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Bericht namens het College van Bestuur 
Op vrijdag 22 oktober heeft de Medezeggenschapsraad van het Dominicus College een, nu ook door de 
personeelsgeleding onderschreven, motie van wantrouwen afgegeven tegen het gehele MT van de school. De 
leden van het MT zijn hierdoor geschokt en diep persoonlijk geraakt. Het College van bestuur gaat deze week 
met hen in gesprek en beraadt zich op vervolgstappen die de leiding van de school waarborgen. De continuïteit 
van het onderwijs voor de leerlingen, het bieden van helderheid over de toekomst en het wegnemen van 
zorgen bij medewerkers heeft onze grootste prioriteit. Wij doen er alles aan om de rust in de school terug te 
brengen en zorgen ervoor dat voor leerlingen en personeelsleden de dagelijkse gang van zaken doorloopt zoals 
zij dat gewend zijn en van ons mogen verwachten.  
 
Dhr. Hans Schapenk, bestuurder van de @voCampus neemt t/m maandag 8 november de dagelijkse leiding 
waar. Ouders en leerlingen kunnen met vragen terecht bij de teamcoördinator.  
 
Han Elbers 
Hans Schapenk 
College van Bestuur 
 

Corona-maatregelen 
Afgelopen dinsdag is er een persconferentie gegeven naar aanleiding van de toename van 
het aantal positieve corona-testen. Voorlopig blijft het VO redelijk buiten schot maar de 
vraag is hoe dat er over drie weken uit gaat zien. Daarom vragen we aandacht voor de 
basisregels (handen wassen, thuisblijven bij klachten, 1.5 meter afstand naar personeel 

waar het mogelijk is). Het huidige corona-protocol blijft van kracht.  
 
Mochten er aanpassingen komen, dan informeren we u zo spoedig mogelijk. 
 
Hans Schapenk 
 

Kiezen van DC-uren in periode 2 
Periode 2 komt er aan. De bovenbouwleerlingen mogen weer voor een deel hun 
eigen rooster kiezen: de DC-uren! De DC-uren voor periode 2 worden gekozen via 
de Zermelo app. De keuze van de DC-uren gaat open op vrijdag 12 november om 
17.00 uur en sluit op maandag 15 november om 10.00 uur. 
 
Behalve de vakgerichte verwerkingsuren is er weer een mooi aanbod aan 
interessante verdiepings- en ondersteuningsmodules (15 in totaal in periode 2). 
Onder andere de module studievaardigheden waarover we u eerder hebben 
geïnformeerd. Voor u als ouder kan het interessant zijn om bij het keuzeproces van 
uw dochter  of zoon mee te kijken. 

 
Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 
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 2. 

Cijferkolommen onderbouw tijdens toetsweek 
Net als vorig schooljaar zullen de cijferkolommen gedurende de toetsweek voor de onderbouw tijdelijk niet 
‘zichtbaar’ zijn in Magister. Door Magister te ‘sluiten’ kunnen de leerlingen zich volledig concentreren op de 
toetsen en worden ze niet afgeleid door cijfers die ingevoerd worden. Voor de komende toetsweek betekent 
dit dat de cijferkolommen voor de onderbouw vanaf donderdag 4 november t/m zondag 14 november niet 
beschikbaar zijn in Magister. 
 
Robert Verkuil, leerlingenadministratie 
 

Uitnodiging ouderavond profielkeuze 25 november 
Graag nodigen wij de ouders van leerlingen van klas 3 uit voor een ouderavond op 25 november. Op deze 
avond gaat het over de profielkeuzemogelijkheden op onze school. Dit schooljaar is een belangrijk jaar voor uw 
kind; het is tijd om te kiezen voor een profiel met de bijbehorende vakken. Welke vakken kies je in de 
bovenbouw? En waarin ga je examen doen? Het programma van de ouderavond ziet er als volgt uit:  
 
