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Aanpassing coronamaatregelen 
Met het oog op de aanscherping van de corona-maatregelen door het Kabinet is ook het 
protocol van onze school geactualiseerd. Dit is inmiddels goedgekeurd door de MR en terug te 
vinden op de website onder Onze school>corona. Hierbij de belangrijkste punten op een rij: 

 
1. Sinds afgelopen maandag is het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen door het gebouw wederom 

verplicht. Daarnaast verplichten we ook het dragen hiervan tijdens de practicumlessen, omdat het voor 
docenten niet mogelijk is afstand te houden van de leerlingen wanneer ze hulp of feedback nodig hebben. 
Mondkapje zijn tegen betaling van € 0,50 verkrijgbaar bij de receptie voor leerlingen die deze vergeten 
zijn. 
 

2. We vragen alle leerlingen en collega’s (gevaccineerd en ongevaccineerd) om twee keer per week een 
zelftest te doen. Mocht deze een positieve uitslag geven, dan verzoeken we om zo spoedig mogelijk een 
afspraak bij de GGD te maken voor een PCR-test en thuis te blijven tot minimaal de uitslag van de test 
bekend is.  

 
3. We vragen leerlingen en collega’s om zoveel mogelijk gebruik te maken van aangegeven looproutes in de 

school om ook in de gangen zoveel mogelijk afstand te bewaren. We kiezen vooralsnog niet voor het 
verlengen van de pauzes.  

 
4. Om te bepalen of quarantaine gewenst of verplicht is volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 

Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, worden in de gelegenheid gesteld om de lessen digitaal te 
volgen. Docenten zetten hiervoor vanaf maandag 6 december alle lessen klaar in Teams. Leerlingen 
kunnen op die manier thuis de uitleg en instructies horen. Meld uw zoon/dochter af bij de receptie en geef 
daarbij aan of hij/zij de lessen online kan volgen. Docenten worden hierover geïnformeerd via Magister en 
kunnen hun lesvoorbereiding aanpassen op het moment dat zij zien dat meerdere leerlingen de les online 
zullen volgen.  

 
5. We proberen zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. Wanneer een docent vanwege quarantaine 

afwezig is, dan kijken we of het mogelijk is dat de docent de lessen vanuit thuis online verzorgt. 
Onderwijsassistenten en studenten van de organisatie “Student voor docent” worden ingezet om toezicht 
te houden in de klas.  

 
6. We ontvangen zo min mogelijk ‘externen’ op school, afspraken vinden zoveel mogelijk online plaats. 

 
7. Alle fysieke activiteiten die geen betrekking hebben op het onderwijs komen voorlopig te vervallen. Zo 

wordt de Gaan Studeren avond vanavond online vormgegeven. De kerstactiviteiten voor leerlingen op 
24 december gaan door. 

Met ieders medewerking proberen we tijdens deze bijzondere tijden zo goed mogelijk het onderwijs door te 
laten gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben met betrekking tot de coronamaatregelen dan kunt u dit kenbaar maken via: 
postbus@dominicuscollege.nl 
 
Namens het MT, Gijs van Wijlen, rector a.i. 
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Staking 
Afgelopen dinsdag werden we verrast door de staking van een groot deel van de leerlingen. Het motto was 
“Straks geen onderwijs, nu geen les”. De organisatie had de leerlingen gevraagd om de boeken thuis te laten en 
spelletjes mee te brengen. Het doel was om in gesprek te komen met het bestuur. Vandaag, donderdag  
2 december, heeft de heer Hans Schapenk namens het bestuur gesproken met een delegatie van vijf leerlingen. 
Er is onder andere afgesproken dat er regelmatig een gesprek tussen bestuur en deze delegatie zal 
plaatsvinden om te horen wat er in dit proces onder de leerlingen speelt en wat hun vragen zijn. De staking is, 
op een klein incident na, goed verlopen. Met de zevental leerlingen van het incident is er ondertussen 
gesproken. Dat de staking verder goed is verlopen, is een compliment waard naar de organisatie en de 
leerlingen.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Rapporten  
Deze week ontvangen alle leerlingen van de onderbouw en de leerlingen van 4 vwo hun eerste rapport. 
De  examenklassen en de voor-examenklassen ontvangen alleen handelingsadviezen. Leerlingen van de 
Monnikskap ontvangen geen rapport. We streven ernaar om na de 2e periode een voortgangsrapport te 
kunnen uitdelen aan de leerlingen.  
   
