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Coronamaatregelen 
Tijdens de persconferentie van dinsdag 15 februari is aangegeven dat de komende weken een 
groot aantal coronamaatregelen komen te vervallen. De directie heeft besloten om alle 
maatregelen op school tegelijkertijd aan te passen en wel direct na de voorjaarsvakantie. Dit 

betekent dat vanaf dat moment de verplichte looproutes, het zeer beperkt mogen ontvangen van externen in 
de school en het verplicht dragen van mondkapjes komen te vervallen. Of we ook de gescheiden pauzes laten 
vervallen is nog onderwerp van gesprek. We informeren u hierover in de volgende nieuwslink.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Inzet Erikc Loermans 
Vanaf maandag 21 februari is de heer Erick Loermans, conrector financiën en organisatie, volledig werkzaam 
op het Dominicus College. Naast zijn huidige werkzaamheden gaat hij, samen met het team van de 
Monnikskap, de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek voor deze vorm van onderwijs in kaart 
brengen. Het betreft de eerste fase tot aan 1 augustus 2022. Het doel is om, vanuit de nieuwe 
bekostigingssystema-tiek een plan op te stellen voor de herinrichting van de Monnikskap, waarbij binnen de 
verschillende scenario’s de personele consequenties en de gevolgen voor de leerlingen worden vastgelegd.  
 
Mocht tijdens het proces blijken dat extra onderwijskundige deskundigheid nodig is om dit proces goed te 
laten verlopen, dan zal op dat moment in overleg met het team gekeken worden naar de mogelijkheden. De 
opdracht is dat het uiteindelijke model moet voorzien in enige flexibiliteit waarmee ingespeeld kan worden op 
wisselingen in het aantal leerlingen waarbij bekostiging en lasten (formatie en materieel) duurzaam met elkaar 
in evenwicht zijn. Daarna zal er een vervolgopdracht komen waarbij zal worden onderzocht hoe ingespeeld kan 
worden op de landelijke beleidslijn om tot verdergaande inclusiviteit met het ‘regulier’ onderwijs te komen. Ik 
wens de heer Loermans en het team een succesvolle samenwerking toe en heb het vertrouwen dat zij samen 
tot een passende invulling komen van de vraag die voor hen ligt. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i.  
 

Personele veranderingen 
Op 15 februari is Derinda America, docent Nederlands gestart op onze school. Zij neemt de lessen van 3 havo 
over van Aukje van Hout. Mevrouw van Hout kan door omstandigheden momenteel niet al haar lessen 
verzorgen, zij blijft wel 5 havo lesgeven. Wij zijn blij met de inzet van mevrouw America. 
 
Ronald Betram, conrector  
 

Verkort lesrooster 22 feburair 
Op dinsdag 22 februari wordt er zowel op de reguliere afdeling als op de Monnikskap een verkort rooster 
toegepast in verband met rapportvergaderingen. 
 
Erick Loermans, conrector 
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Werving eerstejaars leerlingen 
Dominicus Xperience 
Op 3 en 15 februari konden leerlingen van groep 7 en 8 tijdens de 
Dominicus Xperience ervaren hoe het is om een leerling op het 
Dominicus College te zijn. Tijdens het avondprogramma schakelden 
ouders in voor een voorlichting over de school.  
 
Open Dag online  
Afgelopen zaterdag is in de aula van school een talkshow opgenomen. Leerlingen, ouders en collega’s 
vertelden over waarom het Dominicus College zo’n fijne en goede school is. Ook werden er mooie optredens 
verzorgd door Nora Mensenkamp (2G1) en Marie-Louise de Groot (2A1). De talkshow wordt op zaterdag 19 
februari tussen 10.00 – 15.00 uur uitgezonden door middel van een livestream op de website onder: Groep 7 
& 8 > Livestream open dag.  
 
Tijdens de talkshow is ook het resultaat te zien van de Vlog die Jonathan van Raaij, Oscar Huver en Suzanne 
Peperzak (2G1) hebben opgenomen. Als razende reporters gingen zij met een camera op pad om 
basisschoolleerlingen een beeld te geven van een gewone schooldag op het Dominicus College. 
 
Open Dag fysiek 
Op zaterdag 19 februari mogen leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders onze school ook bezoeken. Onder 
begeleiding van onze huidige leerlingen maken de kinderen in groepjes middels een speurtocht kennis met de 
school. In verband met versoepelingen van de coronaregels mogen zij toch een ouder meenemen. De ouders 
krijgen, apart van de leerlingen, een rondleiding aangeboden. 
 
