
 

1. 

 
 

Vraagbaak 
Vorige week is er tijdens de ouderavonden naar aanleiding van het definitieve besluit van het College van 
Bestuur dat het Dominicus College per 1 augustus 2024 wordt gesloten, toegezegd dat er deze week nadere 
informatie zou komen over een nog op te zetten ‘vraagbaak’. Deze vraagbaak is inmiddels gerealiseerd. 
Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen al hun vragen met betrekking tot de aankomende sluiting en hun 
eventuele overstap naar een andere school, stellen via het mailadres vraagbaak@dominicuscollege.nl. U kunt 
bij de vraagbaak ook terecht met alle vragen die u gewoonlijk bij de mentor of teamcoördinator van uw 
zoon/dochter zou neerleggen.  
 
Deze week heeft het Dominicus College een team gevormd dat de begeleiding van leerlingen en ouders in de 
overstap naar een andere school de komende tijd gaat organiseren. Dit team bestaat uit de ondersteunings-
coördinator, een mentor, een teamcoördinator, een drietal decanen, een stafmedewerker, een ouder en de 
rector. Dit team zorgt ervoor dat alle vragen, zo snel mogelijk worden beantwoord.  
 
De vragen die binnenkomen worden toebedeeld aan het teamlid dat de vraag het beste kan beantwoorden. 
Mogelijk gaat dit teamlid hierover met ouders of leerlingen in gesprek. Omdat onze verwachting is dat er veel 
vragen zullen binnenkomen over profielkeuzes, vakkenkeuzes en schoolkeuzes hebben we voldoende decanen 
opgenomen in ons team. De decaan van het Dominicus College Colette Ribbers wordt hierin bijgestaan door 
twee decanen van andere VO-scholen, te weten Elsje Buddendijk (SSGN), Hanneke Hendriks (Kandinsky 
College).   
 
Wij streven ernaar om binnen een week een eerste reactie te geven op de vragen. Op onze website wordt een 
overzicht van  de meest gestelde vragen en antwoorden opgenomen. Verder zullen we de leerlingen en ouders 
actief blijven informeren over de stand van zaken en voor hen belangrijke informatie.   
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Activiteitendagen 
In verband met het grote aantal activiteiten in de bovenbouw is besloten om vier activiteitendagen in te 
plannen op 4 t/m 7 maart.  Voor de onderbouw is het helaas niet gelukt om op al deze dagen activiteiten in te 
plannen. Hierdoor hebben de meeste onderbouwklassen gedurende de activiteitendagen één vrije dag. 
 
Erick Loermans, conrector a.i. 
 

Nieuwe vertrouwenspersonen 
Vanaf 1 april is onze externe vertrouwenspersoon gewijzigd. Vanaf dat moment is mevrouw Jacqueline Pulles 
van Bezemer-Schubad onze externe vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via: 
Email:  j.pulles@bezemerschubad.nl 
Telefoon: 088-1440200   
 
Daarnaast zal Toon Verploegen, ICT-medewerker naast Marijke Heymans de taak van interne 
vertrouwenspersoon op zich pakken. Hij volgt hiervoor op dit moment een opleiding en zal vanaf 1 juni als 
vertrouwenspersoon aan de slag gaan. De informatie over onze in- en extere vertrouwenspersonen is terug te 
vinden op onze website. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i 
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Xpressions 
Op woensdag 6 april vindt de jaarlijkse Xpressions avond van het Dominicus plaats. Deze keer niet vanachter 
een scherm, maar live!! Leerlingen laten zich op deze avond van hun meest creatieve kant zien! Er zullen 
individuele optredens met verschillende instrumenten te bewonderen zijn en er komen ook bands die hun 
muziek ten gehore brengen.  
 
Mocht u nog niet in staat zijn geweest om via uw zoon of dochter een kaartje te kopen, dan kan dit ook nog op 
de avond zelf, maar wees dan wel op tijd! Het programma begint om 19.30 uur.  
 
Graag tot dan! 
 