Teamcoördinatoren 
 

PowerPoint-presentaties ouderavond profielkeuze 25 november 
Alle presentaties  van de ouderavond profielkeuze (25 november jl.) zijn terug te vinden op de website. 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Beroepenavond 4 havo en 5 vwo 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 
 

Herkansingen 4 havo 
Helaas is er op de informatie-avond voor ouders van 4 havo-leerlingen op 20 september jl, bij de presentatie 
van het PTA, foutieve informatie gedeeld over de herkansingen. Het examenregelement en de presentatie 
kwamen niet overeen. Het examenregelement is in deze echter leidend. Dit betekent dat een leerling in 4 havo 
twee herkansingen heeft in schooljaar 2021 - 2022. De eerste herkansingsmogelijkheid is op 21/22 februari; 
een leerling mag dan een toets herkansen uit het eerste semester. De tweede herkansingsmogelijkheid is op 
11/12 juli, een leerling mag dan een toets herkansen uit het tweede semester. Excuses voor de eventuele 
ontstane verwarring.  
 
Iris Eversen, examensecretaris SE  

https://www.dominicuscollege.nl/
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211001_Examenreglement_2021-2022_(002).pdf
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Vrijdag 10 december vieren wij  
Paarse Vrijdag! 
We vragen of iedereen op vrijdag 10 december iets paars wil dragen om zo te laten zien dat het je niks uit 
maakt of iemand nu homo, hetero, bi of transgender is. Het gaat om de liefde ��� De school wordt aangekleed 
met o.a. posters over Paarse Vrijdag, regenboogvlaggen worden opgehangen en in de grote pauze is er actie 
van de Gay Staight Alliance. Een groep van leerlingen en docenten die het belangrijk vinden dat iedereen op 
school zichzelf kan zijn, van welke gender je ook bent en welke seksuele voorkeur je ook hebt.  
 
Namens de Gay Straight Alliance: Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator en Elke Jacobs, docent biologie. 
Leerlingen in de GSA; Alec Wammes, Roos Godschalk, Noah Veenman, Preaben van Voorst, Amy Mollen, Kai 
Walboomers, Nora Godschalk, Lou Vaessen, Ruben van Gelder, Jasmijn Kootkar, Fleur Willems, Anna Smits, 
Anne Ordelmans. 
 

Externe surveillanten gezocht  
Sinds 2012 maakt onze school in de toetsweken (4 x per jaar) gebruik van externe surveillanten. Daarmee 
kunnen we de docenten ontlasten zodat zij tijd krijgen voor overleg- en nakijkwerk. Deze surveillanten zijn 
veelal ouders of anderszins familieleden van leerlingen, maar ook buurtgenoten of kennissen en/of familie van 
collega’s. Voor ouders is het een leuke manier om de school van een andere kant te leren kennen en een 
bijdrage te leveren aan ons onderwijs. Een externe surveillant kan van tevoren aangeven op hoeveel en welke 
dagen hij/ zij beschikbaar is en na afloop krijgt iedere surveillant een onbelaste vrijwilligersvergoeding van 
€ 5,00 per uur.  
 
Vanwege het vertrek van een aantal surveillanten, zijn wij op dit moment specifiek op zoek naar nieuwe 
aanwas voor onze afdeling De Monnikskap. De Monnikskap is een bijzondere afdeling binnen het Dominicus 
College. Op deze afdeling wordt er onderwijs op maat aangeboden aan leerlingen met een lichamelijke 
beperking en/of chronische ziekte. Heeft u interesse of heeft u een familielid of kennis die interesse heeft? 
Stuur dan uiterlijk vrijdag 17 december een mailtje naar ondertekende. 
 
