
 

1. 

 
 

Start schooljaar 
Na het trieste nieuws dat we in de zomervakantie te verwerken kregen, zijn we het schooljaar goed gestart. 
Het was fijn om alle leerlingen weer op school te ontvangen en om voor hen, naast de lessen, ook weer 
activiteiten met weinig restricties te kunnen organiseren. De brugklasleerlingen die op kamp zijn geweest, 
hebben het erg gezellig gehad. Het mooie weer was daarbij natuurlijk zeer welkom! Het is erg bijzonder om te 
zien hoe de klassen nu al een hechte groep geworden zijn.  
 
Aanstaande maandag gaat de laatste klas op kamp. We wensen de leerlingen van 1 gymnasium veel plezier! 
Het was goed om ook u weer op school te mogen ontvangen tijdens de ouderavonden. Kortom, de 
levendigheid binnen onze school is weer terug! Nu we aanstaande maandag afscheid mogen nemen van 
‘afstand houden’ en het dragen van mondkapjes voelt het hopelijk voor iedereen weer als normaal.  
 
We hebben de resultaten gekregen van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een zelfstandig 
voortbestaan van onze school. Helaas is de uitkomst van dit onderzoek zeer zorgelijk. We staan voor moeilijke 
keuzes. Op dit moment zijn we in gesprek met alle personeelsleden en horen we terug wat er leeft onder onze 
collega’s. Afgelopen woensdag hebben we het rapport uitvoerig besproken met de ouderraad. Ook zij hebben 
hun zorgen gedeeld en vragen bij ons neergelegd.  
 
De bevindingen uit alle gesprekken bespreken we de komende week met de bestuurders die op hun beurt in 
gesprek gaan met de MR. We verwachten voor de herfstvakantie een terugkoppeling te krijgen van het Bestuur 
en u duidelijkheid te kunnen geven over hoe het verder zal gaan. Bent u geïnteresseerd in de volledige 
rapportage van het onderzoek, dan kunt u dit vinden op onze website: onder Onze school>Toekomst 
Dominicus College. 
 
Namens het MT, Dorine Pepping, rector 
 

Corona-maatregelen versoepeld 
Vanaf 25 september vervallen een aantal relevante coronamaatregelen. Het verplicht 
dragen van mondkapjes in de school komt te vervallen. Ook vervalt voor leerlingen de 
verplichting om 1,5 meter afstand te houden tot personeelsleden en idem voor 
personeelsleden onderling. Dit betekent dat we ook het normale rooster weer zullen 
hervatten, dus zonder verlengde pauzes. Uiteraard blijven we wel de hygiënemaatregelen 

handhaven en blijft het advies om afstand te houden waar dat kan. Op de website vindt u het aangepaste 
coronaprotocol; we zijn nog in afwachting van instemming van de MR. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Presentaties ouderavond 
Op de homepage van onze website vindt u de komende twee weken de PowerPointpresentaties die werden 
getoond tijdens de ouderavonden van klas 4 t/m 6. 
 
Teamcoördinatoren bovenbouw 
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https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210922_Coronamaatregelen_vanaf_25_september_2021.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/
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Rots en watertraining 
In het kader van de NPO-gelden zijn er in de onderbouw extra lessen lo en studielessen ingeroosterd. Om een 
goede ondersteuning te bieden aan de gesprekken die mentoren en docenten hebben omtrent veerkracht en 
weerbaarheid met onze leerlingen hebben we het Gadaku Institute / Rots en water NL gevraagd een interne 
training te verzorgen.  Een twintigtal collega’s uit de onderbouw, bovenbouw (zowel regulier als van de 
Monnikskap) en het ondersteuningsteam zal op 29 en 30 september en 1 oktober aan deze 3-daagse training 
deelnemen. Er zal hierdoor op deze dagen sprake zijn van extra lesuitval. 
 
Nancy van Riet, conrector 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage, excursies en reizen naar het buitenland worden ook dit jaar 
gefactureerd via Wis Collect. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor inloggegevens 
per email. Maakte u vorig jaar al gebruik van Wis Collect, dan blijven deze 
gegevens hetzelfde. Heeft u meerdere kinderen op school? U heeft maar één 
inlog nodig voor uw kinderen. 

 
In tegenstelling tot voorgaande schooljaren worden de excursies en reizen dit schooljaar apart gefactureerd 
van de ouderbijdrage. Dit alles heeft te maken met de situatie rondom corona en het feit dat het nog 
onduidelijk is welke activiteiten te zijner tijd door kunnen gaan. 
 
U kunt via WIS Collect zien wat er aan u gefactureerd is, voor welke datum betaald moet worden, maar ook 
welke bedragen u in het verleden heeft betaald. Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen: oktober 2021 
en januari 2022. Dit kunt u aangeven in de betaalmodule. Vanaf 1 oktober wordt de eerste schoolnota aan u 
verzonden. Meer uitleg over Wis Collect vindt u via: www.wis.nl/ouders. Meer informatie over de opbouw van 
de schoolnota is te vinden op onze website onder: Onze school>Ouders en Dominicus>Vrijwillige ouderbijdrage 
2021-2022 
 
Leergeld Nijmegen 
Kunt u de ouderbijdrage niet betalen? Dan kunt u via Leergeld Nijmegen hulp aanvragen. Leergeld Nijmegen 
helpt gezinnen die in Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. Leergeld Nijmegen helpt door activiteiten 
voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar te betalen. Wilt u meer informatie? Of wilt u weten of Leergeld 
Nijmegen u kunt helpen? Kijk dan op de website van Leergeld Nijmegen: www.leergeldnijmegen.nl 
 
Miranda Persoon en Thea Derks, afdeling financiën 
 

Verkiezingen oudergeleding MR 

Vier ouders hebben zich verkiesbaar gesteld voor de vrijgekomen zetel in de oudergeleding 
van de MR. Ouders ontvangen per email nadere informatie over de kandidaten en een link 
om hun stem uit te brengen voor een van deze kandidaten. U kunt uw voorkeurstem 
(anoniem) t/m donderdag 30 september uitbrengen. U mag één keer stemmen, via het 
schoolaccount van uw zoon of dochter. Wij wensen de kandidaten veel succes! 

