
 

1. 

 
 

 

Werving nieuwe leerlingen 
Zoals bekend heeft de MR negatief geadviseerd over het voorgenomen besluit van het College van Bestuur van 
@voCampus om de school met ingang van 1 augustus 2024 te sluiten. Ook zijn er door de MR alternatieve 
scenario’s voorgelegd. Het schoolbestuur is de komende periode nog in gesprek met de MR en andere 
belanghebbenden over de sluiting en mogelijke alternatieve scenario’s voor de school. Dit proces vraagt enige 
tijd. Omdat er op dit moment nog geen definitieve besluiten genomen zijn, starten we na de kerstvakantie met 
onze werving. Dit alles binnen de gemaakte regionale afspraken hierover.  
 
De nieuwe leerlingen kunnen we op dit moment niet garanderen dat zij hun opleiding volledig op het 
Dominicus College kunnen afmaken. Wat we wel kunnen garanderen is dat, mocht de school op de genoemde 
datum definitief sluiten, wij de betrokken leerlingen goed zullen begeleiden in de overstap naar een andere 
passende school.  
 
Voor verdere informatie verwijzen we naar de pagina over de toekomst op onze website: 
(Toekomst | Dominicus College).    
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Personele veranderingen 
Graag informeren wij u over een aantal personele veranderingen:   
 
• Jacques Benen, docent biologie heeft voor de zomervakantie al zijn laatste les gehad en mag sinds begin 

november van zijn pensioen genieten. 
• Joost de Laat, docent nieuwe media heeft ook voor de zomervakantie al zijn laatste les gehad. Volgende 

week heeft hij zijn laatste werkdag waarna hij met pensioen gaat. Johan van Haalen, mediathecaris, is 
vanaf dat moment het aanspreekpunt met betrekking tot de iPad. 

• Marijke Welten is van 1 december 2021 t/m 6 maart 2022 met verlof. Haar lessen worden vervangen door 
Rob Arts. 

• Annelies van Zomeren, docent Nederlands, is ieder geval tot de kerstvakantie niet op school. De lessen 
voor 4H, 4V, 5H en 5V zijn tot aan de kerstvakantie herverdeeld binnen de sectie. In de bovenbouw 
moeten we hiervoor in een aantal gevallen uitwijken naar DC-uren. Voor de onderbouw wordt naar een 
oplossing gezocht.  

• Vanaf maandag 13 december is Céline Habes met zwangerschapsverlof. Het gehele mentoraat van 2A1 is 
overgenomen door Yannic Reijnders. Yannic was al mentor van een deel van de klas en neemt nu het 
gehele mentoraat voor zijn rekening. De lessen van Céline Habes worden vervangen door Julia Tamakloe. 

• Lilian Fluijt, docent maatschappijleer gaat per 10 januari 2022 aan de slag bij de SSGN in Nijmegen. Zij 
wordt vervangen door Niek Manders. 
 

Ronald Bertram, conrector a.i. 
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 2. 

Berichten vanuit het decanaat 
LOB-activiteiten bovenbouw en aanmelding vervolgstudies 
Hierbij een overzicht van belangrijke data en andere zaken met betrekking tot LOB-activiteiten van 
bovenbouwleerlingen en aanmelding van uw kind voor de vervolgstudie. 
 
• De deadline voor aanmelding bij studies met decentrale selectie is 15 januari 2022; aanmelding verloopt 

via Studielink.nl. Het definitieve overzicht met decentrale selectiestudies (Numerus Fixus) is gepubliceerd 
op studiekeuze123.nl. Voor aanmelden Studielink is een DigiD nodig.  

• Voor studies zonder decentrale selectie is de aanmelddeadline 15 mei 2022.  
• Kunstopleidingen of sportstudies hebben vaak vervroegde aanmelddeadlines in verband met de vroege 

start van toelatingsrondes en -tests. Zie voor toelatingsinfo de website van de betreffende studierichting.  
• Onder ‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net vindt u informatie over de diverse studierichtingen, 

data van kennismakingbijeenkomsten, een studiekeuzecheck, overzichten van webinars etc.  
• Alle bovenbouwleerlingen moeten LOB-activiteiten ondernemen en daarvan een verslag maken in 

dominicuscollege.dedecaan.net. Zonder verslag telt een activiteit niet mee. (Zie PTA LOB). 
• De deadline voor het LOB-Portfolio 5H/6V regulier is 1 april 2022 (minimaal 3 LOB-activiteiten) 
• De deadline voor het LOB-Portfolio 4H/4V/5V regulier is 15 mei 2022. (4H/5V: minimaal 4 LOB-activiteiten 

en voor 4V: minimaal 3 LOB-activiteiten). 
 

