eerste schooldag na de vakantie krijgen alle leerlingen van 
de bovenbouw het boekje ook als papieren boekje uitgereikt. 
  
We nodigen u van harte uit om de komende tijd door dit boekje te bladeren en met uw kind(eren) hun 
keuzes te bespreken. Op dinsdag 31 augustus om 17.00 uur kunnen leerlingen hun keuze kenbaar maken in 
Zermelo. De leerlingen die volgend jaar in de bovenbouw beginnen (4H en 4V) worden op die dag hierover nog 
uitgebreid geïnformeerd. 
 
Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 
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 3. 

Startweek schooljaar 2021- 2022 
Startweek 1e klassen 
De eerstejaars komen op dinsdag 31 augustus naar school om verder kennis te maken met hun klasgenoten en 
hun mentor. Na wat praktische informatie volgen de leerlingen diverse workshops. Voor de klassen 1H1 en 
1HV1 start de dag om 08.30 uur; de klassen 1A1 en 1G1 starten om 09.45 uur met het programma.   
 
Op woensdag 1 september starten de leerlingen de dag opnieuw met hun mentor. Ze programmeren hun iPad 
en kiezen aan de hand van pitches hun eerste project. Op donderdag 2 september gaan ze verder met het 
programmeren van de iPad. Ook maken de leerlingen twee instaptoetsen en hebben ze hun allereerste 
projectmiddag. Vrijdag 3 september hebben de leerlingen na een laatste iPad-instructie hun eerste ‘gewone’ 
lesdag volgens het rooster. Het precieze programma voor deze dagen staat vanaf 27 augustus op de homepage 
van onze website. 
  
Startweek 2e klassen 
De 2e klassen starten op dinsdag 31 augustus met een mentorbijeenkomst. De tweedejaars worden 
geïnformeerd over een nieuwe reeks projecten en de mogelijkheden tijdens de maatwerkuren. De leerlingen 
maken tijdens die bijeenkomst ook meteen hun keuzes. Op woensdag 1 september zijn er voor de 
2e klassen introductieactiviteiten. Op donderdag 2 september starten voor deze groepen de lessen volgens het 
rooster.  
 
Startweek 3e klassen 
De 3e klassen starten op dinsdag 31 met een introductieactiviteit. Op locatie worden kleine praktische zaken 
voor de start van het schooljaar besproken en wordt nader kennisgemaakt. Op woensdag 1 september starten 
de lessen volgens het rooster.  
 
Startweek bovenbouw 
4H, 4V, 5V, 5H en 6V starten op dinsdag 31 augustus met een introductieprogramma en op woensdag  
1 september starten de lessen volgens het rooster. 
  
Startweek Monnikskap 
Dinsdag 31 augustus is de opstartdag voor de leerlingen van de Monnikskap. Op deze dag zien zij hun mentor 
en de andere leerlingen weer. Ook krijgen zij hun rooster en boekenpakket, uitleg over de programma’s 
waarmee wij werken en krijgen zij de inlogcodes die zij nodig hebben. Deze dag start om 09.30 uur en eindigt 
om 11.45 uur. Woensdag 1 september is er een introductie-activiteit voor alle Monnikskap-leerlingen. Deze 
dag start om 09.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Donderdag 2 september starten de lessen volgens het rooster 
in Line. 
   
Vanaf vrijdag 27 augustus is het programma van de introductie-activiteiten te vinden op de homepage van 
onze website. Daar staat in waar de leerlingen moeten zijn en wat ze mee moeten nemen. 
 
Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2 
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator klas 3 t/m 5 havo 
Sjel Janssen, teamcoördinator klas 3 en 4 vwo 
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator klas 5 en 6 vwo 
Kathelijne Wentink, teamcoördinator de Monnikskap 
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 4. 

Ouderavonden 21- 22 
Vlak na de start van het nieuwe schooljaar zijn er een aantal ouderavonden gepland. Noteert u alvast de datum 
in uw agenda? De data zijn onder voorbehoud van de richtlijnen van de RIVM. Nadere informatie en het tijdstip 
volgt in het nieuwe schooljaar per email of via de Nieuwslink.  
 
