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Gescheiden pauzes
Sinds afgelopen maandag werken we op de reguliere afdeling met gescheiden pauzes. De eerste ervaringen zijn
positief. Er is nu voldoende ruimte voor de leerlingen in de aula (begane grond en eerste verdieping). We
vragen de leerlingen daarom hier te pauzeren en niet meer, zoals zij gewend waren, op de andere plaatsen in
de school. Dit om de overlast voor de lessen tot een minimum te beperken.
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Betalen met pin voor mondkapjes
Leerlingen kunnen, als zij hun mondkapje vergeten zijn, voor € 0,50 een mondkapje kopen bij de receptie.
Omdat ook leerlingen steeds minder geld op zak hebben, is er geregeld dat er ook met pin betaald kan worden.
Hier geldt wel een minimum pinbedrag van € 1,00. Daar ontvangen zij dan ook hier 2 mondkapjes voor.
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Personele veranderingen
Renée van de Schans, docent Nederlands, heeft dichter bij huis een nieuwe werkplek gevonden. Zij zet per
1 maart haar carrière voort bij het Elde College in Schijndel. We danken haar voor haar betrokkenheid,
enthousiasme en inzet in de afgelopen jaren. We wensen mevrouw van der Schans veel succes en werkplezier
in Schijndel. De bovenbouwklassen worden overgenomen door Herma van den Brand, de lessen van 1h/v
worden overgenomen door Femke Jongerius.
Het herstel van Annelies van Zomeren, docent Nederlands, vergt meer tijd dan verwacht. Haar klassen worden
als volgt overgenomen:
• 1A1, 5H en 5V door Jos Brüning. Ook na de re-integratie van mevrouw van Zomeren zal dhr. Brüning 5H
blijven begeleiden. Hij is tevens mentor van een aantal leerlingen uit dit leerjaar.
• 2A2 en 4H worden overgenomen door Julia Tamakloe.
• 4V3 wordt overgenomen door Rob Arts; dhr. Arts verzorgt tot 1 april ook de lessen van Marijke Welten in
verband met haar verlof.
Een deel van de DC-uren van Aukje van Hout, Céline Beijer en Marijke Heymans vervalt omdat daar heel weinig
op is ingetekend. Voor de betreffende leerlingen kijken we nog naar een passende oplossing. Een ander deel
van de DC-uren wordt verzorgd door docent in opleiding, zodat er ruimte ontstaat om de vervangers in te
werken en te begeleiden.
Bovenstaande leidt vanaf komende week tot een aantal aanpassingen in het rooster.
Ronald Bertram

Rectificatie jaarplanner Nieuwslink
In de jaarplanner van de Nieuwslink van vorige week stond dat u zich vanaf maandag kon inschrijven voor
tafeltjesavonden op 7 en 8 maart; dit moet, zoals u ook in het volgende bericht kunt lezen, 15 en 17 maart zijn.
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Inschrijven tafeltjesavonden (ouderspreekavonden)
15 en 17 maart
Vanaf maandag 14 februari 09.00 uur t/m maandag 21 februari 09.00 uur kunt u weer inschrijven voor de
tafeltjesavonden van 15 en 17 maart. Let op: u ontvangt geen email met een link naar een inschrijfmodule. Het
is de bedoeling dat u zelf naar Zermelo gaat om in te schrijven. Via onderstaande link krijgt u meer uitleg over
hoe u dit kunt doen:
https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/ouder-verzorger-volume/ouderverzorger/ouderavondgesprekken-aanvragen
De inschrijving verloopt via een van beiden ouders. Na 21 februari is het helaas niet meer mogelijk om u aan te
melden voor een gesprek. Vanaf vrijdagmiddag 25 februari kunt u in Zermelo zien wanneer het gesprek
gepland is. U kunt zich inschrijven met de inloggegevens dit u dit jaar of in een eerder stadium heeft
ontvangen.
Met het oog op de geldende coronamaatregelen vinden de avonden niet op school maar ‘online’ plaats. Op het
moment dat het gesprek gepland staat, wordt u in Teams door de docent gebeld op het account van uw kind.
Het is het handigst als u de iPad van uw zoon of dochter gebruikt. Uw zoon/dochter is zeer welkom om deel te
nemen aan het gesprek. Dit keer worden er geen driehoeksgesprekken gepland voor leerlingen en ouders van
3, 4 en 5 havo. Ook de ouders van deze leerjaren kunnen zich inschrijven voor de tafeltjesavonden.
Paul Wolters, applicatiebeheerder