Aanmelden 
We zijn blij met wat we kunnen neerzetten voor leerlingen van groep  7 en 8 en hun ouders. Vanaf maandag  
14 februari t/m 6 maart kunnen basisschoolleerlingen zich aanmelden voor onze school.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

  

https://www.dominicuscollege.nl/live-stream-open-dag
https://www.dominicuscollege.nl/live-stream-open-dag
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Reminder inschrijven tafeltjesavonden 15 en 17 maart 
Heeft u zich al ingeschreven voor de tafeltjesavonden van 15 en 17 maart? Dit kan nog 
t/m maandag 21 februari 09.00 uur. Het is de bedoeling dat u zelf naar Zermelo gaat 
om in te schrijven. Via deze link krijgt u meer uitleg over hoe u dit kunt doen. 
 
Paul Wolters, applicatiebeheerder 
 

Berichten namens het decanaat 
Profielkeuze klas 3 regulier 

In verband met de voorbereidingen van de rapportvergaderingen is het van 14 t/m 24 februari voor de 
leerlingen van 3H/3A/3G regulier niet mogelijk om aanpassingen te doen in hun voorlopige profielkeuze in 
Zermelo.  
 
De deadline voor de definitieve profielkeuze van 3H/3A/3G regulier is verschoven van vrijdag 1 april naar 
maandag 4 april 09.00 uur. Uiterlijk vrijdag 8 april moet een uitdraai van de definitieve profielkeuze, 
ondertekend door een ouder/verzorger, zijn ingeleverd bij de receptie van school. 
 

LOB-activiteiten bovenbouw  
Alle bovenbouwleerlingen ondernemen LOB-activiteiten en maken daarvan een verslag in dominicuscollege. 
dedecaan.net. Zonder een verslag telt de activiteit niet mee. De deadline voor het LOB-Portfolio van 5H/6V 
regulier is vrijdag 1 april 2022 (minimaal  3 LOB-activiteiten). De deadline voor het LOB-Portfolio van 4H/5V is 
donderdag 9 juni 2022 (4H/5V minimaal 4 LOB-activiteiten, 4V: minimaal 3 LOB-activiteiten).  
  

Aanmelding voor de vervolgstudie 
- De aanmelddeadline voor studies zonder decentrale selectie is zondag 15 mei 2022.  
- Aanmelden voor een vervolgstudie HBO/WO verloopt altijd via Studielink.nl.  
- 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, 
tussenjaar, studiekeuzecheck, overzichten van webinars, etc.    
 

Data voorlichtingsbijeenkomsten 
- De Beroepenavond 4H/5V: donderdag 7 april, locatie: Kandisnky Maldenburchtstraat: o.v.b. 
- VHON (Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen) 4H/5V: donderdag 2 juni, locatie: gebouwen HAN 
Nijmegen: o.v.b. 
 

Deadline aanmelding MBO verschoven  
Leerlingen die dreigen te doubleren in 4 havo werken momenteel hard om over te kunnen gaan naar 5 havo. 
Een aantal van hen is echter in gesprek met het decanaat om een reservekeuze te bepalen op het MBO, in het 
geval de overgang naar 5 havo uiteindelijk niet mocht lukken. De aanmelddeadline voor het MBO is verschoven 
van vrijdag 1 april naar zondag 1 mei. Zowel de aanmelding via website MBO-college als het Digitaal 
Doorstroom Dossier moet dan afgerond zijn. Aanvullende informamtie is verkrijgbaar bij de decaan. 
 
Colette Ribbers, decaan  

https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder/ouder-verzorger-volume/ouder-verzorger/ouderavondgesprekken-aanvragen
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 Jaarplanner 
week 8 

     

ma 21-feb 09.00 uur 
Ouders Allen 

Inschrijving ouderspreekavonden 
15 en 17 maart gesloten 

ma 21-feb Hele dag Leerlingen Allen Lesvrije dag 

ma 21-feb Hele dag Leerlingen  Allen Herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V 

di 22-feb Hele dag Leerlingen Regulier 40-minutenrooster 

di 22-feb Hele dag Leerlingen MK 40/60-minutenrooster 

di 22-feb 
 

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

wo 23-feb     

do 24-feb 
    

vr 
25-feb 

12.00 uur Ouders Allen Rooster ouderavonden 
gepubliceerd 

vr 25-feb 
 

Leerlingen Allen 5H/6V Inleveren eindversie PWS 
(50%) 

week 9 
    

Carnavalsvakantie 

week 10 
     

ma 7-mrt     

di 8-mrt 
 

Leerlingen  Regulier Theater AanZ 

wo 9-mrt 
    

do 10-mrt 16.00 uur tot 18.00 uur Leerlingen  Regulier 6V: mentoruitje: Bowlen en 
frietjes  

vr 11-mrt 
 

   

 
 
 
 

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

