
 

1. 

 
 

Berichten namens de schoolleiding 
 

Jaarwisseling 
Nog een paar weken en dan nemen we afscheid van 2021 en verwelkomen we een nieuw jaar. Het jaar 2021 is 
voor iedereen die zich betrokken voelt bij het Dominicus College een jaar geweest met vele gezichten. Zo 
hebben we afscheid moeten nemen van Laurence van Thiel. Dit verlies heeft veel impact gehad bij leerlingen 
en personeel van onze school. En dat geldt nog steeds. 
 
Dit jaar heeft daarnaast vooral in het teken gestaan van corona en natuurlijk de toekomst van het Dominicus 
College. Waar het gaat om corona is er een groot beroep gedaan op eenieders flexibiliteit. En helaas zal dat ook 
in 2022 nog steeds van ons gevraagd worden. Maar dat staat in schril contrast met de onzekere situatie over 
het wel of niet voortbestaan van de school. Dit vraagt veel van het personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. 
Het doet goed om te zien dat mijn collega’s zich, ondanks deze bijzondere omstandigheden, volledig inzetten 
voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. En ik heb het vertrouwen dat zij dat in 2022 zullen voortzetten. 
 
Wat het komend jaar ons zal brengen is op dit moment erg onzeker. Mogen we na de vakantie alle leerlingen 
weer verwelkomen op school? Komen er nog meer aanpassingen in de slaag-zakregeling voor onze 
examenleerlingen? Hoeveel leerlingen gaan zich aanmelden? Wat wordt het definitieve bestuursbesluit 
betreffende het voortbestaan van onze school?  Allemaal vragen waar we op dit moment nog geen antwoord 
op kunnen geven.  
 
Ondanks deze onzekerheid wens ik iedereen een goede jaarafsluiting en een mooi, maar vooral gezond 2022. 
  
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

 
 

Wij wensen u fijne feestdagen  
en een kleurrijk 2022! 

 
Kunstwerk van Casper de Gans (PiCasper) uit 4 havo MK. Casper 

heeft dit fantastische kunstwerk vanuit zijn rolstoel gemaakt. 

 
Team Dominicus College 
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Werving 
Eerder hebben we aangekondigd dat we, ondanks dat de situatie rondom de toekomst van het Dominicus 
College nog onduidelijk is, ook dit schooljaar de werving opstarten. Wat gaan we doen? 
 
Op donderdag 3 februari en dinsdag 15 februari organiseren we de Dominicus Xperience, een online 
lesmiddag met rondleiding door de school en ’s avonds een digitale ontmoeting met de ouders. Leerlingen 
kunnen zichvoor al voor inschrijven via onze website: https://www.dominicuscollege.nl/groep-8/kom-kijken 
Op zaterdag 19 februari is er van 10.00 uur tot 15.00 uur een open dag. Na de kerstvakantie wordt op 
regionaal niveau besloten of we deze dag fysiek kunnen houden of dat we digitaal gaan. 
 
We hopen, ondanks de bijzondere omstandigheden, op voldoende belangstelling. Daar gaan wij ons best voor 
doen. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Ouderavond 3 vwo op dinsdag 25 januari 
Het besluit van het bestuur om het nemen van een definitief besluit over de toekomst van het Dominicus 
College uit te stellen heeft invloed op de bestaande leerlingen en hun toekomstige onderwijs. Dat geldt zeker 
voor de leerlingen in 3 vwo. Zij moeten in het eerste kwartaal van 2022 een profiel kiezen. Als blijkt dat de 
school in augustus 2024 gaat sluiten, dan kunnen zij hun opleiding op het Dominicus College niet afmaken. Wij 
begrijpen dat deze leerlingen daarom overwegen of zij in augustus zullen overstappen naar een andere school. 
Tijdens de ouderavond over de profielkeuze is hier reeds over gesproken. Er is toegezegd dat er in januari voor 
de ouders van deze leerlingen een speciale ouderavond zal worden belegd. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 januari 2022. Verzoek om deze avond alvast in uw agenda te zetten. 
Afhankelijk van de situatie rondom corona vindt deze avond fysiek of digitaal plaats. U wordt daar op tijd over 
geïnformeerd. Ook voor de leerlingen wordt er over dit onderwerp een bijeenkomst georganiseerd.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

De toetsweek opvangklas 
Van donderdag 20 januari t/m woensdag 26 januari (met uitloop t/m vrijdag  
28 januari) vindt de tweede toetsweek van dit schooljaar plaats. Vanuit 
Bijlesnetwerk bieden wij daarom weer de toetsweek opvangklas aan. 

 
De toetsweek opvangklas 
In de toetsweek opvangklas kunnen leerlingen zich in een rustige omgeving voorbereiden op hun toetsen. We 
helpen leerlingen met hun leerwerk en we overhoren hen. Op deze manier kunnen leerlingen een flink deel 
van hun leerwerk op school doen, waardoor zij een goede basis leggen. De data en tijden zijn als volgt: 
- dinsdag 18 januari     12:00 uur – 17:00 uur  
- woensdag 19 januari     12:00 uur – 15:00 uur  (lesvrije dag) 
- donderdag 20 januari t/m donderdag 27 januari  12:00 uur – 17:00 uur 
 
 

https://www.dominicuscollege.nl/groep-8/kom-kijken
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Kosten 
De toetsweek opvangklas kost € 95,-. In overleg is het mogelijk om een kleiner aantal dagen aan te sluiten. 
 