Wiskunde Olypiade
Donderdag 27 januari hebben 26 leerlingen met wiskunde D uit 4 vwo, 5 vwo en van de Monnikskap
deelgenomen aan de eerste ronde van de wiskunde olympiade. De uitslag is inmiddels bekend. Julian Korsten,
Lars Velthuizen en Amelie Venhuizen uit 4V en Hessel Monsma uit 5V mogen door naar de tweede ronde!
Hanneke Abbenhuis en Carolijn Tacken, docenten wiskunde

Stem op Flips Ruimteschip
Hallo allemaal!
Flips Ruimteschip maakt kans om de BoekGoud prijs te winnen! Dit is
de prijs voor het favoriete boek dat afgelopen jaar is verschenen bij
uitgeverij Boekscout. Iedereen mag stemmen!
Stem op Flip met deze link:
https://www.boekgoud.nl/stemmen/12637
Super bedankt!
Lucie Hendrix
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Love is in the air!!
Leerlingen kunnen nu een kaartje ophalen bij de teamcoördinatoren! We zijn erg benieuwd wie er allemaal
verrast worden volgende week..

Nieuws uit de ouderraad
Woensdag 26 januari hebben we, hopelijk voor de laatste keer, een digitale bijeenkomst met de ouderraad
gehad. We hebben onder andere gesproken over de langdurige uitval van de lessen Nederlandse en andere
vakken. Het blijft volgens het MT lastig om nieuwe docenten te vinden door de krapte op de arbeidsmarkt.
Verder is gesproken over de gewijzigde coronaregels, de uitgestelde reizen voor de examenklassen en de
Centrale Examens in 2022. Het MT heeft ons bijgepraat over de wervingsactiviteiten en de open dag op
19 februari.
Zoals gemeld in de brief van de bestuurder wordt er op dit moment, samen met de MR, gekeken of de door de
MR voorgestelde alternatieven voor een sluiting van de school uitvoerbaar zijn. Het is heel goed dat een en
ander serieus wordt onderzocht, maar het grootste dilemma zit nu bij de leerlingen van 3 vwo die een
profielkeuze moeten maken. Deze groep leerlingen is de mogelijkheid geboden om eventueel op andere
scholen te gaan kijken. Het MT heeft ons toegezegd dat leerlingen, bij een sluiting, altijd hun studie kunnen
afmaken op één van de andere scholen van de @VOCampus. Er wordt ook met de docenten gesproken en het
MT geeft aan dat de meeste docenten ook de komende jaren op het Dominicus College lessen willen blijven
geven.
Voor vragen is de ouderraad bereikbaar via mail; ouderraad@dominicuscollege.nl
Alexander Vonk, voorzitter OR
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Xpressions komt er weer aan!
Onze performancevoorstelling Xpressions komt er weer aan! Het thema is dit keer: Big Cities! Leerlingen die
muziek maken, alleen of met een band, of leerlingen met andere performancetalenten, kunnen zich nu
aanmelden! Naast talenten òp het podium, zijn we ook nog op zoek naar leerlingen die kunnen helpen achter
de schermen.

Coronaprotocol
Op onze website onder: Onze school>corona vindt u een overzicht van de geldende corona-maatregelen.

Jaarplanner
week 7
ma

14-feb

09.00 uur

Ouders

Allen

ma

14-feb

20.00 uur

Leerlingen

Allen

di

15-feb

Leerlingen

Regulier

Inschrijving ouderspreekavonden
15/3 en 17/3 geopend
Aanvragen herkansingen 4H, 5H, 5V,
6V gesloten
40 minuten rooster

di

15-feb

Leerlingen

MK

60/40-minutenrooster Monnikskap

di

15-feb

10.00 - 13.30

Leerlingen

MK

4H VLS dag naar de HAN

di

15-feb

15.20 tot 17.00 uur

Leerlingen

Regulier

Bijeenkomst Global Mongolië

di

15-feb

16.00 - 18.00 uur

Leerlingen groep 7/8

Regulier

Dominicus Xperience

di

15-feb

19.00 - 19.30 uur

Ouders groep 7/8

Regulier

Dominicus Xperience
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wo

16-feb

do

17-feb

vr

18-feb

week 8
ma

21-feb

09.00 uur

Ouders

Allen

ma

21-feb

Hele dag

Leerlingen

Allen

Inschrijving ouderspreekavonden
15/3 en 17/3 geopend
Lesvrije dag

ma

21-feb

Hele dag

Leerlingen

Allen

Herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V

di

22-feb

Leerlingen

Allen

Uitloop herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V

wo

23-feb

do

24-feb

Ouders

Allen

vr

25-feb

Leerlingen

Allen

Rooster ouderspreekavonden
gepubliceerd
5H/6V Inleveren eindversie PWS
(50%)

12.00 uur

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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