
 

1. 

 
 

 
Uitnoding ouderavond 4 havo en 4 vwo (regulier) 
Graag nodigen wij de ouders van 4 havo- en 4 vwo-leerlingen uit voor een ouderavond op 
maandag 20 september. Wij hechten er veel waarde aan u op school te ontvangen om kennis te maken met de 
mentor van uw zoon/dochter. Ook krijgt u die avond van de examensecretaris informatie over het PTA. 
Informatie over Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) is de komende weken te vinden op de homepage van 
de website van onze school en is daarna terug te lezen in dominicuscollege.decaan.net. Heeft u vragen met 
betrekking tot LOB, neem dan contact op met de decaan Colette Ribbers via: RIC@dominicuscollege.nl 
 
Wij vragen u om de regelgeving met betrekking tot COVID-19 te respecteren. Wij gaan er vanuit dat u bij 
verkoudheidsklachten thuis blijft.  
 
4 havo 
18.30 uur:  Inloop met koffie en thee  
18.45 uur – 19.15 uur: Plenaire gedeelte in de aula: PTA  
19.15 uur tot 20.00 uur: Kennismaking met de mentor 
 
FLL, Lilian Fluijt   gymzaal 
BOA, Anne van den Bosch  B101 
DYR, Ruud van Dijck  A003 
HAL, Lina van Hassel  B102 
UIS, Stijn Uittenbogaard  A007 
KHN, Nadda Khaled  A001 
GEY, Kay Geurts   A005 
 
4 vwo 
19.30 uur  Inloop met koffie en thee vanaf  
19.45 uur tot 20.15 uur: Plenaire gedeelte in de aula: PTA  
20.15 tot 21.00 uur Kennismaking met de mentor  
 
HEY , Marijke Heymans (4V1) stilteruimte                     
JUM, Maaike Jütten (4V2)  gymzaal 
FAJ, Jerrel Fanoembi (4V3) gymzaal 
                      
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator havo 3 t/m 5 
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo 3 en 4 
 

Uitnoding ouderavond 5 vwo, 5 havo en 6 vwo (regulier) 
Graag nodigen wij de ouders van 5 vwo-, 5 havo- en 6 vwo-leerlingen uit voor een ouderavond op 
dinsdag 21 september. Wij hechten er veel waarde aan u op school te ontvangen om kennis te maken met de 
mentor van uw zoon/dochter. Ook krijgen ouders van 5 havo- en 6 vwo-leerlingen van de examensecretaris 
informatie over examenregeling. Informatie over Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) is de komende 
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weken te vinden op de homepage van de website van onze school en is daarna terug te lezen in 
dominicuscollege.decaan.net. Heeft u vragen met betrekking tot LOB, neem dan contact op met de decaan 
Colette Ribbers via: RIC@dominicuscollege.nl 
 
Wij vragen u om de regelgeving met betrekking tot COVID-19 te respecteren. Wij gaan er vanuit dat u bij 
verkoudheidsklachten thuis blijft.  
 
5 vwo 
18.30 uur:  Inloop met koffie en thee  
18.45 uur tot 19.15 uur: Kennismaking met de mentor 
 
ABH, Hanneke Abbenhuis  A002  PER, Roos Pesch   A009 
ANB, Bettina Anhuth  A003  RIB, Bart van Riessen  A011 
CRA, Rachel Crane  A004  SCR, Renée van der Schans A012 
DOL, Lotte van Dongen  A008  TAC, Carolijn Tacken  A014 
ELS. Susanne Elgershuizen  A005  TRV, Virgil Tromp   A013 
GRC, Carla Gruijthuijsen  A006  VOC, Carlijn Vos   A001 
HEA, Ad Hereijgers  A007 
 
6 vwo 
19.00 uur:  Inloop met koffie en thee   
19.15 uur tot 19.45 uur: Plenaire gedeelte in de aula: examenregeling  
19.45uur tot 20.15 uur: Kennismaking met de mentor  
 
ABH, Hanneke Abbenhuis  A002  PER, Roos Pesch   A009 
ANB, Bettina Anhuth  A003  RIB, Bart van Riessen  A011 
DOL, Lotte van Dongen  A008  SCR, Renée van der Schans A012 
ELS. Susanne Elgershuizen  A005  TRV, Virgil Tromp   A013 
GRC, Carla Gruijthuijsen  A006  VOC, Carlijn Vos   A001 
HEA, Ad Hereijgers  A007 
 
5 havo 
20.00 uur:  Inloop met koffie en thee  
20.15 uur tot 20.45 uur: Plenaire gedeelte in de aula: examenregeling  
20.45 uur tot 21.15 uur: Kennismaking met de mentor 
 
HOA, Aukje van Hout  B002   
JAL,   Lars Jaensson  B101 
TJR,   Riff Tjon Eng Soe  A101 
SMI,  Ingrid Smit   B102 
ZON,  Annelies van Zomeren B003       
 
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator havo 3 t/m 5 
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator 5 en 6 vwo 
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21 en 28 september: schoolfotograaf 
Op 21 september worden er weer schoolfoto’s gemaakt!  
Op 28 september komt de schoolfotograaf nog eens terug voor de 
leerlingen die op 21 september afwezig zijn. 
 

Lesuitval 
Deze week en komende week kan er sprake zijn van lesuitval en/of roosterwijzigingen. Dit komt door de 
introductiekampen en uitval door ziekte. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken, maar 
geheel voorkomen kan helaas niet. We hopen op uw begrip. 
 