havo       18:30 - 18:35 uur:            opening door Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator klas 3 t/m 5 havo;  
                18:35 - 19:05 uur:            uitleg van Colette Ribbers, decaan over profielkeuze;   
                19:05 - 19:45 uur:            uitleg docenten nieuwe vakken: NLT,  wiskunde A-B en    
                                                            bedrijfseconomie;    
 
vwo        20:00 -20:05 uur:             opening door Sjel Jansen, teamcoördinator klas 3 en 4 vwo;  
                20.05 -20.55 uur:             uitleg docenten nieuwe vakken: filosofie, NLT,  
                                                            wiskunde A-B-C-D en bedrijfseconomie,   
                20.55 -21.25 uur:             uitleg van Colette Ribbers, decaan over de profielkeuze  
 
De mentor gaat in gesprek met uw kind over de profielkeuze. Een individueel gesprek met de decaan kan ook. 
Uw kind kan zich, te zijner tijd, via inschrijflijsten aanmelden voor een gesprek. Ook de mentor, of u als ouder, 
kunt uw zoon of dochter aanmelden via RIC@dominicuscollege.nl. 
 
Komt u donderdag 25 november met de auto? U kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein van het 
naastgelegen gebouw (voorheen CBR). 
 
Deze avond is ook bedoeld voor ouders van leerlingen van de Monniskap die toe zijn aan hun profielkeuze. Zij 
ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Emilie Braam-Roulot en Sjel Jansen, teamcoördinatoren 
 

Nieuwsbrief decanaat 
In de bijlage vindt u de tweede nieuwsbrief van het decanaat dit schooljaar. Alle informatie die binnenkomt op 
ons decanaat (over meeloopdagen, open dagen, voorlichtingsevents, enz.) wordt geplaatst onder ‘Nieuws’ op 
dominicuscollege.dedecaan.net. 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

mailto:RIC@dominicuscollege.nl
https://dominicuscollege.dedecaan.net/
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 3. 

Global Exploration Mongolië 
De opkomst tijdens de informatie-avond van Global Exploration was enorm! We zijn 
ontzettend blij met het enthousiasme van leerlingen om deel te nemen aan dit 
project. Op dit moment zijn de leerlingen 
druk met het schrijven van de 
motivatiebrieven. De brieven kunnen t/m 

maandag 8 november ingeleverd worden. Dan gaan de begeleiders 
aan de slag met de selectie. De selectie wordt uiterlijk maandag 15 
november bekend gemaakt. 
 
Wil u de PowerPoint van de informatie-avond nog eens terugkijken? 
Ga dan naar onze website: Ons onderwijs>Global Exploration. 
 
Emilie Braam-Roulot, team Global 
 

Romeinse fietstocht voor 2G1 en 3G1 
Op dinsdag 16 november gaan de gymnasiumklassen 2G1 en 3G1 fietsen door Nijmegen op zoek naar 
Romeinse resten. Het Romeinse grensgebied (de Limes) werd dit jaar werelderfgoed en Nijmegen was en is 
daarin belangrijk! Hier waren duizenden soldaten gelegerd ter verdediging van het rijk. Daarnaast lag er aan de 
Waal een bloeiende stad, compleet met tempels en een badhuis. Voor de aandachtige kijker zijn er overal in en 
rond Nijmegen nog Romeinse sporen te vinden, zelfs van een arena en een aquaduct.  
 
De leerlingen fietsen in groepjes van ongeveer vier leerlingen volgens een duidelijke route. Onderweg posten 
er docenten. De precieze vertrektijden verschillen per groepje en worden nog bekend gemaakt. We hopen op 
redelijk tot goed weer. Mocht dat zwaar tegenvallen, dan komt er wellicht een vervangende activiteit op 
school. 
 
