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Ouderavonden bovenbouw 
We zijn erg blij dat we dit schooljaar ook weer alle ouders fysiek op school kunnen ontvangen. Graag wijzen we 
u nog even op de datum van de eerste ouderavond: 
 
4 havo en 4 vwo:  20 september 
5 havo, 5 vwo en 6 vwo: 21 september 
 
In de volgende Nieuwslink vindt u een uitgebreide uitnodiging. 
 
Teamcoördinatoren bovenbouw 
 

Jeugdgezondheidszorg op onze school 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om 
jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar 
goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen 
van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding. Op het Dominicus College werken: 
 

     
Sylvia Wellink,                                    Natalie Faddegon 
Jeugdarts                                             Jeugdverpleegkundige 
swellink@ggdgelderlandzuid.nl   nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl 

 
Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD? 
• In klas 2; meten, wegen en gesprek 

Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze 
zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek 
op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige 
meet en weegt de jongere. 

• In klas 3 of 4; gesprek  
GGD Gelderland-Zuid onderzoekt de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit 
onderzoek heet de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. En wij als school doen daaraan mee. Ouders 
en leerlingen van klas 3 en 4 hebben daarvoor een brief ontvangen. In een persoonlijk gesprek met vragen 
over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en school, kan de 
jeugdverpleegkundige advies geven en als dat nodig is doorverwijzen.   

Nummer  2 | 9 september 2021 

mailto:swellink@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 2 | 9 september 2021 
 

 2. 

• Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school (verzuim) 
De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen 
kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te 
voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen 
met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is. 

• Als een extra afspraak gewenst is 
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is. Dan volgt een 
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

• Bij vaccinaties 
Op het gebied van de vaccinaties gaat er komend jaar iets veranderen. De leeftijd van de HPV vaccinatie 
verandert en ook jongens worden hiervoor uitgenodigd. Op dit moment is nog niet precies duidelijk 
wanneer dit gaat gebeuren. Het plan hiervoor komt van het RIVM. Maar door de corona-uitbraak zijn veel 
beslissingen blijven liggen. Als een jongere voor de HPV vaccinatie aan de beurt is, ontvangt hij/zij een 
oproep. Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 
worden. Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 

 
Iedereen kan een afspraak maken 
De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over 
opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Dit kan via 088 - 144 71 11 (bereikbaar op 
werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur). 
 
Liever geen onderzoek? 
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ? Geef dit dan door via 088-144 71 
11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 
 
Meer informatie? 
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Bij ‘Ons aanbod’ > Jeugdgezondheid 4 tot 19 jaar’ staan ook de 
vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.  

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement 
en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde 
Schoolteam. Zoals over  gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie. 

• Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun 
gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.  

 
Jeannette Buijs, zorgcoördinator 
 

Factuur ecxcursie Burgers Zoo 
De leerlingen van de Monnikskap die mee zijn geweest naar Burgers Zoo, ontvangen komende week via de e-
mail de factuur voor deze excursie met een directe link naar de betaalmodule. 
 
Thea Derks, financiële administratie 
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Fysiotherapie op de Monnikskap 
Na jarenlange samenwerking met de fysiotherapeuten van de Maartenskliniek 
neemt vanaf dit schooljaar ‘Fysiotherapie de Enk’ het stokje over. Wij zijn erg blij 

met deze nieuwe samenwerking. Leerlingen op de Monnikskap met (chronische) pijnklachten, moeite om mee 
te komen met bijvoorbeeld de gymlessen, houdingsproblemen of andere hulpvragen kunnen via hun mentor 
een aanmeldformulier krijgen.  
 
Katelijne Wentink, teamcoördinator de Monnikskap 
 

Bijlesnetwerk 
Mijn naam is Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator vanuit Bijlesnetwerk op het 
Dominicus College.  

 
Wat wij doen?  
In samenwerking met de school bieden wij leerlingen alle nodige ondersteuning voor een bloeiende schooltijd. 
Samen met u en uw kind gaan we op zoek gaan naar een passend traject, of dit nu huiswerkbegeleiding, bijles, 
studiecoaching of een van onze andere diensten is. Wij kunnen uw kind helpen achterstanden weg te werken, 
moeilijke vakken bij te spijkeren en natuurlijk te leren leren. En dit alles simpelweg om uw kind de tools aan te 
reiken om uiteindelijk zelfstandig uit de voeten te kunnen, ook straks na de middelbare school. 
 
Voor meer informatie kunt een kijkje nemen op onze site. Hier kunt u ook een informatiepakket aanvragen. 
Uiteraard kunt u ook contact met mij opnemen. Wij wensen alle leerlingen een fijn schooljaar toe! 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 
M. +31 6 13057615 
E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 
 

Huiswerkbegeleiding in de bieb 
Bijlesnetwerk verzorgt dagelijks huiswerkbegeleiding bij ons op school maar u 
kunt uw zoon of dochter ook aanmelden voor huiswerkbegeleiding in de 

bibliotheek Zwanenveld, bibliotheek Hatert en in Wijkatelier Lindenholt. Dit is een initiatief van de Bibliotheek 
Gelderland Zuid, mede mogelijk gemaakt door gemeente Nijmegen en Stichting Leergeld Nijmegen. Bent u 
cliënt van de Stichting Leergeld Nijmegen? dan worden de kosten vergoed. Meer informatie vindt u in 
bijgaande flyer. 
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 
 

Coronaprotocol 2021-2022 
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 
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Jaarplanner 

Week 37 
    

ma t/m wo 13-9 t/m 15-9 Leerlingen Allen Introductiekamp 1HV1 + MK 

di 14-sep 
   

wo t/m vr 15-9 t/m 17-9 Leerlingen Allen Introductiekamp 1H1 

do 16-sep 
   

vr 17-sep 
   

week 38 
    

ma 20-sep Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4H 

ma 20-sep Ouders Allen Ouderavond 4H / 4V 

ma t/m wo 20-9 t/m 22-9 Leerlingen Allen Introductiekamp 1A1 

di 21-sep Leerlingen Allen Schoolfotograaf 

di 21-sep Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V1 

di 21-sep Ouders Allen Ouderavond 5H / 5V / 6V 

wo 22-sep    

do 23-sep Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V2 en 4V3 

vr 24-sep 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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