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Uitnodiging presentaties profielwerkstukken VWO op maandag 21 maart en
HAVO op dinsdag 22 maart 2022
Alle 5HAVO en 6VWO leerlingen en een aantal 4HAVO en 5VWO leerlingen (regulier en Monnikskap) zijn in het
kader van hun profielwerkstuk bijna een jaar lang bezig geweest met hun profielwerkstuk. Dit werkstuk, waarin
een zelf vormgegeven onderzoek wordt uitgevoerd, vormt de kroon op de Tweede Fase. De titel van het
werkstuk komt ook op de officiële cijferlijst te staan die uitgereikt wordt tegelijk met het HAVO- of VWOdiploma.
Wij nodigen iedereen, maar in het bijzonder de ouders van de ‘profielwerkstukkers’, uit om zelf een oordeel te
komen vormen over de profielwerkstukken. De VWO leerlingen gaan op maandag 21 maart 2022 vanaf 19.00
uur tot ongeveer 22:00 uur en de HAVO-leerlingen gaan op dinsdagavond 22 maart 2022 vanaf 19.00 uur tot
ongeveer 21.30 uur hun werkstukken presenteren aan alle belangstellenden. Dus in de eerste plaats aan hun
ouders en de begeleiders, maar ook aan de leerlingen uit 4HAVO of 5VWO en De Monnikskap die nu ook aan
hun profielwerkstuk gaan beginnen. (Voor alle leerlingen uit 4HAVO en 5VWO is een bezoek aan de
presentatieavond een verplicht onderdeel van de voorbereiding op hun eigen profielwerkstuk.)
Het volledige programma voor beide avonden verschijnt binnenkort digitaal op Teams voor de leerlingen en is
op de avond zelf op papier beschikbaar.
Wij willen je dus van harte uitnodigen om op deze avond aanwezig te zijn. Grote publieke belangstelling is een
enorme steun voor de leerlingen die gaan presenteren. Hopelijk tot ziens op 21 of 22 maart 2022!
Gwen van Duin en Ingrid Smit,
Coördinatoren van de profielwerkstukken

Webinar studiekeuze en studeren
De afgelopen maanden hebben we 5 verschillende webinars gegeven over diverse aspecten van studiekeuze en
studeren: “Je kind gaat studeren. Hoe kun je helpen” ? De webinars zijn gericht op ouders met een kind in de
bovenbouw havo/vwo en gaat breed over studeren op een hbo of universiteit.
Het laatste webinar van dit schooljaar, op 16 maart 19.30-20.30 uur, gaat over de (nieuwe) studiefinanciering
en andere geldzaken Aanmelden.
Hebt u nog vragen? Laat het me weten dan bespreken we die op 16 maart. Zoals gebruikelijk zijn er ook twee
studenten die hun persoonlijke ervaringen delen.
Onderwerpen die o.a. aan bod komen:
•
•
•
•

Wat kost studeren?
Hoeveel ouderbijdrage is redelijk?
Hoe ziet de nieuwe studiefinanciering er mogelijk uit?
Hoe zit het met hypotheek en studieschuld?
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U (en natuurlijk ook uw kind) bent van harte welkom.
Hermien Miltenburg
Oudervoorlichter Wageningen University & Research
Atlasgebouw, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen
0317484455, 0612951238
Facebook ‘ouders en studie’
Blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl

Hernieuwde afspraken corona
Nu het aantal leerlingen en collega’s dat positief test op Covid gelukkig weer aanzienlijk is afgenomen en we
langzaam weer terugkeren naar een normale lessituatie, willen we ook terug naar de oude regels met
betrekking tot het volgen van online lessen. Dit betekent voor leerlingen, ouders en docenten het volgende:
•
•
•

•

Is een leerling ziek, dan neemt de ouder/verzorger contact op met de receptie. De receptie registreert
de ziekmelding in Magister.
Is een leerling weer beter, dan meldt de leerling dit bij de receptie.
Wanneer de leerling langer dan een dag afwezig is door bijvoorbeeld quarantaine of een positieve
testuitslag dan meldt de ouder dit bij de receptie. De receptie registreert dit in magister en informeert
de mentor.
De leerling kan ervoor kiezen om de lessen te volgen via een klasgenoot (buddy). Hij/zij neemt dan zelf
contact op met een klasgenootje. Uiteraard kan een leerling altijd de mentor om hulp vragen.

Vanaf nu zullen de lessen dus niet meer standaard online worden aangeboden door de docenten. Via een
klasgenoot kan een leerling meeluisteren naar uitleg of instructie van de docent.
Verder blijft, zoals eerder aangegeven, het de verantwoordelijkheid van de ouders, om bij een positieve uitslag
van de coronatest de nauwe contacten hierover in te lichten. Bij eventuele vragen over de afspraken kunt u
terecht bij de teamcoördinator van uw zoon/dochter.
Gijs van Wijlen

Jaarplanner
week 11
ma

14-mrt

15.20 tot 17.00uur

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

17-mrt

1e en 2e uur

Alle leerlingen die zich
hebben opgegeven

School
breed

Kangoeroewedstrijd

vr

18-mrt

CvB neemt definitief besluit over toekomst van de
school
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week 12
ma

21-mrt

19.00 - 22.00 uur

Leerlingen

Allen

Presenteren PWS VWO

di

22-mrt

19.00 - 22.00 uur

Leerlingen

Allen

Presenteren PWS HAVO

22-mrt

15.30 uur

Alle medewerkers

Allen

Bijeenkomst voor medewerkers def. besluit

wo

23-mrt

19.00 uur

Allen

Informatiebijeenkomst

do

24-mrt

19.00 uur

Onderbouw leerlingen
en ouders
Bovenbouw leerlingen
en ouders

Allen

Informatiebijeenkomst

vr

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