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Bericht schoolleiding 
Afgelopen vrijdag hebben we u een bericht  gestuurd met een heftige boodschap; het bestuur heeft het 
voorgenomen besluit om de school op termijn te sluiten ter advisering voorgelegd aan de MR. Dit 
voorgenomen besluit roept bij alle betrokkenen veel emotie op. 
 
We hebben begrip voor deze emotie en ook voor alle vragen die de mail bij u oproept. Vragen over de 
continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. Vragen over hoe wij nu de toekomst zien voor leerlingen en 
personeel en vragen over wat dit doet met de sfeer op school. Op dit moment kunnen we nog niet alle vragen 
beantwoorden. Dat heeft ook te maken met het gegeven dat er nog geen definitief besluit is genomen door het 
Bestuur. Dat wil niet zeggen dat we nu niks kunnen doen. We zijn voornemens om scenario’s met verschillende 
toekomstperspectieven uit te werken en de gevolgen voor leerlingen en personeelsleden in kaart te brengen. 
Na de vakantie gaan wij wederom in gesprek met alle personeelsleden. Over de scenario’s betreffende de 
leerlingen voeren we graag het gesprek met de ouderraad. 
 
In deze Nieuwslink deelt ook de ouderraad hun zorgen met u en roept u op om vragen en zorgen met hen te 
delen. De reacties die u hen stuurt zullen worden meegenomen in het gesprek dat zij met ons hebben op  
17 november. Vanzelfsprekend kunt u ons ook altijd rechtstreeks benaderen via  postbus@dominicuscollege.nl 
 
Namens het MT, Dorine Pepping, rector  
 

Nieuws uit de ouderraad 
Als ouderraad vervullen we de rol van klankbordgroep voor de directie van het Dominicus College. Voor ons als 
ouderraad kwam het nieuws van een mogelijke opheffing van onze school, net als bij veel andere ouders en 
leerlingen, als een totale verrassing. Na de financiële analyse over de toekomst van het Dominicus College 
zaten wij nog in de fase dat we dachten dat er een haalbaarheidsonderzoek naar een fusie gestart zou gaan 
worden. Helaas is de situatie sinds vrijdag 15 oktober jl. volledig gewijzigd.  
 
We maken ons ernstige zorgen over de huidige onzekere situatie. We zien dat leerlingen, docenten en niet 
onderwijzend personeel hard geraakt zijn door deze onzekerheid. Als ouderraad ligt onze prioritiet de 
komende tijd bij de volgende punten: 
 
1. Kwaliteit van het onderwijs.  

We hebben al van diverse ouders bericht ontvangen dat ze zich grote zorgen maken over de voortzetting 
van de kwaliteit van het onderwijs, niet alleen in de toekomst, maar bovenal ook nu. 

2. Continuïteit van onderwijs, nu en in de toekomst (op de huidige locatie).  
Wij merken dat er veel onvrede is en we zijn erg bezorgd of dit invloed gaat hebben op de continuïteit van 
het onderwijs het huidige schooljaar, in het bijzonder voor de eindexamenklassen die ook al twee 
coronajaren achter de rug hebben. Deze zorgen gelden voor zowel het reguliere onderwijs alsmede de 
Monnikskap. Het is voor ons op dit moment volkomen onduidelijk wat er met de leerlingen gaat gebeuren 
die op 1 augustus 2024 nog op het Dominicus College zitten. 

3. De Monnikskap. 
De financiering gaat er in de toekomst anders uitzien en met de voorgenomen sluiting van het Dominicus 
College is de locatie waar deze leerlingen terecht komen een bijzonder aandachtspunt.  
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Al met al een zeer zorgelijke situatie die we middels een brief aan de directie kenbaar hebben gemaakt. 
Wij zijn benaderd door dagblad De Gelderlander voor een reactie op de voorgenomen sluiting van het 
Dominicus College. Wij vinden het gezien de situatie passend om hier kort en bondig op te reageren.  
 
Wij begrijpen dat iedereen veel vragen en zorgen heeft, die hebben wij ook. Als u uw vragen en/of zorgen 
wilt uiten dan kunt u deze uiteraard aan de directie sturen maar u mag ze ook naar ons sturen via 
emailadres; ouderraad@dominicuscollege.nl zodat wij ze verzamelen en alle vragen en zorgen in één keer 
delen en bespreken met de directie.  

 
Ouderraad Dominicus College 
 

Voorlichtingsavond ‘Gaan Studeren’ 
Voor al onze bovenbouw-leerlingen en hun ouders vindt op donderdagavond 2 december de 
voorlichtingsavond ‘Gaan Studeren’ plaats. Oud-leerlingen vertellen hun verhaal tijdens deze avond over het 
keuzeproces en de ervaringen over gaan studeren. Na de vakantie volgt meer informatie, maar houdt deze 
datum alvast vrij. Voor alle leerlingen kan deze avond meetellen als LOB-activiteit. 
 