2 sept: eerste klassen 
6 sept: tweede klassen 
7 sept: derde klassen 
 
20 sept: 4H en 4V 
21 sept: 5H, 5V en 6V 
 
Teamcoördinatoren  
 

Bezoek Rick Brink 
Afgelopen donderdag gaf oud-minister van gehandicapte zaken Rick Brink samen met collega Carlijn (van 
Studeren en Werken op maat) een wervelend gastcollege op de Monnikskap. In dit door leerlingen 
drukbezochte gastcollege sneden Rick en Carlijn verschillende onderwerpen aan die voor de leerlingen van de 
Monnikskap van belang zijn. Denk hierbij aan welke invloed je beperking kan hebben op studeren en werken, 
maar vooral hoe je daar mee om kan gaan. De leerlingen luisterden aandachtig en kwamen geregeld met 
goede vragen. Rick is nog steeds een geweldige spreker en een voorbeeld voor velen! Hartelijk dank en hopelijk 
tot ziens. 
 
Jeroen Pouwels, team Monnikskap 
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 5. 

Monnikskap filmochtend 
Avatar, Black Night en My Octopus Friend, wat hebben die films nu met elkaar te maken? Dit waren de films 
waaruit de leerlingen van de Monnikskap konden kiezen op de filmochtend. Films kijken met elkaar en daarna 
wafels bakken en opeten. Wat een ontspannende bezigheid na de toetsweek en als afsluiting van het 
schooljaar. Heerlijk! in vele opzichten. 
 
Anja Koker, docent Frans Monnikskap 
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 6. 

De Avond van de filosofie 2021 - De spelende filosoof 
Strakke koppen, een zweetdruppeltje links of rechts, nerveus gefrutsel met papiertjes en af en toe een scherpe 
blik naar een van de groepsgenoten van ‘de andere’ school: de Avond van de Filosofie was weer spannend. 
Voor leerlingen omdat ze een prestatie moeten leveren, voor ons als docenten omdat we benieuwd zijn waar 
onze leerlingen ons mee gaan verrassen.  
 
Het thema dit jaar, de spelende mens, gaf ook aanleiding tot spanning. 
Want van het extreme spel naar liefde en van regels om tot spelen te 
kunnen komen naar morele vorming, verschillende thema’s werden 
uitgediept. Dat leidde tot interessante inzichten en een nieuwe blik 
op ons, wij spelende mensen. Want spelen wij wel genoeg? Maakt 
spelen ons leven goed? Waar is de thrillseeker eigenlijk naar op zoek 
als hij speelt en welke filosofen kunnen we gebruiken om eens kritisch 
naar onszelf te kijken, want dat is iets wat filosofen doen. Op het 
einde werd er in de discussieronde nog wat gespeeld, al hielden de 
meesten het niet heel erg lang vol om al springend duidelijk te maken 
dat ze het met de stelling eens waren! 
  
Wibo van Lanen, docent filosofie Maaswaal College 
Mark van der Meijden, docent filosofie Dominicus College 
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 7. 

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 
 

Jaarplanner 

Week 34 
     

vr 27-aug 
 

Leerlingen Regulier Boeken ophalen 

Week 35 
     

ma 30-aug 
 

Leerlingen 
 

Lesvrije dag 

di 31-aug 
 

Leerlingen Allen Introductiedag 1 (voor MK 
uitgifte boeken, rooster volgt) 

wo 1-sep 
 

Leerlingen Allen vervolg introductie leerjaar 1-2, 
start lessen leerjaar 3-6 

 
1-sep 10.00 - 12.00 uur Leerlingen Regulier 5H: PWS-introductiebijeenkomst 

do 2-sep 
   

Start periode 1 

do 2-sep    Ouderavond klas 1 

vr 3-sep 
    

Week 36 
     

ma 6-sep 
   

Ouderavond klas 2 

di 7-sep 
   

Ouderavond klas 3 

wo 8-sep 
    

do 9-sep 
 

Leerlingen Allen  Info Ouders op website: LOB 
4H/4V                      

vr 10-sep 
    

 
 
 
 
 
 

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

https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/infoplein_mt/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120005A577CEC23A36A4B860CD0DAFDE74748&id=%2Fsites%2Finfoplein%5Fmt%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2FCorona%2F210415%5FCoronaprotocol%202020%20%2D%202021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Finfoplein%5Fmt%2FGedeelde%20documenten%2FOrganisatie%2FCorona
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

