
 

1. 

 

 
Berichten namens de schoolleiding 

 

Mogelijke wijzingen coronaprotocol 
Op vrijdag 14 januari staat er weer een persconferentie over corona op de rol. De 
verwachting is dat er voor het voortgezet onderwijs weinig verandert. Na de persconferen-
tie zullen wij ons coronaprotocol weer tegen het licht houden. Op dit moment voldoet het 
protocol aan alle geldende voorschriften. We bekijken dan ook of we nog een aantal 

adviezen (bijvoorbeeld aanscherping looproutes en gescheiden pauzes) opnemen in ons protocol en leggen dit 
dan voor aan de MR. Dit alles met als doel om na de toetsweek te starten met het aangepaste protocol. 
 

Online lessen volgen bij quarantaine 
Wij bieden de mogelijkheid voor leerlingen, als zij afwezig zijn ten gevolge van quarantaine, de lessen online te 
volgen. Het is wel noodzakelijk dat u bij de telefonische afwezigheidmelding aangeeft dat de reden van 
afwezigheid quarantaine betreft en dat uw zoon/dochter de lessen digitaal wil volgen. Dan wordt dit door de 
telefoniste voor de betrokken docenten aangegeven in Magister. De docenten zullen op dat moment hun les 
gaan streamen. We gaan ervan uit dat de leerling dan ook zichtbaar aanwezig is (camera aan) is voor de 
docent.  
 

Activiteitendagen 
De afgelopen dagen is er zowel door collega’s als leerlingen regelmatig de vraag gesteld of de activiteitendagen 
in zijn geheel of onderdelen ervan wel door kunnen gaan. Begin volgende week nemen we hier, wederom na 
de persconferentie, een definitief besluit over. Bij dit besluit zal niet alleen de regelgeving, maar ook de 
persoonlijke veiligheid van leerlingen en personeel, als uitgangspunt worden genomen. Mocht de 
activiteitendagen komen te vervallen, dan zal er les worden gegeven conform het geldende lesrooster.    
 

Ouderavond 3 vwo dinsdag 25 januari  
In de vorige Nieuwslink is aangekondigd dat er op 25 januari een ouderavond is voor de ouders van de 
leerlingen van 3 vwo over de profielkeuze in combinatie met de toekomst van het Dominicus College. We 
wachten de persconferentie van 14 januari af om definitief te bepalen of deze avond fysiek of digitaal zal 
worden gehouden. U wordt hier in de week van 17 januari nader over geïnformeerd. De (digitale) bijeenkomst 
start om 19.30 uur. 
 

Invulling teamcoördinaat 
Op 1 februari komt Hanneke de Jong terug van haar verlof. Zij zal dan ook haar taak van teamcoördinator 3 t/m 
5 havo weer oppakken. Haar vervangster, Emilie Braam-Roulot, neemt vanaf dat moment het coördinatorschap 
5 en 6 vwo over van Susanne Elgershuizen, die op eigen verzoek stopt met deze taak. Wij heten Hanneke de 
Jong welkom terug op het Dominicus College en tevens bedanken we Susanne Elgershuizen voor haar inzet 
voor de aan haar toevertrouwde leerlingen. We zijn blij dat Emilie Braam-Roulot bereid is deze taak weer op 
zich te nemen. Zij heeft reeds ervaring met het coördinatorschap van deze afdeling. 
   
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
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https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/211202_Coronaprotocol_2021_-_2022nw.pdf
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Personele veranderingen 
Met ingang van 1 februari draagt Jan Manders, docent wiskunde zijn lessen over aan zijn vervangster Maike 
Verploegen. Dhr. Manders zal de komende tijd nog een aantal taken op zich nemen. Aan het eind van het 
schooljaar hopen we op passende wijze afscheid van hem te kunnen nemen, waarna hij van zijn pensioen mag 
gaan genieten.  
 
Annelies van Zomeren, docent Nederlands is herstellende; de verwachting is dat het nog enige tijd zal duren 
voordat zij weer aan de slag kan gaan. Vanaf 1 februari start Herma van den Brand als docent Nederlands op 
onze school. Verder worden er op dit moment nog gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten om de 
sectie Nederlands te versterken. Betrokken ouders en leerlingen worden nader geïnformeerd over wie welke 
klas op zich neemt en wat wij verder gaan doen om eventuele achterstanden weg te werken. 
 
