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De interim directie stelt zich voor 
 
Nu we officieel van  start zijn gegaan, willen we ons ook wat uitgebreider voorstellen. Het is goed om  allereerst 
nog aan te geven dat onze opdracht is om te zorgen voor de dagelijkse voortgang van het onderwijs en alles 
wat daarbij komt kijken. U mag ervan uitgaan dat wij ons best doen om goed voor de leerlingen en het 
personeel te zorgen. Alles wat de toekomst van het Dominicus aangaat is aan het bestuur.  
 
Rector: Mijn naam is Gijs van Wijlen. Ik ben 64 jaar, 
getrouwd met Anja en wij hebben samen een dochter (33) 
en een zoon (31). En niet te vergeten een kleindochter van 
6. Wij wonen in het prachtige vestingstadje Zaltbommel. 
Gedurende mijn ruim 40-jarige onderwijsloopbaan heb ik 
een ruime ervaring op mogen doen in vele vormen van het 
onderwijs, begonnen als onderwijzer in het primair 
onderwijs en afgesloten als rector op het Onze Lieve 
Vrouwelyceum (OLV) te Breda. Sinds 1 mei van dit jaar ben 
ik met prepensioen. Toen ik het verzoek kreeg om tijdelijk 
het rectoraat op mij te nemen van het Dominicus College, heb ik daar positief op geantwoord. Als rector ben ik 
eindverantwoordelijk voor de school. Mijn taken liggen op het vlak van de in- en externe vertegenwoordiging, 
de dialoog met de medezeggenschap, ouderraad, portefeuille onderwijs (inclusief Monnikskap), kwaliteitszorg, 
communicatie en leerlingenzorg.  
 

Conrector, portefeuille bedrijfsvoering: Mijn naam is Erick Loermans. Ik ben 60 jaar 
en sinds 2019 werkzaam als directeur van Kandinsky Molenhoek. Daarvoor was ik 
ruim 6 jaar verbonden aan de Nijmeegse Scholengemeenschap (NSG), o.a. in de rol 
van directeur bedrijfsvoering en portefeuillehouder zorg. Ik ben getrouwd met 
Elma en samen hebben wij twee kinderen, een dochter van 31 jaar en onze zoon is 
26 jaar. Ik ben woonachtig in het mooie en gezellige Wijchen.  Mijn portefeuille 
bedrijfsvoering staat ten dienste van het primair proces. Een 
goede bedrijfsvoering sluit aan op het onderwijsproces en draagt bij aan de 
doelstellingen daarvan. Onderdelen zijn o.a. financiën, rooster, ICT en facilitair.  

 
Conrector, portefeuille personeel en organisatie: mijn naam is 
Ronald Bertram en ik ben momenteel directeur Bestuurs- en 
servicebestuur binnen @voCampus. Als u dit leest ben ik al 
versneld de taken en  werkzaamheden aan het overdragen. Ook 
ik ben 64 jaar, getrouwd met Marlies en samen hebben wij een 
dochter (28) en een zoon (23). We wonen in rustige edoch 
bruisende Nijmegen. Meer dan 35 jaar zit ik het P&O-vak 
waarvan ruim 12 jaar werkzaam als hoofd P&O en - 
bestuursbureau AlliantieVO. Eén van de specifieke P&O-
portefeuilles was strategische personeelsplanning  op zowel 
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regionaal, bestuurlijk, als schoolniveau. Mijn aandacht zal vooral gaan naar hetgeen de medewerkers nodig 
hebben en de organisatie(ontwikkeling).  
 
Gijs van Wijlen, Rector 
Erick Loermans, conrector 
Ronald Bertram, conrector 
 

Coronaprotocol 2021-2022 
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-
maatregelen. Wekelijks vindt u in de Nieuwslink een directe link naar het protocol. Een 
nieuwe versie van het protocol is ter instemming voorgelegd aan de MR. Naar verwachting zal 

dit protocol a.s. maandag gepubliceerd worden. 
 
Gijs van Wijlen, rector 
 

Informatie-avond profielkeuze 25 november 
In verband met het oplopend aantal besmettingen ontvangen we op de informatie-avond met betrekking tot 
de profielkeuze op 25 november a.s. graag maximaal 1 ouder per leerling. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de 
1,5 meter afstand tussen aanwezigen op deze avond gewaarborgd wordt. Ouders van 3 havo-leerlingen 
worden verwacht van 18.30 – 19.45 uur, ouders van 3 vwo-leerlingen van 20.00 – 21.25 uur.  
 