Kiki Geurts, organisator toetsweken (kiki.geurts@dominicuscollege.nl)  
 

Stress bootcamp voor leerlingen bovenbouw 
Er zijn veel leerlingen die last hebben van stress. “Doe ik het wel goed? Heb ik nu alles gedaan? Ken ik het wel 
echt? Ik krijg het niet af… mijn cijfers vallen tegen”. We merken dat door de coronalockdowns de onzekerheid 
is toegenomen. De houvast van een schoolstructuur was weg, het was lastig om je aandacht bij de online 
lessen te houden en je kon niet met medeleerlingen sparren over vragen. De afgelopen maanden is het juist 
weer wennen aan tijdsdruk, de vele prikkels in de school en de afleiding in de klas. 
 
Wij gunnen onze leerlingen een oppepper voor hun veerkracht en daarom organiseren wij een stress bootcamp 
op school. Deze wordt gegeven door twee externe psychologen. Zij zijn al eens bij ons op school geweest en 
dat was een groot succes! Over hun methode leest u meer bijlage van deze Nieuwslink. Denkt u dat uw kind 
deze boost kan gebruiken? Laat hem/haar zich dan aanmelden bij Jeannette Buijs bue@dominicuscollege.nl   
De data zijn maandagmiddag 13 en 20 december en het is op school. Wees er snel bij, er kunnen 16 leerlingen 
mee doen. Vol = vol! Het aanbod is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. 
 
Teamcoördinatoren en Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 

mailto:kiki.geurts@dominicuscollege.nl
mailto:bue@dominicuscollege.nl
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Webinars over studiekeuze en studeren op een hbo of universiteit 
Hermien Miltenburg, oudervoorlichter Wageningen University & Research verzorgt webinars voor ouders over 
studiekeuze en studeren op een hbo of universiteit. De webinar hebben elk een eigen thema. Het gaat hierbij 
niet om een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut maar breed over het hoger onderwijs. De webinars zijn 
gericht op ouders maar natuurlijk zijn leerlingen en studenten ook van harte welkom. 
 
Het eerstvolgende webinar, op 14 december 2021 gaat over ondersteuning zoeken en krijgen op een hbo of 
universiteit. Bijna elke student heeft dit wel een keer nodig tijdens zijn studie. Als hij zijn vakkenpakket wat 
meer ‘op maat’ wil maken, als het heel goed gaat en hij zijn studie wil verzwaren of verbreden of als het niet zo 
goed gaat en hij hulp nodig heeft. Eerstejaars studenten vinden het lastig naar de ‘hulptroepen’ te gaan. Ze zijn 
eigenlijk gewend aan de situatie zoals in het middelbaar onderwijs dat er een vast programma wordt 
aangeboden. Tijdens het webinar vertellen studenten, en de oudervoorlichter, welke mogelijkheden er zijn op 
een hogeschool en universiteit en hoe je kunt beoordelen waar je de beste begeleiding kunt krijgen. 
Aanmelden. De volgende webinars mogen we dit schooljaar nog geven: 
 
12 januari 2022: Twijfelen aan je studiekeuze Aanmelden 
16 februari 2022: Doorstromen van hbo naar de universiteit Aanmelden 
16 maart 2022: Alles over geldzaken  Aanmelden 
19 oktober 2021  Studeren is (ook) groeien als mens Terugkijken 
17 november 2021. Je interesses ontdekken Terugkijken  
 
Colette Ribbers, decaan 
 

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. 
 
Na een roerige week voor veel leerlingen, personeel en ouders geven wij graag een belangrijke update over de 
adviesaanvraag van het College van Bestuur (CvB) met betrekking tot het voorgenomen besluit tot beëindiging 
van het Dominicus College. Inmiddels is het bekend dat de medezeggenschapsraad (MR) een second opinion 
op de financiële rapportage van het CvB (BMC) en een quick scan naar alternatieven door de Galan groep heeft 
laten uitvoeren (link).  
 
