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Presentatie ouderavonden
Niet alle ouders konden aanwezig zijn bij de bijeenkomsten op 23 en 24 maart. Op deze avonden is bijgaande
PowerPointpresentatie gebruikt. De heer Frans Mutsaers heeft namens het College van Bestuur het besluit
toegelicht. De heer Gijs van Wijlen heeft enerzijds gesproken over hoe te zorgen voor goed onderwijs de
komende twee jaar en de begeleiding van de leerlingen naar een andere school anderzijds. De komende twee
jaar zal er gewerkt worden met een vast team van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Bijna alle
personeelsleden hebben aangegeven de komende twee jaar werkzaam te willen blijven op het Dominicus
College. Voor hen is er voor daarna een baangarantie op een van de andere scholen van de Stichting
@voCampus.
Uit de vragen van de ouders bleek dat het besluit veel emoties opriep en ouders zich zorgen maken of er voor
hun zoon/dochter een passende school te vinden is. Toegezegd is dat leerlingen en hun ouders/verzorgers voor
vragen en opmerkingen terecht kunnen bij een centraal punt. De komende week zal dit vorm gegeven worden.
Hierover volgt snel verdere informatie.
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Activiteitendagen
De afgelopen tijd zijn door coronamaatregelen veel activiteiten geannuleerd. Een aantal van deze activiteiten
wordt tijdens de komende activiteitendagen alsnog ingepland. Daarom hebben wij besloten om het aantal
activiteitendagen uit te breiden. De activiteiten voor de reguliere afdeling worden gepland op 4 t/m 7 april,
voor de Monnikskap worden de activiteiten gepland op 4 t/m 6 april. Een rooster volgt zo snel als mogelijk is.
We wensen alle leerlingen alvast veel plezier bij de activiteiten!
Erick Loermans, conrector a.i.

Nieuws uit de ouderraad
Afgelopen vrijdag kwam het nieuws over de sluiting van de school per augustus 2024. Voor iedereen toch een
schok. Als ouderraad blijven we ons richten op de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, zowel voor
regulier als De Monnikskap. De ouderraad bestaat uit ouders van (bijna) alle leerjaren en niveaus. Aan het eind
van het jaar zullen er weer ouders afscheid nemen uit de examenklassen en daarom zijn we juist nu, met alles
wat de komende twee jaar gaat gebeuren en wat grote impact gaat hebben op leerlingen en ouders, op zoek
naar nieuwe ouders, vooral uit het eerste en tweede leerjaar.
Wilt u een vergadering van de ouderraad bijwonen, wilt u de ouderraad in deze roerige tijd komen versterken
of heeft u vragen, stuur dan een mail naar: mailto:ouderraad@dominicuscollege.nl
Alexander Vonk, voorzitter ouderraad

1.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 26 | 25 maart 2022

Berichten van het decanaat
3H/3A/3G regulier
• Deadline invoer definitieve profielkeuze in Zermelo: 4 april 09.00 uur. Zie bijlage voor instructie.
• Print definitieve profielkeuze ondertekend door een ouder/verzorger, uiterlijk 8 april inleveren bij de receptie
(graag pas na 4 april 9.00 uur printen).
LOB-deadlines bovenbouw (PTA) Regulier
• Deadline LOB-Portfolio 5H/6V regulier: 1 april a.s. (minimaal 3 LOB-activiteiten in
dominicuscollege.dedecaan.net)
• Deadline LOB-Portfolio 4H/5V : 9 juni 2022 (4H/5V minimaal 4 LOB-activiteiten, 4V: minimaal 3 LOBactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net)
• Deadline aanmelding MBO: 1 mei a.s.
Leerlingen die dreigen te doubleren in 4 havo werken momenteel hard om te kunnen over gaan naar
5 havo. Zij zijn in gesprek geweest met het decanaat om ook een reservekeuze te bepalen op MBO, mocht
overgang naar 5 havo niet lukken. Op 1 mei moeten zowel de aanmelding via website van het MBO-college
als het Digitaal Doorstroom Dossier zijn afgerond. De door de mentor doorverwezen leerlingen hebben
inmiddels instructies daarvoor ontvangen van de decaan.
Belangrijke activiteiten en data overig
• Beroepenavond voor 4H/5V: donderdag 7 april 19.00 uur, locatie: Kandinsky Maldenburchtstraat. Zie voor
het programma: https://beroepenavondnijmegen.nl/. Deze activiteit telt mee voor LOB regulier, mits
verslag.
•

Webinar DUO 5H/6V: dinsdag 19 april 2022 om 19.30 uur. Info over praktische zaken rond aanvraag
studiefinanciering. Mogelijk zijn er al vragen in verband met de mogelijke hérinvoering van de basisbeurs
voor het hoger onderwijs per september 2023: mocht hierover op 19 april meer duidelijkheid over zijn dan
zal DUO dat zeker meenemen in het webinar. Link voor het webinar volgt nog.

•

VHON (Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen) voor 4H/5V: donderdag 2 juni vanaf 18.30 uur,
locatie: gebouwen HAN Nijmegen: o.v.b. Programma volgt t.z.t. Deze activiteit telt mee voor LOB regulier,
mits verslag. Max. 1 ouder/verzorger per leerling gezien hoge bezoekersaantallen. Nadere info volgt.

•

Aanmelding studies zonder selectie: deadline: 1 mei a.s. Aanmelden vervolgstudie HBO/WO: altijd via
Studielink.nl.