Emilie Braam-Roulot en Sjel Jansen, teamcoördinatoren 
 

Werkbezoek Samen naar School (Stichting het Gehandicapte Kind), 
Stichting Liz en LAKS  
Dinsdag 16 november heeft De Monniskap bezoek gehad van Samen naar School (Stichting Het Gehandicapte 
Kind), Stichting Liz en LAKS (Landelijk Aktie 
Komitee Scholieren). Tijdens dit werkbezoek 
wilden mensen van deze organisaties 
kennismaken met de Monnikskap en de 
werkwijze van onze afdeling.  
 
Na een zeer informatieve rondleiding van onze 
leerling Milan volgde er een gesprek met de 
leerlingen Joris, Casper, Guusje, Lucie, Yoran 
en Astrid. De leerlingen vertelden hun 
persoonlijke verhaal en waarom ze voor De 
Monnikskap en het Dominicus College gekozen 
hebben. Vervolgens verlieten de leerlingen het 
lokaal en volgde er nog een gesprek met de 
docenten Jeroen en Rianne, de BPO-
medewerkster Monique en de 
teamcoördinator Kathelijne.  
 
Een geslaagde middag waarin De Monnikskap weer op een mooie wijze in de picture is gezet.   
 
Jeroen Pouwels, docent Nederlands Monnikskap 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211001_Coronaprotocol_2021_-_2022.pdf
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Global Exploration Mongolië 
De selectie is bekend! Maar liefst 28 leerlingen nemen dit schooljaar deel aan het 
Global Exploration project en gaan in de zomer van 2022 op reis naar Mongolië! 
  
Aanstaande vrijdag komen de leerlingen en begeleiders voor het eerst bij elkaar voor 
een kennismaking. Volgende week maandag 22 november van 19.30 – 21.00 uur 

ontmoeten we graag ook de ouders tijdens een informatie-avond over onder andere het werven van 
sponsoren. Betreffende ouders hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. In verband met het 
oplopend aantal besmettingen ontvangen we graag maximaal 1 ouder per leerling. 
 
Emilie Braam-Roulot, team Global Exploration 
 

Félicitations! 
We zijn trots op de twee leerlingen die het internationaal erkende DELF-diploma gehaald hebben. 
Steven Janssen en Bastiaan Straten hebben vorig jaar, ondanks corona, extra werk verzet en dit examen 
afgelegd in de Franse taal. De diploma's zijn dinsdag uitgereikt in aanwezigheid van de Franse docenten en 
onze nieuwe rector dhr. Gijs van Wijlen.  
 
Une fête met een glaasje (alcoholvrije) champagne en een echte Delftaart maakten het feestelijk. 
 
Namens de sectie, Anja Koker 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beroepenavond 4 havo en 5 vwo op 9 december geannuleerd 
De Beroepenavond op het Kandinsky College voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo en hun ouders, gaat op  
9 december a.s. helaas niet door in verband met corona-maatregelen. De organisatie kijkt of het mogelijk is om 
de avond op een nader te bepalen moment in het voorjaar alsnog te laten plaatsvinden. 
 
Colette Ribbers, decaan 
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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. 

 
Allereerst verwelkomen wij Ingrid Smit, vakdocente Engels, als nieuw MR-lid. Wij wensen Ingrid veel succes 
met dit lidmaatschap en zijn blij dat zij de MR in deze roerige tijd komt versterken.  
 
Op 18 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over het onderzoek naar het zelfstandig bestaan van het 
Dominicus College bij gewijzigd beleid, eventueel in samenwerking met andere scholen. Aan de Galan groep is 
hiertoe opdracht gegeven. Door de Galan groep is een second opinion uitgevoerd op het onderzoek van BMC 
en is op hoofdlijnen naar mogelijke alternatieven gekeken welke nader onderzocht moeten worden. De MR 
heeft inmiddels de definitieve conceptversie ontvangen. Donderdag 18 november a.s. wordt het definitieve 
rapport en de PowerPointpresentatie verwacht. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de waardevolle 
geleverde input.  
 
Wij willen dinsdagmiddag 23 november a.s. het 7e, 8e en 9e uur de resultaten van dit rapport aan het personeel 
presenteren in lokaal A001. Tijdens deze middag is het niet mogelijk online aan te sluiten. Er zal op korte 
termijn ook een bijeenkomst voor ouders een leerlingen komen. De datum en tijd volgen zo spoedig mogelijk. 
Tijdens de leerlingen- en ouderbijeenkomst zal nog een korte toelichting worden gegeven op de 
ouderraadpleging die binnenkort schriftelijk zal worden gehouden. Deze ouderraadpleging wordt gehouden 
naar aanleiding van de adviesaanvraag van het College van Bestuur inzake het voornemen tot sluiting van het 
Dominicus College. 
 