Volgens het CvB is een demografische leerlingendaling, het streven om van drie naar twee gezonde scholen te 
komen in zuid-west Nijmegen, gekoppeld aan een huisvestings-kwestie de reden tot het voorgenomen besluit 
tot beëindiging van het Dominicus College. Het CvB ziet daarom geen toekomstperspectief voor een zelfstandig 
voortbestaan van het Dominicus College bij ongewijzigd beleid. In de second opinion concludeert de Galan 
Groep echter dat het voorgenomen besluit tot sluiting van het Dominicus College voorbarig is. Het resultaat 
hiervan is op dinsdag 23 november aan het personeel en de ouders gepresenteerd. 
 
Als reactie op deze adviesaanvraag d.d. 15 oktober is de MR van mening dat een rigoureuze beslissing zoals de 
sluiting van een school veel impact heeft op leerlingen en personeel en dat de MR zo vroeg mogelijk betrokken 
had moeten zijn bij een dergelijk beslissing (artikel 11, lid 1). Dat is helaas niet het geval geweest. Het CvB dient 

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studeren-als-je-extra-ondersteuning-nodig-hebt/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220112_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220216_1/
https://channel.royalcast.com/landingpage/wur/20220316_1/
https://youtu.be/yBmhQ9W_wK8
https://www.youtube.com/watch?v=MM35_1ZYWSE
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211119_Second_opinion_en_quick_scan_alternatieven_fusie_Dominicus_College_in_opdracht_van_MR_-_definitief_18_november_2021.pdf
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de noodzaak van een sluiting eerst te onderzoeken en te kunnen onderbouwen voordat zo een ingrijpend 
besluit wordt genomen. Bovendien is er voor het welzijn van leerlingen en personeel een zorgvuldig proces van 
belang.  
 
Onder andere gezien deze achtergrond heeft de MR een negatief advies uitgebracht op de adviesaanvraag van 
het College van Bestuur en heeft het CvB geadviseerd om het voorgenomen besluit van sluiting van het 
Dominicus College onverwijld in te trekken. Voor het volledige advies verwijzen wij u naar het 
medezeggenschapsdeel van de schoolwebsite.  Wij wensen iedereen een prettige weekend alvast. 
 
De leden van de medezeggenschapsraad 
NB: In de bijlage vindt u de brief m.b.t. ouderraadpleging die eerder deze week is verspreid. 
 

Jaarplanner 

week 49 
     

ma  6-dec 
 

Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject 3G 1e t/m 4e uur 

di 7-dec 09.00 uur Ouders Allen Inschrijving tafeltjesavonden gesloten 

wo 8-dec 
 

Leerlingen Allen Herkansingen 5H/6V (lessen 5H / 6V vervallen) 

wo 8-dec  Leerlingen Allen Lesvrije dag i.v.m. rapportvergaderingen 

do 9-dec 
 

Leerlingen Regulier Profielkeuzeproject : 3H1: 1e t/m 4e uur, en 
3H2: 5e t/m 8e uur 

do 9-dec 
 

Leerlingen Allen Uitloop herkansingen 5H / 6V 

do 9-dec 
 

Leerlingen Regulier Speeddates 5H 

do 9-dec 16.00 uur leerlingen  Regulier Bowlen 6V en mentoren 

do 9-dec 
 

Leerlingen Allen Verkort lesrooster ivm rapportvergaderingen 

vr 10-dec 12.00 uur Ouders Allen Rooster tafeltjesavonden gepubliceerd 

week 50 
     

ma 13-dec Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Tafeltjesavond 1 

di  14-dec 
 

   
wo 15-dec Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Tafeltjesavond 2 

wo 15-dec 
 

Leerlingen Allen 5H/6V Inleveren PWS conceptversie (30%) 

do 16-dec 15.20 – 17.00 
uur 

Leerlingen Regulier Bijeenkomst Global Mongolië 

vr 
     

 

https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/medezeggenschapsraad