Namens de organisatie, Carla Gruijthuijsen, Lars Jaensson, Riff Tjon Eng Soe, Emilie-Braam en Susanne 
Elgershuizen 
 

Toetsweek en activiteitendagen 
Direct aansluitend aan de toetsweek (week 45) staan voor alle klassen op 15 en 16 november de nodige 
activiteiten gepland. In de bijlage het voorlopige overzicht van deze activiteiten. Dit overzicht wordt ook aan de 
jaarplanning gekoppeld; daarin worden eventuele laatste wijzigingen verwerkt. Op woensdag 17 november 
starten de lessen van de 2e periode. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Betere resultaten in minder tijd!  
Leer HOE je moet leren 
In periode 2 en 3 verzorgt onze oud-docent en leerdeskundige, 
Twan Huijbers, een module “studievaardigheden op weg naar je 
examen”. Deze module wordt in periode 2 als DC-module gegeven. Wij 
denken dat sommige leerlingen hier veel profijt van kunnen hebben. Denkt 
u dat dat ook voor uw kind geldt, ga dan met haar of hem het gesprek aan 
om zich hiervoor in te schrijven. 
  
De training is gericht op het aanleren van metacognitieve vaardigheden (sturen en reguleren van denk- en 
leerprocessen). Onder begeleiding van de docent krijgen leerlingen inzicht in het leerproces, planning, 
evaluatie en oefenen ze met effectief leren. Tijdens de lesuren gaan ze heel praktisch aan de slag met zelf 
meegebrachte (examen)opgaven van de eigen vakken. Er wordt een actieve participatie gevraagd en oefening 
buiten de lesuren. Deze module is voor iedereen op weg naar het examen, dus iedereen in de bovenbouw. 
 
Virgil Tromp, projectteam bovenbouw 
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Afsluiting kennismakingsperiode klas 1 
De afgelopen periode stond voor onze eerstejaars leerlingen vooral in het teken van kennismaken met elkaar 
en het wennen aan alles wat met school te maken heeft: nieuwe klasgenoten leren kennen, wisselen van 
lokalen, ieder lesuur een andere docent voor de klas, huiswerk maken, plannen, leren voor so’s en 
proefwerken, etc. Afgelopen vrijdag, 15 oktober, hebben we deze periode op sportieve en feestelijke manier 
afgesloten! 
 
Nadat de leerlingen in de ochtend hun normale lesrooster gevolgd hadden, gingen zij in de grote pauze richting 
de voetbalvelden van Blauw-Wit om daar deel te nemen aan het DC-voetbaltoernooi. Iedere klas was verdeeld 
over drie landen en onder leiding van de docenten LO en de minimentoren van onze eerste klassen ontstond er 
een echt WK: Engeland-Brazilië, Zuid-Korea-Nederland, Duitsland-VS, etc.   
 
In de avond kwamen de eerstejaars naar school voor het halloweenfeest. Verkleed als duivel, heks, zombie of 
skelet wisten de leerlingen hun dansmoves goed te laten zien. We kijken terug op een geslaagde dag en een 
mooie afsluiting van de kennismakingsperiode. Met dank aan de minimentoren en de docenten LO!  
 
De mentoren van klas 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsweek Opvangklas 
Van maandag 8 november t/m vrijdag 12 november (met uitloop t/m maandag 
15 november) vindt de eerste toetsweek van dit schooljaar plaats. Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij daarom de Toetsweek Opvangklas aan. In de 

Toetsweek Opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen onder 
toezicht van onze begeleiders. We helpen leerlingen helpen met het aanpakken van hun leerwerk en we 
overhoren hen. Op deze manier hebben leerlingen al een flink aandeel van hun leerwerk op school gedaan, 
waardoor zij een goede basis leggen. U kunt uw zoon/dochter tot en met 1 november aanmelden voor de 
Toetsweek Opvangklas via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 
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Xplore Mongolië 
Afgelopen dinsdag zijn de 
hele dag twee medewerkers 
van Global Exploration op 
school  aanwezig geweest. 

Zij zijn alle klassen van de bovenbouw langs gegaan om 
leerlingen te informeren over het Global Exploration 
project en de reis naar Mongolië komend jaar. 
 
Op 1 november vanaf 19.00 uur vindt er een uitgebreide 
informatie-avond plaats. U kunt zich hiervoor, samen 
met uw zoon/dochter, aanmelden via onderstaande link:  
 
Aanmelden informatie-avond Global Exploration 
Mongolië 
 
Op de informatie-avond volgt nadere informatie over hoe 
uw zoon/dochter zich kan aanmelden om deel te nemen 
het project. 
 
Emilie Braam-Roulot, team Global Exploration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

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 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA6C-PWXDUu_Cmpol1qzQeSzXw_wtE1OnohdCm9dl_NUOTVIRENUMlM2SURNUDlLOFBHVldBRjhOTy4u&wdLOR=c90D80F05-8225-400B-8088-E1F2E40771E0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA6C-PWXDUu_Cmpol1qzQeSzXw_wtE1OnohdCm9dl_NUOTVIRENUMlM2SURNUDlLOFBHVldBRjhOTy4u&wdLOR=c90D80F05-8225-400B-8088-E1F2E40771E0
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211001_Coronaprotocol_2021_-_2022.pdf
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Jaarplanner 

week 43      

ma t/m vr 25 t/m 
29-okt 

 
Leerlingen Allen Herfstvakantie 

week 44 
     

ma 1-nov 19.00 uur Ouders Allen Ouderavond Global Mongolië 

di 2-nov     

wo 3-nov 19.15 - 21.00 uur Ouders MK Ouderavond MK 

do 4-nov 
    

vr 5-nov 
    

week 45 
     

ma 8-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

di 9-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

wo 10-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

do 11-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

vr 12-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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