 De uitnodiging voor deze bijeenkomsten volgt spoedig en wij zien u graag tijdens de bijeenkomsten.  
 
Op woensdag 17 november jl. heeft de MR het College van Bestuur verzocht om de nietigheid in te roepen van 
de mededeling om geen nieuwe leerlingen te werven voor het komend schooljaar. Er is ook een rectificatie 
verzocht van de uitspraken die de bestuurders hebben gedaan in de Gelderlander. De MR dient nog een advies 
uit te brengen en er is nog geen definitief besluit over een eventuele opheffing van het Dominicus College 
genomen, zodat daarover niet kan en mag worden gesproken als zijnde voldongen feiten.  
 
Op woensdag 24 november a.s. staat onze reguliere MR-vergadering op de agenda. Het interim-MT zal daarbij 
aanwezig zijn. Vergaderingen van de MR zijn openbaar maar de huidige lockdownmaatregelen maken een en 
ander wat gecompliceerder dan gebruikelijk. Als u de reguliere MR vergadering wilt bijwonen, ontvangen wij 
van u graag een aanmelding per mail (medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl), uiterlijk dinsdag 23 vóór 
16.00. U zult dan een uitnodiging via Teams van ons ontvangen met daarin een link naar de online vergadering. 
Houdt u er rekening mee dat de geluidskwaliteit wellicht niet van optimaal niveau zal zijn. De vergadering zelf 
start om 20.30 uur en zal eindigen rond 22.00 uur.  
 
Heeft u vragen en of suggesties, stuur een mail naar medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl 
 
Medezeggenschapsraad Dominicus College 
 
 

mailto:medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
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Berlin! Berlin! 
Afgelopen dinsdag was er in de activiteitenweek een bijeenkomst voor de bovenbouwleerlingen van de 
Monnikskap in het kader van de geplande reis naar Berlijn, maart volgend jaar. Zo’n 25 leerlingen luisterden 
naar wat inleidende praatjes, o.a. over de voorgaande reis naar Berlijn. Vervolgens gingen zij zelf aan de slag. 
De opdracht was om in groepjes van 4/5 leerlingen een activiteit in Berlijn uit te kiezen die wij als volledige of 
opgedeelde groep kunnen uitvoeren en daarover zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen en in een 
PowerPoint te verwerken. 
 
Dat leverde uiteindelijk 9 activiteiten op (al wilde een groepje absoluut de Berlijnse IKEA als 10e activiteit erbij 
hebben, maar die werd afgekeurd). Vervolgens werden de activiteiten door de bedenkers gepresenteerd. 
Daarbij kwamen musea, fiets- en boottochten, een bierbrouwerij, het Olympisch stadion en nog veel meer 
voorbij. Onder het genot van wat Duitse Küchen en Bratwurst, aangeleverd door onze eigen Berliner, Frau 
Barth, mochten alle leerlingen uiteindelijk op hun twee favoriete activiteiten stemmen, waarbij de Berlijnse 
Zoo als eerste uit de bus kwam. Deze activiteit zal dus naar alle waarschijnlijkheid in het definitieve programma 
opgenomen worden. We gaan zeker nog wat andere activiteiten serieus overwegen. 
 
Al met al een gezellige en nuttige bijeenkomst die zeker een vervolg gaat krijgen! 
 
Michel Ruigrok, docent economie Monnikskap 
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Schrijversbezoek van Mirjam Mous 
Op maandag 13 november was de jeugdboekenschrijfster Mirjam Mous op onze school om er met leerlingen 
van 2V in gesprek te gaan over haar schrijverschap en haar indrukwekkende reeks boeken. Dat schrijverschap is 
eigenlijk al heel vroeg ontstaan: toen de vierjarige Mirjam letters leerde en begon te lezen, wist ze zeker dat ze 
schrijfster wilde worden. Dat is haar gelukt!  
 
Enthousiast en met veel gevoel vertelde zij - alsof het een verhaal was –  over hoe zij leeft en werkt als 
schrijfster, over haar inspiratiebronnen, over personages en ook over taal in haar boeken. Humor, vaart en 
spanning vindt zij heel belangrijk en dat blijkt wel uit haar boeken als Vals spel, Boy 7, Girl 6, H@ck- Het 
instituut.  
 