Aanmelden met decentrale selectie (Numerus Fixus) 
Voor de aanmelding bij studies met decentrale selectie gelden vaak cijfereisen. Kandidaten die in schooljaar 
2020 - 2021 in 4 havo/5 vwo zaten moeten een SE-cijferlijst inleveren met de peildatum 15 januari 2022 (dus 
met cijfers t/m 14 januari 2022).  
 
De cijferlijst moet aan een aantal eisen voldoen: 
• Het betreft een officiële uitdraai uit de leerlingenadministratie van de school. 
• Op deze uitdraai staat:   

- de datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022);  
- een schoolstempel, via de leerlingenadministratie van school; 
- van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4 havo/4 vwo behaalde SE-cijfers op 1 decimaal nauwkeurig. 

• De cijferlijst moet voorzien zijn van een handtekening van een vertegenwoordiger van de school: dit mag 
zijn medewerker leerlingenadministratie, teamcoördinator of conrector. 
 

De leerling kan t/m dinsdag 11 januari Robert Verkuil van de leerlingenadminstratie benaderen met het 
verzoek om een cijferlijst uit te draaien via: VER@dominicuscollege.nl.  
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Coronaprotocol 2021-2022 
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende 
corona-maatregelen (directe link naar het protocol.) 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 

https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl/1dd27b0f-55df-44b1-b9b2-c30af3bf0cf3_Definitief+overzicht+opleidingen+met+numerus+fixus+2022-2023_2+december.pdf
https://dominicuscollege.dedecaan.net/
mailto:VER@dominicuscollege.nl
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/corona-1
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 3. 

Online ouderavonden IrisZorg en Pro Persona  
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 eerst volgende ouderavond met het thema roken, 
drinken en blowen vindt plaats op 13 januari a.s. 
 
Roken, drinken en drugs (ouders klas 1 en 2)  
Donderdag 13-01 2022  
Roken, drinken en drugs (ouders klas 3 en hoger)  
Dinsdag 1-2-2022  
Gamen (voor alle ouders)  
Dinsdag 8-2-2022  
Somberheid (voor alle ouders)  
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. 
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 
 

Afsluiting module creatieve wiskunde 

Hieronder ziet u het episch centrum van de afsluiting van de module creatieve wiskunde. Met ongeveer 70 
basisschoolleerlingen een online escape room spelen! Een hele uitdaging met een mooi resultaat. Met dank 
aan en applaus voor Rianne Florijn, Marlie Kaufholz, Priscilla Klomp en leerlingen van de Monnikskap die online 
hebben geholpen om het goed te laten verlopen. ������������  
 
Kathelijne Wentink, teamcoördinator De Monnikskap 

 

  

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

Jaarplanner 

week 51 
  

Leerlingen  Allen 5H/6V begeleidingsafspraak PWS 

ma 20-dec 
    

di 21-dec 08:30 - 10:10 uur Leerlingen Regulier 3H1 taaldorp Duits 

di 21-dec 10.30 - 12.10 uur Leerlingen Regulier 3H2 taaldorp Duits 

wo 22-dec 08.30 -  10.10 uur Leerlingen Regulier 3A1 taaldorp Duits 

wo 22-dec 10.30 - 12.10 uur Leerlingen Regulier 3A2 taaldorp Duits 

wo 22-dec 12.40 - 14.20 uur Leerlingen Regulier 3G1 taaldorp Duits 

do 23-dec 
    

vr 24-dec ochtend Leerlingen Regulier Kerstactiviteiten  

week 52/1 
    

Kerstvakantie 

week 2 
     

ma 10-jan 
    

di 11-jan 16.00 uur leerlingen  Regulier Bowlen 6V en mentoren 

wo 12-jan 
    

do 13-jan 
    

vr 14-jan 
 

Leerlingen  Regulier Opening Global Mongolië 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