Eric Ordermans, 
team Xpressions  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beroepenavond 4H/5V 7 april 
Op 7 april aanstaande is er een beroepenavond voor leerlingen van 4H/5V op Kandinksy Maldenburchtstraat. 
In de bijlage vindt u het programma, zie ook: https://beroepenavondnijmegen.nl/rooster/ 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Presentatieavonden profielwerkstukken havo en vwo 
Na twee jaar zonder live presentaties was het vorige week eindelijk weer zo ver: de eindexamenleerlingen 
presenteerden hun profielwerkstukken op school. Voor velen een spannende, maar ook feestelijke avond. De 
afsluiting van een jaar of nog langer onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp. Na een 
openingspresentatie in een aula gevuld met leerlingen uit het voorexamenjaar, docenten, ouders en andere 
familieleden waren er drie rondes in de lokalen. Daar kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde; van 
jongeren en cafeïne tot stress en sport. Het waren gezellige, leerzame avonden. Een groot compliment voor 
alle pws’ers!  
 
Hanneke de Jong, teamcoördinator 3 t/m 5 havo en Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator 4, 5 en 6 vwo 
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'Pascal Tiemissen tijdens de havo-presentatie  
 
       Presentatieavond vwo 
Kiezen DC-uren periode 4 
Aanstaande vrijdag 1 april is het voor de leerlingen van 4H, 4V en 5V weer tijd om de DC-uren te kiezen voor de 
komende periode. Omdat het de laatste periode van het schooljaar is, kiezen examenleerlingen van 5H en 6V 
deze periode geen DC-uren meer. 
  
Naast de DC-uren verwerking en de stilwerkuren zijn we er ook weer in geslaagd een aardig aanbod aan 
verdiepings-en ondersteuningsmodules aan te bieden. De module “mediteren kun je leren” wordt vanwege zijn 
succes niet alleen herhaald maar zelfs op twee momenten aangeboden. Nieuw is de module “on stage” waar 
leerlingen praktisch aan de slag gaan met verschillende podiumkunsten. Zie hieronder voor het volledige 
aanbod: 
  

Periode 4 BBll. Docent 

CT: On stage (podiumkunsten) alle JOH 
DU: versterkt Duits aan de slag met prak. 
vaardigheden alle BAI 

EN: Cambridge alle PER 

EN: American history 2 alle GRC 

GS: Indianen van Meso-Amerika alle LAE 

Mediteren kun je leren alle JUM 

Mediteren kun je leren alle TJR 

DU: leesvaardigheid 4H/4V/5V  AKF 

EN: leesvaardigheid alle LON 

FA: leesvaardigheid 4H/4V/5V  DOL 

GS: brongebruik  ELS 
  
De inschrijving voor de DC-uren periode 4 start vrijdag 1 april om 17.00 uur en duurt tot maandag 4 april 9.00 
uur. In de bijgevoegde PowerPoint vindt u de keuze-instructie die naar de leerlingen is gestuurd. 
  
Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 
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'Net op tijd'  
Afgelopen vrijdag 25 maart vond de première van de 
documentaire 'Net op tijd' plaats in LUX Nijmegen. Het bijzondere 
hieraan is dat onze eigen aardrijkskunde docent Marciano 
Hendriks een van de documentairemakers is. In deze 
documentaire neemt hij ons mee naar de Zwitserse Alpen, waar 
hij het leven van een aantal mensen in beeld brengt die een 
bijzondere band hebben met het door klimaatverandering 
veranderende Alpengebied.  
 