Aanmelden 
U kunt uw zoon/dochter aanmelden via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl. Aanmelden kan t/m 
woensdag 12 januari. Vermeld hierbij graag de volgende gegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummer, de 
naam van uw kind, zijn of haar leerjaar, niveau en klas. Ik neem telefonisch contact met u opnemen om de 
aanmelding verder af te stemmen. 
 
NB. Wanneer op 20 januari nog steeds sprake is van de lockdown, dan komt de toetsweek te vervallen. De 
schoolexamens van de bovenbouw gaan hoe dan ook door, dus de toetsweek opvangklas zal voor hen daarom 
sowieso doorgaan. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Bericht namens de ouderraad 

Het is bijna kerst en 2021 is in alle opzichten een bijzonder jaar geworden. In maart kwam het bericht over de 
plannen voor een fusie van Dominicus College met het Kandinsky College. De fusie was daarna lang het 
belangrijkste onderwerp op de agenda van de ouderraad, totdat de ontwikkelingen elkaar daarna snel 
opvolgden: een voorgenomen besluit tot sluiting van de school, een motie van wantrouwen van de MR aan het 
toenmalige MT en protestacties tegen de voorgenomen sluiting. Dit alles heeft tevens geleid tot contacten met 
de politiek en ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over met name de toekomst van De Monnikskap. 
Dan vergeet ik nog heel veel, maar de dreigende sluiting van de school bepaalt sinds de herfstvakantie de 
agenda van de ouderraad. Onze grootste zorg voor de korte termijn is voor de kwaliteit van het onderwijs, door  
corona staat dit nog extra onder druk.  
 
Afgelopen week heeft het College van Bestuur laten weten dat er voor de kerst geen besluit komt over de 
toekomst van de school. Het definitieve besluit is met drie maanden uitgesteld. Het is natuurlijk goed dat het 
bestuur de tijd neemt om alternatieven te onderzoeken, maar als ouderraad maken we ons ook zorgen over dit 
uitstel. Dit betekent namelijk dat er voor iedereen nog langer onzekerheid is. Het uitstel heeft ook invloed op 
de profielkeuze van de leerlingen in leerjaar 3. Leerlingen kunnen zoals altijd een profiel kiezen, maar het is 
onduidelijk of zij dit profiel kunnen afronden op het Dominicus College of dat zij de laatste jaren van hun studie 
moeten overstappen naar een andere school. Tot slot blijft met het uitgestelde besluit ook de onzekerheid 
over de toekomstige locatie van de Monnikskap langer bestaan.  
 
Na de kerstvakantie blijven bovenstaande punten onze aandacht houden. Wilt u een vergadering van de 
ouderraad bijwonen, wilt u de ouderraad in deze roerige tijd komen versterken of heeft u vragen, stuur dan 
een mail naar: ouderraad@dominicuscollege.nl 
 
Namens de voltallige Ouderraad (Angelique, Annemarie, Arjen, Chantal, Elisabeth, Endrie, Esther, Esther, 
Esther (ja 3x), Jeroen, Lieske, Margo, Martijn, Ruud, Suleha en Tamara) wens ik iedereen hele Fijne Feestdagen 
en blijf vooral gezond. 
 
Alexander Vonk, voorzitter ouderraad 

mailto:dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl
mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
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Coronaprotocol  
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-maatregelen.  
 

Jaarplanner 

week 52/1     Kerstvakantie 

week 2      

ma 10-jan     

di 11-jan     

wo 12-jan     

do 13-jan     

vr 14-jan  Leerlingen Regulier Opening Global Mongolië 

week 3      

ma 17-jan     

di 18-jan     

wo 19-jan     

do 20-jan    Toetsweek 

vr 21-jan    Toetsweek 

week 4      

ma 24-jan    Toetsweek 

di  25-jan    Toetsweek 

wo 26-jan    Toetsweek 

wo 26-jan Middag Leerlingen Regulier PO-ordening  1H1 

do 27-jan    Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

do 27-jan Klokuur per klas Leerlingen  Allen schrijfster (Margje Woodrow) op school voor 
1H, HV, A en G  en 2H 

do 27-jan Ochtend Leerlingen MK PO-ordening   

vrij 28-jan Ochtend Leerlingen Regulier PO-ordening  1G 

do of vr 27-1 of 28-1 Dagdeel Leerlingen  Allen 4H en 4V: PO BI: seksualiteit 

do en vr 27-1 en 28-1 3 dagdelen Leerlingen  Regulier CKV 5V: Gesamtkunstwerk 

do en vr 27-1 en 28-1  Leerlingen  Regulier CKV 4H en 4V: HD Jamsessies 

vr 28-jan    Activiteitendagen/ uitloop toetsweek 

vr 28-jan 10.00 - 15.00 uur Leerlingen  Regulier 3V basketbal BEAT Workshop 

vr 28-jan  Leerlingen  Allen Atelierdagdeel CPE Tekenen 6V 

 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211202_Coronaprotocol_2021_-_2022nw.pdf