Namens de vakgroep klassieken, Ad Hereijgers 
 

Irene Pluijm en Salvador Sobral 
Op 2 november jl. gaf Salvador Sobral, de winnaar van 
het Eurovisiesongfestival van 2017, een concert in de 
Schouwburg van Nijmegen. In het publiek zat zijn 
grootste fan: Irene Pluijm (Monnikskap). Zij had met 
haar zangtalent al het podium van het Dominicus 
veroverd en kreeg nu de gelegenheid voor het echte 
podiumwerk. Samen met Salvador zong zij in haar beste 
Portugees het gevoelige nummer "Só um beijo‘".  Dit 
allemaal trouwens niet geheel spontaan, maar wel met 
enige voorbereiding en soundcheck vooraf.  
 
Applaus voor Irene!!En op naar het volgende podium…. We want more! ������������  
 
Imke Barth, team Monnikskap 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211104_Domicus_infoavond_Mongoli___2022.pdf
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 4. 

Rooster toetsweek en activiteitendagen  
In verband met wat laatste wijzingen is het goed om nogmaals het rooster van de toetsweek in Zermelo en het 
rooster van de activiteitendagen in de bijlage te raadplegen. 
 
Rita Janssen, roostermaker 
 

Ten minste houdbaart tot proefdag 
Nu de eerste periode ten einde loopt worden ook de eerste projecten afgerond. De leerlingen van het project 
‘Tenminste houdbaar tot’ hebben de afgelopen periode hard gewerkt om lekker eten te maken. Ze hebben 
ingemaakte groente, jam, mosterd, ketchup en zelfs zuurkool gemaakt. Omdat zij dit natuurlijk niet allemaal 
alleen konden opeten hebben zij op donderdag 4 november een proefdag georganiseerd. Collega’s waren 
welkom om te komen proeven en uitleg te krijgen van de leerlingen over hun producten.  
 
Kevin Jongen, docent biologie  
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 5. 

Studium Generale over Srebrenica voor alle leerlingen uit 6 vwo 
Srebrenica 1995, 50 jaar na het einde van WO II vindt er opnieuw genocide plaats op Europese bodem. Alma 
Mustafić was 10 toen de Serviërs Srebrenica aanvielen en 14 toen haar vader Rizo werd vermoord. Dutchbat  
was de naam van het Nederlandse VN Bataljon dat naar Srebrenica was gestuurd om de burgerbevolking te 
beschermen. Rizo Mustafić werkte twee jaar lang in Srebrenica als elektricien voor Dutchbat. Toen de enclave 
Srebrenica viel werd hij van de basis af gestuurd, ‘omdat hij niet het juiste pasje had’. Dutchbatter Raymond 
Braat was toen 19. Hij scheidde de mannen van de vrouwen waarna de mannen werden vermoord. 
 
Niets heeft zoveel impact als een les die gegeven wordt door getuigen van de gebeurtenis. Daarom hebben wij 
een Dutchbat veteraan en een deskundige uitgenodigd om op 15 november een gastles te kgeven over 
Srebrenica. Na een algemene inleiding over Srebrenica en de genocide komt Raymond Braat aan het woord.  
Raymond Braat was toen 19 jaar en Dutchbatmilitair. Hij begeleidde in 1995 het scheiden van de mannen en de 
vrouwen, onder toeziend oog van de Serviërs. De mannen werden later gedood. Deze gebeurtenis tekent nog 
steeds het leven van Raymond.   
 
Naast de gastlessen geeft Raymond ook een theatervoorstelling die op 1 december te zien is in Wijchen en op 8 
en 9 december in LUX Nijmegen. Voor alle voorstellingen zijn nog enkele kaarten beschikbaar.  
 
Susanne Elgershuizen, teamcoördinator 5 en 6 vwo 
 

Jaarplanner 

week 45 
     

ma t/m vrij 8-nov 
 

Leerlingen 
 

Toetsweek 

week 46 
     

ma 15-nov 
 

Leerlingen 
 

Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

di 16-nov 
 

Leerlingen 
 

Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

di 16-nov 
 

Leerlingen   Regulier Project LOB 5V 

wo 17-nov 
   

Start periode 2 

do 18-nov 19.00 uur Leerlingen Allen Certificaatuitreiking Cambridge 

vr 19-nov 
    

 
 
 
 
 
 

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