Uitgebreid ging Mirjam in op vragen van leerlingen en daarbij onthulde zij ook al iets van haar nieuwe boek dat 
komende zomer zal verschijnen. Schrijven, zo vertelde Mirjam Mous, is de reden zij bestaat; ze kan er alles in 
kwijt, ze kan er in vluchten, veel ontdekken en zich steeds weer laten verrassen. En laat dat nou ook gelden 
voor het lezen van haar prachtige boeken. Dus lezen maar!   
 
Céline Beijer, docent Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Franse film 
Dinsdagmiddag 23 november gaan alle bovenbouwleerlingen met Frans in hun vakkenpakket naar de ‘cinéma’ 
vanwege de ‘Dag van de Franse taal’ (die dit jaar in de toetsweek viel). We gaan naar ‘Envole-moi’ kijken, een 
dramatische komedie die in mei is uitgebracht in Frankrijk en sinds juli ook in Nederland te zien is.   
 
Om toegang te krijgen tot de bioscoop hebben leerlingen een geldige QR-code en een geldig legitimatiebewijs 
nodig. We verwachten de leerlingen om 14:15 uur bij de Pathé bioscoop in Nijmegen (Willem van 
Arenbergstraat 4). De leerlingen die niet meegaan, volgen gewoon de reguliere lessen.  
 
À mardi! :-)  
 
Joy Gijpmans, docent Frans 
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Try-out week huiswerkbegeleiding 
Van maandag 29 november t/m vrijdag 3 december organiseert Bijlesnetwerk 
een try-out week voor leerlingen die interesse hebben in huiswerkbegeleiding. Zo 

kan uw kind ervaren of ons aanbod aansluit op zijn of haar behoeften.  
 
Try-out week 
Tijdens de try-out behandelen wij uw kind als een reguliere leerling. Hij of zij krijgt een planner die wij samen 
invullen/nalopen en we begeleiden uw kind bij het maak- en leerwerk. Hierbij focussen wij met name op het 
aanleren van studievaardigheden en het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen. 
 
We raden uw kind aan om minimaal drie dagen bij ons aan te sluiten. Het staat vrij om hiervan af te wijken. 
Wel is het zo dat leerlingen in de huiswerkbegeleiding ook met minimaal drie dagen starten. Die hoeveelheid is 
nodig voor het duurzaam aanleren van studievaardigheden. Per dag is een leerling ±2,5 uur aanwezig. 
 
Kosten 
De try-out week is geheel kosteloos.  
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van onze try-out week, kunt u hem of haar tot en met woensdag  
24 november per mail aanmelden: dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Graag verzoek ik u om de 
volgende gegevens te vermelden:   
- uw naam en telefoonnummer; 
- de naam van uw kind; 
- zijn/haar niveau, leerjaar en klas; 
- de reden(en) voor aanmelding. 
 
Voor de start van de try-out week zal ik telefonisch contact met u opnemen om de aanmelding verder af te 
stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Jaarplanner 

week 47      

ma 22-nov 
19.30 tot 21.30 uur 

Leerlingen 
en ouders 

Regulier 
Avond over sponsoring Global 

di 23-nov na 5e  uur Leerlingen Allen Bovenbouw Frans: Film 

wo 24-nov 17.00 uur Leerlingen Allen 4G: Trojan Wars - Schouwburg 

wo 24-nov 10.00 - 15.00 uur Docenten 
en 
leerlingen 

MK Speeddates  

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
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wo 24-nov avond Allen Allen MR 

do 25-nov 
 

Ouders Allen Ouderavond Profielkeuze 3H/3V 

vr 26-nov 
    

week 48 
     

ma 29-nov 
    

di 30-nov  Leerlingen Allen Verkort lesrooster 

wo 1-dec 09.00 uur Ouders Allen Inschrijving ouderspreekavonden 
13-12 en 15-12 geopend 

wo 1-dec 09.00 uur Leerlingen Allen Aanvragen herkansingen 5H / 6V 
geopend 

do 2-dec 
 

Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject 3A 3A1 1e/ tm 
4e uur, 3A2 5e t/m 8e uur 

do 2-dec 20.00 uur Leerlingen Allen Aanvragen herkansingen 5H / 6V 
gesloten 

do 2-dec 
 

Leerlingen Regulier Gaan studeren avond  

vr 3-dec 
 

Mentoren Allen Uitdelen rapporten onderbouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