Daarnaast zorgen een paar studie- of ontwikkeldagen voor lesvrije dagen. Dat is het geval op donderdag  
30 september, dinsdag 12 oktober en de middag van vrijdag 22 oktober. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Nieuwsbrief Decanaat 
In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief Decanaat. Deze verschijnt elk half jaar. 
Komende week gaan we o.a. aan de slag met de leerlingen van leerjaar 4 in 
het LOB-project. 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Aanbod Bijlesnetwerk: Het Lyceo Examenjaar 
Het examenjaar is voor leerlingen en hun ouders vaak een spannende periode. 
Er komt veel op uw kind af en de druk is hoog. Speciaal voor dit laatste jaar 
richting het eindexamen hebben wij daarom ‘Het Lyceo Examenjaar’ 

ontwikkeld. Het Lyceo Examenjaar is een compleet en persoonlijk pakket aan ondersteuning voor 
examenkandidaten tijdens het laatste schooljaar. Met ‘Het Lyceo Examenjaar’ haalt uw kind het maximale uit 
het examenjaar en begint hij of zij straks zonder stress aan de eindexamens. Meer informatie vindt over dit 
aanbod vindt u in de bijlage. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator 
 
M. +31 6 13057615 E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl 

 
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 

mailto:niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl
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Brugklaskamp 1HV en MK 
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Medezeggenschap 
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 16 juli jl. is alweer het laatste bericht vanuit de MR aan u verzonden. Inmiddels is de derde week van dit 
nieuwe schooljaar al bijna voorbij. Wij hopen dat iedereen weer gewend is aan de lessen en de dagelijkse 
zaken. In onze laatste bericht van 16 juli jl. schreven wij al welke taken bij als MR zoal jaarlijks verrichten en de 
extra zaken die begin 2021 erbij zijn gekomen. Ook dit schooljaar zal de MR als formeel, zelfstandig en 
onafhankelijk orgaan gebruik maken van zijn informatie, advies en instemmingsrecht op essentiële 
beleidstaken waarbij steeds het belang van onze school voorop staat. 
 
Laatste nieuws: 
Vrijdag 10 september jl. heeft de MR van het MT het conceptrapport van het onderzoek financieel 
haalbaarheid DC ontvangen. Reeds op maandag 13 september jl. is aan een deel van de MR en één 
afgevaardigde van de OR een presentatie gegeven, echter vanwege deze korte termijn waren niet alle MR 
leden in staat het rapport voor die tijd te bestuderen en op het aangekondigde tijdstip aanwezig te zijn. Op 
woensdagmiddag 15 september jl. is het rapport gepresenteerd aan het personeel. Als MR moeten wij nog 
gezamenlijk het conceptrapport bestuderen en bespreken alvorens wij onze eventuele vragen, opmerkingen 
e/o aanmerkingen kunnen plaatsen c.q. geven.  
 
Het onderzoek dat de MR wil uitvoeren naar “In welke vorm(en) het Dominicus College in de toekomst gezond 
kan blijven?” is nog in een pril stadium. Daarover geven wij u zo spoedig als mogelijk een update.  
 
Voor wat betreft de ingediende klacht door de ouder- en leerlingengeleding tegen het MT het volgende. Op 27 
augustus jl. heeft de bovenschoolse klachtencommissie ons medegedeeld dat zij de klacht in behandeling 
zullen nemen. Op een inhoudelijke reactie van het MT is de MR nog in afwachting.  
 
Verder heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) op 17 augustus jl. een besluit 
genomen op de bekostiging/afbouwregeling van de Monnikskap, zoals door het MT is gecommuniceerd naar 
de belanghebbenden (het team, ouders en leerlingen) van de Monnikskap.  
 
Tot slot heeft u maandag 13 september jl. kennis genomen van de vacature oudergeleding. Tot vrijdag 17 
september a.s. kunt u zich aanmelden via verkiezingenmr@dominicuscollege.nl (zie bijlage). Wij bedanken 
Saskia van Zwolgen nogmaals voor haar inzet en betrokkenheid en wensen Saskia heel veel succes met haar 
verdere carrière.  
 
Heeft u vragen en of suggesties, stuur een mail naar medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl. 
Wij wensen iedereen een succesvol en een goed schooljaar toe.  
 
Medezeggenschapsraad Dominicus College 
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Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren 
heeft het coronavirus verstrekkende gevolgen. Alle GGD’en in Nederland onderzoeken 

de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Dit onderzoek heet de Corona 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het onderzoek vindt plaats in september, oktober of november 2021. Tijdens 
een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Meer informatie over het 
onderzoek vindt u op de website van de GGD Gelderland Zuid. Betrokken ouders ontvangen persoonlijk bericht 
over de deelname aan het onderzoek. 
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 
 

Jaarplanner 

 
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 
 

Ouders Allen Ouderavond 5H / 5V / 6V 

wo 22-sep     

do 23-sep 
 

Leerlingen Regulier Project + intro LOB 4V1, 4V2 en 4V3 

vr 24-sep Hele dag Leerlingen  internationaal wiskundetoernooi 

week 39 
     

ma t/m wo 27-9 t/m 29-9 
 

Leerlingen Allen Introductiekamp 1G1 

di 28-sep 
 

Leerlingen Allen Schoolfotograaf  

wo, do, vr 29-9 t/m 1-10 Hele dag Leerlingen Allen LO-lessen vervallen 

wo 29-sep Avond Allen Allen MR 

do 30-sep Hele dag Leerlingen Allen Lesvrije dag 

do 30-sep 
 

Leerlingen/Ouders Allen Webinar DUO 5H/6V 

vr 1-okt 6e lesuur Leerlingen Allen Bijeenkomst dyslexie klas 1 

 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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