
 

1. 

 
 

Berichten namens de schoolleiding 
 

Vervallen coronamaatregelen 
De overheid heeft aangekondigd dat er met ingang van 25 februari een groot aantal 
coronamaatregelen komen te vervallen. Wat houdt dit in voor leerlingen en personeel van het 
Dominicus College? 

 
• De anderhalve meter afstandsregel ten opzichte van het personeel komt te vervallen. 
• Het gebruik van mondkapjes is niet meer verplicht. Als men zich daar veiliger bij voelt, mag men deze 

blijven dragen. 
• De verplichte looprouters verdwijnen. 
• We werken niet meer met gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw. 
• Ouders/verzorgers en externen zijn weer welkom op school. 
 
De algemene adviezen zoals vaak handen wassen, ventileren, hoesten en niezen in de elleboog blijven 
natuurlijk van kracht. Belangrijk is ook dat leerlingen bij klachten thuisblijven en regelmatig een zelftest 
uitvoeren. Deze testen blijven verkrijgbaar via de receptie. Bij een corona-infectie worden leerlingen geacht  
5 dagen in isolatie te gaan. Als zij de laatste 24 uur klachtenvrij zijn mogen zij weer naar school.  
 
Gezien het vervallen van de meeste regels is besloten om geen nieuw coronaprotocol op te stellen.  
 

Tafeltjesavonden 15 en 17 maart online 
Ondanks de versoepelingen van de corona-maatregelen is besloten de tafeltjesavonden van 15 en 17 maart 
nog een keer online te houden. 
 

Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen 
Elk schooljaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders en leerlingen. In de weken na 
de carnavalsvakantie worden de leerlingen van klas 1, 3, 5 havo en 6 vwo bevraagd. De ouders van klas 1 en 3 
hebben gisteren een email ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten 
van de onderzoeken gebruiken wij om te reflecteren op ons functioneren en aan de hand daarvan de gewenste 
verbeteringen in te zetten. Een goede respons is daarom erg belangrijk. Wij hopen op uw medewerking! De 
resultaten van de onderzoeken worden tevens gepubliceerd op de website: www.scholenopdekaart.nl.  
 

Bestellen ongezond voedsel 
We merken de laatste tijd dat leerlingen steeds meer producten laten afleveren bij school door organisaties 
zoals “Gorilla’s”. Het gaat dan vaak om ongezonde artikelen zoals blikjes Red bull, chips, etc. Dit past niet 
binnen ons beleid van de “gezonde school”. Het is dan ook niet toegestaan deze producten, net zoals friet, 
pizza’s en alcohol te consumeren in school. Wij vragen u als ouders om dit met uw zoon/dochter te bespreken.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
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Uitnodiging Tips voor Thuis-avond 16 maart 
Voor alle ouders van de leerlingen van het Dominicus College organiseert 
Bijlesnetwerk in maart een ‘Tips voor Thuis-avond’.  

 
De Tips voor Thuis-avond 
Deze avond staat in het teken van hoe u thuis kunt omgaan met het maak- en leerhuiswerk van uw kind: u 
krijgt praktische handvatten aangereikt om uw kind hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo gaan we 
kijken naar hoe effectief plannen nu precies in zijn werk gaat; welke actieve leermethoden er allemaal zijn en 
welke andere factoren bijdragen aan succesvol huiswerk maken. Bovendien krijgt u concrete tips over welke rol 
u hier als ouder in kunt spelen. Ten slotte kunt u aansluitend nog bij ons terecht met algemene- en persoonlijke 
vragen omtrent uw zoon of dochter. 
 
Datum, tijd en locatie 
De Tips voor Thuis-avond vindt plaats op woensdag 16 maart 2022, gewoon op school. Het programma is als 
volgt: 
 
- 19:00 uur:  inloop 
- 19.15-20.45 uur: presentatie ‘Tips voor Thuis’. 
- 20.45 uur:  gelegenheid tot vragen stellen & afsluiting avond 
 
Na afloop van de presentatie ontvangt u van ons digitaal de Tips voor Thuis-flyer op het e-mailadres dat u 
opgeeft bij uw aanmelding. Hierin staan de belangrijkste handvatten nog eens overzichtelijk op een rijtje. 
 
Aanmelden  
U kunt zicht aanmelden voor de Tips voor Thuis-avond tot en met uiterlijk vrijdag 11 maart via 
https://forms.gle/AbYadZBoz8RFVR7Y9. De Tips voor Thuis-avond gaat door bij voldoende inschrijvingen. 
Let op: Deze avond is alléén voor ouders. Uw kind mag thuisblijven. Mocht u na aanmelding onverhoopt niet 
aanwezig kunnen zijn, dan verzoek ik u dat door te geven via het e-mailadres onderaan deze brief.  
 
Graag tot woensdag 16 maart! 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk (dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl) 
 

Try-out week huiswerkbegeleiding 
Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 maart organiseren wij weer een try-out week 
voor leerlingen die mogelijk interesse hebben in onze huiswerkbegeleiding. Zo komt 

uw kind erachter of huiswerkbegeleiding aansluit op zijn of haar behoeften. Want wat werkt nu beter dan het 
zelf ervaren? 
 
Try-out week 
Tijdens de try-out week mag uw kind onze huiswerkbegeleiding komen proberen. Wij behandelen hem/haar 
dan als een reguliere leerling. Zo krijgt uw kind een eigen planner die wij samen met uw kind invullen/nalopen 
en wij begeleiden hem/haar actief bij het maak- en leerwerk. In de begeleiding focussen wij met name op het 
aanleren van studievaardigheden en het vergroten van de motivatie en het zelfvertrouwen van uw kind. 
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We raden uw kind aan om minimaal drie dagen bij ons aan te sluiten. Het staat u vrij om hier vanaf te wijken. 
Wel is het zo dat leerlingen in de huiswerkbegeleiding ook met minimaal drie dagen starten. Die hoeveelheid is 
nodig voor het duurzaam aanleren van studievaardigheden. Per dag is een leerling ±2,5 uur aanwezig. 
 
Kosten 
De try-out week is geheel kosteloos. Deze is er puur zodat uw kind kan ontdekken of huiswerkbegeleiding hem 
of haar kan helpen. 
 
Aanmelden 
Als uw kind graag gebruik wil maken van onze try-out week, kunt u hem/haar per mail aanmelden via 
dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl tot en met uiterlijk woensdag 9 maart. Graag verzoek ik u om hierbij 
de volgende gegevens door te geven: uw naam en telefoonnummer, de naam van uw kind, zijn/haar niveau, 
leerjaar en klas en de reden(en) voor aanmelding. Voor de start van de try-out week neem ik telefonisch 
contact met u op om de aanmelding verder af te stemmen. 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk  
 

Jaarplanner 
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 een mentoruitje: bowlen en frietjes  

vr 11-mrt 
 

   

week 11 
     

ma 14-mrt 15.20 tot 17.00 uur Leerlingen  Regulier Bijeenkomst Global Mongolië  

di 15-mrt Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Ouderavond 1 

wo 16-mrt Avond Allen Allen MR 

do 17-mrt Vanaf 18.30 uur Ouders Allen Ouderavond 2 

do 17-mrt 1e en 2e uur Leerlingen (na 
aanmelding) 

 
Kangoeroewedstrijd 

vr 18-mrt 
    

 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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