•

Kunst- of sportstudies kennen vervroegde aanmelddeadlines in verband met vroege start
van toelatingsrondes en - tests. Zie voor toelatingsinfo de website van de betreffende studierichting.
Snelle aanmelding via Studielink is raadzaam.

In Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net vindt u informatie over studierichtingen, tussenjaar,
studiekeuzecheck, overzichten van webinars, etc.
Colette Ribbers, decaan
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Speelronde Bijzondere Eredivisie
Afgelopen zondag werd in
Nijmegen op de velden van
NEC de Speciale Eredivisie
gespeeld. Teams van een
aantal bekende Nederlandse
clubs verzamelden zich dit
keer in Nijmegen en
voetbalden tegen elkaar in een
toernooi. De spelersbussen
van ADO den HAAG, FC
Utrecht, de Graafschap,
Excelsior en VVV Venlo
hadden de kinderen gebracht.
In deze teams wordt op
fantastische wijze gevoetbald
door kinderen met een
beperking ongeacht de
beperking. Het waren de
meest sportieve wedstrijden
die ik ooit gezien heb. Wat een onderlinge samenwerking en wat een sportiviteit!
We hebben ook nog reden om extra trots te zijn want onze leerling Sepp speelt mee in het team van NEC! NEC
was ontzettend goed aan het spelen dus de doelpunten vlogen erin. Speloverzicht bij Sepp, balbehendigheid bij
hem maar ook vele anderen in zijn team zorgden ervoor dat de tegenstander het zwaar had.
Wat zou het gaaf zijn als deze spelers een volgende keer in het Goffertstadion zelf konden spelen!
Monique Linssen-van Rijnoever, team de Monnikskap

Examentrainingen
Op 19, 20 en 21 april vinden op school de examentrainingen plaats door de eigen vakdocenten. De leerlingen
hebben de keus uit twee verschillende vormen trainingen. Ze kunnen er voor kiezen om op dinsdag een geheel
eindexamen te maken van verschillende vakken. Later in de week worden deze gemaakte examens dan
besproken door de vakdocent. De andere keuze is het volgen van een examenles van een vakdocent waarin in
3 uur de lesstof voor het eindexamen aan bod komt.
Al onze leerlingen uit 5 havo en 6 vwo die dit jaar (deels) examen doen hebben onlangs bericht gehad over de
examentrainingen. Daarin staat meer informatie, de wijze van inschrijven etc. Vanaf 11 april kunnen ze zich via
Magister inschrijven.
We wensen de leerlingen succes met de trainingen en de eindexamens.
Team coördinatoren 5 havo en 6 vwo
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Oriëntatieavond leraar in het VO
Op woensdag 30 maart organiseert Leraar in Nijmegen een oriëntatie
avond voor een ieder die geïnteresseerd is in een mogelijke stap naar
het onderwijs. Onze stad biedt kwalitatief goed onderwijs. Om in de
toekomst deze kwaliteit te kunnen blijven bieden moeten we ervoor
zorgen dat er voldoende goede leraren instromen.
In de bijlage is de uitnodiging en het programma voor de avond te vinden. Een link naar het aanmeldformulier
vindt u daar ook. Bij vragen kunt u contact opnemen met Leraar in Nijmegen via info@leraarinnijmegen.nl.
Natasja Berkhof, beleidsmedewerker P&O

Jaarplanner
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Toetsweek

vr

1-apr
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3-apr

Leerlingen Regulier Deadline LOB Portfolio 5H/6V
Middag

Leerlingen Allen

Soundcheck Xpressions

week 14
Activiteitendag/ uitloop toetsweek

ma

4-apr

ma

4-apr

9.30 - 12.45 uur

Leerlingen

ma

4-apr

09.00

Leerlingen Regulier Deadline definitieve profielkeuze 3H/3V

ma -di

4 en 5 april

3 dagdelen

Leerlingen Regulier CKV 5V: Gesamtkunstwerk

ma

4-apr

Hele dag

leerlingen Tekenen Decorbouw Xpressions (4H/4V)

ma-di

4 en 5 april

8.30 -16.10 uur

Leerlingen

di

5-apr

di

5-apr

10.00 - 15.00 uur Leerlingen regulier

di

5-apr

Ochtend

Leerlingen Regulier 1HV1: PO-ordening

di

5-apr

dagdeel

Leerlingen Regulier 1A1: PO-ordening

di

5-apr

Hele dag

Leerlingen Tekenen Decorbouw Xpressions (4H/4V)

wo

6-apr

wo

6-apr

wo

6-apr

Sportdag klas 3

Jamsessies CKV 4H/4V
Activiteitendag/ uitloop toetsweek
Basketball Beats Workshop

Start periode 4
Leerlingen Allen
Hele dag

Activiteitendagen

Leerlingen Tekenen Decorbouw Xpressions (4H/4V)
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wo

6-apr

do

7-apr

do

7-apr

vr

8-apr

vr en za

8 en 9 april

Avond

Leerlingen Allen

Xpressions

Leerlingen Regulier Activiteitendag (regulier)
Avond

Leerlingen

Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen 4H/5V

leerlingen Regulier Deadline inleveren print def. profielkeuze 3H/3V
16.10 - 13.00 uur Leerlingen Regulier Weekend op school Global Xploration

Let op: aan het rooster voor de activiteitendagen wordt nog gewerkt; dit kan leiden tot aanpassingen in
bovenstaande planning.

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