 
Nadia Lolli & Tom Hooft van Huysduynen, Namens de verkiezingscommissie MR 
 

http://www.wis.nl/ouders
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210922_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2021-2022_.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/210922_Ouderbijdrage_en_verplichte_excursies_2021-2022_.pdf
http://www.leergeldnijmegen.nl/
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Goethe-certificaten uitgereikt! Herzlichen Glückwunsch! 
Op dinsdag 21 september vond de jaarlijkse uitreiking van de Goethe-certificaten plaats. Het was maar een 
klein clubje van doorzetters, die ondanks lockdown flink aan de slag zijn gegaan met dit extra programma 
versterkt Duits. Maar, dit leverde wel een slagingspercentage van 100% op! Het was weer een gezellige avond 
met bubbels, gebak, toespraken, een quiz voor de ouders en een Playmobil-Goethe als souvenir.  
 
De sectie Duits is trots op jullie! 
 
Imke Barth, docent Duits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afschaffen Groenboek 
Vanaf de start van het huidige schooljaar is het Groenboek afgeschaft. Graag wijzen wij u hierbij nogmaals op 
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 (vervangster: Tysha Paal), Michael Amusah en Petra Peeters 
(Monnikskap).  
 
Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR & communicatie 
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Wiskundetoernooi Radboud Universiteit 
Op vrijdag 24 september vindt het jaarlijkse wiskundetoernooi van de Radboud universiteit plaats. Dit toernooi 
wordt tegelijkertijd gehouden op de universiteiten van Bonn en Leuven. In Nederland nemen er ruim 100 
teams van 4 of 5 leerlingen deel.  
 
In de ochtend vindt de Estafette plaats, waarbij de leerlingen zo snel mogelijk opgaven maken waarmee zij 
punten kunnen verdienen. Vervolgens begint de middagwedstrijd genaamd Sum of Us. Hierin staat een 
maatschappelijk relevant thema centraal; het thema van dit jaar is aanbevelingssystemen, zoals bij Netflix, 
Spotify etc gebruikt worden. Tijdens de Sum of Us moeten de leerlingen verschillende opdrachten maken om 
daarmee zo veel mogelijk punten te verdienen. 
 
Vanwege corona wordt de wedstrijd online op school gehouden. We hebben 2 teams in de strijd, elk bestaande 
uit 5 leerlingen uit 5V of 6V. Kortom, een wiskundige dag die ze niet willen missen. Wij kijken er alvast naar uit! 
 
Hanneke Abbenhuis, sectie wiskunde 
 

Een VW-bus als ‘stembus‘: DIA-Wahlwagen brengt Duitse 
verkiezingen naar scholen 
Met een elektrisch VW-busje rijden medewerkers van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) tussen 20 en 24 
september langs scholen in het hele land. Zij geven voorlichting over de Duitse Bondsdagverkiezingen, die ook 
voor Nederland van groot belang zijn en met spanning worden bekeken. Want na 16 jaar Angela Merkel krijgt 
Duitsland een nieuwe bondskanselier. Wie zal Merkel opvolgen? Welke politieke partijen zijn er in Duitsland? 
Hoe kun je die vergelijken met onze Nederlandse partijen? Welke thema’s bepalen de Bundestagswahl op 26 
september? En welk partijprogramma spreekt de leerlingen het meest aan? Dat zijn vragen die tijdens de 
gastles aan de orde komen.  
 
Afgelopen dinsdag 21 september was de stembus bij ons op school om aan zo’n 36 bovenbouw-leerlingen (5V 
regulier en MK)  een voorlichting en workshop te geven over de Duitse verkiezingen. Aan het einde van de les 
mochten de leerlingen zelf hun stem uitbrengen in de retro Wahlwagen. De uitslagen worden achteraf online 
bekend gemaakt. 
  
“Met dit project willen wij niet alleen de kennis 
over het hedendaagse Duitsland vergroten, 
maar ook het politieke bewustzijn van de 
leerling stimuleren”, zegt Trixie Hölsgens van 
de DIA-Onderwijsafdeling. Het Duitsland 
Instituut Amsterdam is het kenniscentrum over 
Duitsland. Het opereert op het raakvlak van 
onderwijs, wetenschap en maatschappij en 
initieert en stimuleert Nederlands-Duitse 
netwerken en uitwisselingen. 
 
Bettina Anhuth, sectie Duits 
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Webinar Studiefinanciering 

Op donderdag 30 september om 19.30 uur organiseert DUO een webinar 
over studiefinanciering. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage. 
 
Colette Ribbers, decaan 

 
Introductiekamp 1H 
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Introductie- 
kamp 1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 4 | 23 september 2021 
 

 7. 

Jaarplanner 

 
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 L.O. lessen vervallen 

wo 29-sep Avond Allen Allen MR 

do 30-sep Hele dag Leerlingen Allen Alle lessen vervallen i.v.m. 
docentenbijeenkomst 

do 30-sep 
 

Leerlingen/Ouders Allen Webinar DUO 5H/6V 

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

week 40      

ma      

di       

wo      

do      

vr      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