Wij als sectie aardrijkskunde hebben deze première bezocht en 
hebben genoten van de prachtige beelden op het grote scherm. 
En we zijn vooral ook trots op Marciano en de manier waarop hij als presentator te zien was. Wij hopen nog 
veel documentaires van Marciano te kunnen gaan zien in de toekomst. Wie weet zelfs op NPO 2! Dit is de link 
naar de trailer: Officiële Trailer Net Op Tijd | Documentaire Klimaatverandering Alpen - YouTube  
 
Bouke Deinum, docent aardrijkskunde 
 

 

Officiële Trailer Net Op Tijd | Documentaire 
Klimaatverandering Alpen - YouTube 
Twee vrienden maken een reis door de Alpen en 
gaan in hun geliefde landschap op zoek naar de 
zichtbare gevolgen van klimaatverandering. Want 
nergens anders i... 
www.youtube.com 

 
Global Xploration 
De afgelopen twee vrijdagen zijn wij als Global-team, voor onze reis naar Mongolië, 
bezig geweest met verschillende teambuildingsactiviteiten. Twee weken terug 
vertrokken wij naar Valkenburg voor een teambuildingsactiviteit in de mergelgrotten. 

Hier gingen onze verschillende crews de grotten in met enkel een zaklamp. De uitdaging was om met behulp 
van een draad aan het plafond de uitgang weer te vinden. Vervolgens is er nog ‘capture the flag’ gespeeld in 
het bos. 
 
Vorige week vrijdag zijn we naar de opening van Global in Weert geweest voor de scholen uit regio zuid. 
Tijdens deze opening maakten de verschillende scholen kennis met elkaar, maar waren er daarnaast per school 
ook verdiepende workshops. Welke icebreakers kun je op reis gebruiken? Welke spelactiviteit ga jij uitvoeren 
met je buddy’s in Mongolië? Welke argumenten draag jij aan tijdens het debat over de door jullie gekozen 
stelling? Tenslotte werd, na hard oefenen, de Globaldans opgevoerd voor alle aanwezige ouders en andere 
betrokkenen. Wij kijken terug op twee geslaagde vrijdagen! Houd ook onze Facebook- en Instagrampagina 
'Xplore Dominicus' in de gaten voor nog meer foto's.  
 
Het Global-Team 

https://www.youtube.com/watch?v=t3FsA73SK8k
https://www.youtube.com/watch?v=t3FsA73SK8k
https://www.youtube.com/watch?v=t3FsA73SK8k
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=t3FsA73SK8k
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Jaarplanner 

week 14           
ma 4-apr       Activiteitendag/ uitloop toetsweek 
ma  4-apr 9.30 - 

12.45 uur 
Leerlingen  alle 3e 

klassen 
Sportdag 

ma  4-apr  09.00 uur 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 4V en 4H  Tekenen Decorbouw Xpressions 

di 4 en 5 
april 

8.30 -16.10 
uur 

Leerlingen  4H 4V Jamsessies CKV 

di 5-apr       Activiteitendag/ uitloop toetsweek 

di  5-apr 10.00 - 
15.00 uur 

Leerlingen regulier Basketball Beats Workshop 

di  5-apr Ochtend Leerlingen Regulier 1HV1: PO-ordening 

di  5-apr dagdeel Leerlingen  Regulier 1A1: PO-ordening 

di  5-apr   Personeel Allen PMR 
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 6. 

di  5-apr Hele dag Leerlingen 4V en 4H Tekenen Decorbouw Xpressions 

wo 6-apr       Start periode 4 

wo  6-apr       Activiteitendag 

wo  6-apr Hele dag Leerlingen 4V en 4H Tekenen Decorbouw Xpressions 

wo  6-apr Avond Leerlingen Allen Xpressions 

do 7-apr    Activiteitendag 

do 7-apr Avond Leerlingen   4H/5V Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs 
Nijmegen (VHON) 

vr   8-apr 
 

leerlingen 3H/3V Deadline inleveren print definitieve 
profielkeuze 

vr en za 8 en 9 
april  

16.10 tot 
13.00 uur 

Leerlingen  Regulier Weekend op school Global 

week 15           

ma 11-apr 20.00 uur Leerlingen Allen Aanvragen herkansingen 5H/6V gesloten 

di 12-apr         
wo 13-apr Avond Allen Allen MR 

do  14-apr Hele dag Leerlingen Allen Herkansingen 5H / 6V (lessen 5H, 6V 
vervallen) 

vr 15-apr   Leerlingen Allen Uitloop herkansingen 5H / 6V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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