
 

1. 

 
 

Corona zelftesten 

Deze week zijn in alle onderbouwklassen zelftesten verdeeld. De bovenbouwleerlingen 
kunnen de testen afhalen bij de receptie. Let op: de testen (merk: BD veritor) hebben een 
beperkte houdbaarheid en de houdbaarheid is per doosje verschillend. 
 
De afname van zelftesten gebeurt op vrijwillige basis. Vanaf komende week delen we de 

testen niet meer tweewekelijks uit. Leerlingen en personeel kunnen vanaf dat moment twee zelftesten per 
week afhalen bij de receptie.  
 
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-maatregelen.  
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Overgangsnormen en examenreglement 
Op woensdag 29 september heeft de MR ingestemd met de nieuwe overgangsregeling, het nieuwe 
examenreglement en de nieuwe PTA's voor dit schooljaar. De overgangsregeling is vrijwel onveranderd 
gebleven. Belangrijke aanpassing in het examenreglement is de extra herkansing voor 5H en 6V na toetsweek 
1; deze is toegevoegd met het oog op de mogelijk opgelopen corona-achterstanden. De overgangsregeling 
2021-2022 en het examenreglement 2021-2022 zijn op de website terug te vinden onder Onze school / 
Afspraken op school. De vernieuwde PTA’s worden beschikbaar gesteld via het leerlingenportaal. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Met de Draisine.. 
Op 5 oktober zijn de tweedeklassers in het kader van het project 'de grensregio' met de Draisine van 
Groesbeek naar Kranenburg gefietst. Deze prachtige tocht over het oude spoor tussen Nijmegen en Kleve 
begon met mooi weer, maar eindigde in regen. Zoals op de foto is te zien, hebben de leerlingen ondanks het 
slechte weer er een knusse bedoeling van gemaakt! 
 
Bouke Deinum, docent aardrijkskunde  
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 2. 

Mooie prestaties van onze leerlingen! 
 
Man Up! 
Astrid Zollinger, leerling van klas 3MG1 van de Monniskap werd eerder deze week verrast door de uitslag van 
de Man Up: een wedstrijd creatief schrijven voor jongeren. Zij kreeg te horen dat zij op de shortlist staat, bij de 
laatste vijf deelnemers. Dit had zij niet verwacht, omdat zij haar tekst in het Engels moest aanleveren. Een hele 
mooie prestatie dus!  
 
 
 
 
 
 
Meer informatie over de wedstrijd is te lezen op deze site: https://chawtonhouse.org/2021/10/man-up-
creative-writing-competition-results/ In de bijlage vindt u het verhaal van Astrid. 
 
Kathelijne Wentink, teamcoördinator de Monnikskap 

 
Nederlands Kampioenschap Golf U15 
Onze 4V-leerling Kayden Chang heeft in september het Nederlands 
Kampioenschap Golf U15 gewonnen! Een fantastische prestatie en 
daarom een felicitatie waard! Hij is duidelijk in vorm en mag met 
deze winst op zak deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap 
Golf tot 21 jaar. Tussen de grotere golfers zal hij zich moeten 
bewijzen, maar kans maakt hij zeker. Het NK Golf tot 21 jaar duurt 
tot zondag 10 oktober in Groningen.  
 
We wensen Kayden ontzettend veel succes!  
 
Sjel Jansen, teamcoördinator klas 3 & 4 vwo 
 
 

Verkiezingsuitslag oudergeleding MR 
Vorige week hebben veel ouders hun voorkeursstem uitgebracht op een nieuwe 
kandidaat voor de  oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad van het 
Dominicus College. Elisabeth Hankeln (moeder van 2 leerlingen op onze school) heeft de 
meeste stemmen gekregen en is daardoor gekozen als derde ouderlid binnen de MR.  

 
Wij willen alle kandidaten nogmaals bedanken voor hun betrokkenheid en wensen Elisabeth veel succes in haar 
nieuwe rol. 
  
Namens de MR, Tom Hooft van Huysduynen en Nadia Lolli 
 

https://chawtonhouse.org/2021/10/man-up-creative-writing-competition-results/
https://chawtonhouse.org/2021/10/man-up-creative-writing-competition-results/
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Online thema-ouderavonden  
IrisZorg en Pro Persona Connect 
IrisZorg en Pro Persona Connect organiseren een aantal online ouderavonden over 
de thema’s alcohol, roken en blowen, gamen en somberheid in de opvoeding. De 
eerste ouderavond met het thema somberheid vindt plaats op 21 oktober a.s. 
 
Roken, drinken en blowen (ouders klas 1 en 2)  
Donderdag 11-11-2021  
Donderdag 13-01 2022  
 
Roken, drinken en blowen (ouders klas 3 en hoger)  
Donderdag 2-12- 2021  
Dinsdag 1-2-2022  
 
Gamen (voor alle ouders)  
Donderdag 4-11-2021  
Dinsdag 8-2-2022  
 
Somberheid (voor alle ouders)  
Donderdag 21-10-2021  
Woensdag 19-1-2022  
 
De avonden zijn van 19:30 tot 21:00 uur. U kunt zich (tot een week van tevoren) aanmelden voor de 
ouderavonden via de website van IrisZorg. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
 Nancy van Riet-Bunte, conrector 
 

School telefonisch niet bereikbaar 12 oktober 
I.v.m. personeelsbijeenkomsten die extern plaatsvinden is de school op 12 oktober telefonisch niet bereikbaar. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Jaarplanner 
week 41 

     

ma  11-okt 
    

di 12-okt Hele dag Leerlingen Allen Lesvrije dag 

wo 13-okt 
    

do 14-okt     

https://www.iriszorg.nl/online-ouderavond
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 4. 

vr 15-okt Middag Leerlingen Allen 1e klassen: voetbaltoernooi 

vr 15-okt Avond Leerlingen Allen 1e klassen: Halloweenfeest 

week 42 
     

ma  18-okt 
    

di 19-okt     

wo 20-okt 3e t/m 6e uur Leerlingen Allen 6V.nat: Stralingspracticum 

do 21-okt     

vr 22-okt 
 

Leerlingen 
 

Excursie TE bovenbouw 
 

22-okt Vanaf 12.30 uur Leerlingen Allen Lessen vervallen ‘s middags 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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