Per 1 februari 2022 stapt Jerrel Fanoembi, docent L.O. over naar Metameer in Boxmeer en Stevensbeek. Hier 
zet hij zijn loopbaan voort. Aiko Zonneveld, die eerder op onze school voor de klas heeft gestaan, neemt een 
deel van zijn lessen over. Voor de overige uren hebben wij op dit moment een vacature uitstaan.  
 
Eva Bruggeman, orthopedagoog en schoolpsycholoog, gaat per 1 februari 2022 aan de slag als gedragsweten-
schapper bij het Rhedens in Roosendaal, Dieren en Rheden. Zij wordt vervangen door Kumudini van den 
Heuvel-Duijsings. Mevrouw Van den Heuvel-Duijsings begint volgende week 1 dag per week (op maandag). 
Vanaf 1 maart werkt ze 4 dagen bij ons op school. 
 
Ronald Bertram, conrector 
 

Data en regelingen examenklassen  
Landelijk zijn er maatregelen bekend gemaakt om voor het derde jaar op rij de gevolgen van de pandemie voor 
de Centrale Examens (CE’s) te beperken. Je mag herkansingen van CE’s van twee verschillende vakken maken. 
Mede daarom komen er drie tijdvakken waarin examens gemaakt kunnen worden: 
 

• CE Tijdvak 1: 12 t/m 30 mei; de uitslag van deze examens wordt bekend op 9 juni 
• CE Tijdvak 2: 13 t/m 24 juni; de uitslag van deze examens wordt bekend op 1 juli 
• CE Tijdvak 3: 5 t/m 8 juli; de definitieve uitslag wordt bekend op 14 juli 

 
Je mag de eerste kans van je CE’s spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2; herkansingen mag je in tijdvak 2 en/of 3 
maken. De diploma-uitreiking is verplaatst naar 14 juli. Meer gedetailleerde informatie volgt in de loop van 
periode 3 in een brief aan examenkandidaten en hun ouders. 
 
De afgelopen maanden zijn er wat fouten hersteld en nuttige wijzigingen aangebracht in de PTA’s van 
Bedrijfseconomie van 5H en 6V, Rekenen van 5H en NLT van 4H. De wijzigingen zijn goedgekeurd door de MR 
en gedeeld met de inspectie van het onderwijs. De bijgewerkte PTA’s zijn voor leerlingen te vinden 
in Leerlingportaal Toetsen en Examens op Sharepoint. 
 
Ad Hereijgers, examensecretaris CE 
  

https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens
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Kiezen van DC-uren in periode 3 
Periode 3 komt eraan. De bovenbouwleerlingen mogen weer voor een 
deel hun eigen rooster kiezen: de DC-uren! De DC-uren voor periode 3 
worden gekozen via de Zermelo app. De keuze van de DC-uren gaat 
open op vrijdag 21 januari om 17.00 uur en sluit op maandag  
24 januari om 10.00 uur. 
 
Er zijn natuurlijk vakgerichte verwerkingsuren en stilwerkuren. 
Daarnaast hebben de verschillende secties weer hun best gedaan om 
interessante verdiepings- en ondersteuningsmodules aan te bieden (20 
in totaal in P3). 
Hieronder een overzicht van deze modules.  
 
Daarnaast sturen we als bijlage de instructie mee die leerlingen krijgen 
voor het kiezen van de DC-uren. We denken dat het interessant en 
nuttig kan zijn om als ouder het gesprek met uw dochter of zoon aan te 
gaan over de keuze van deze DC-uren. 
 

 
periode 3 

verdieping DU: Goethe 

 
EN: Cambridge 

 
FI: Mens|Robot 

 
FA: DELF B1/B2 

 
Mediteren kun je leren 

 
NE: romanbespreking 5H/6V 

 
NA: Useless Box (robotica) 

ondersteuning BI: actief leren voor biologie 

 
DU: leesvaardigheid 5H/6V 

 
EN: leesvaardigheid  

 
EC: rekonomie 

 
FA: leesvaardigheid 5H/6V 

 
GR: syntaxis 

 
LA: syntaxis 

 
NE: leesvaardigheid 

 
SK: rekenen examenklassen 

 
SK: rekenen voor niet-examenklassen 

 
WA: training vaardigheden 5V/6V 

 
WB: training vaardigheden 

 
STVH: blauwtraining 

  
Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 
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Jaarplanner 
week 3      

ma 17-jan     

di 18-jan     

wo 19-jan  Leerlingen  Allen Lesvrije dag 

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 

 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 

 
 
 

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

