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Laatste lesdag examenklassen
Op 22 april is het weer zover: de traditionele laatste lesdag
van onze examenleerlingen! En voor deze dag doen zij een
dringende oproep aan alle leerlingen en collega’s.
Leerlingen en collega’s krijgen de opdracht om speciale
kleding te dragen. De kleding is verdeeld per jaarlaag:

1ste en 2de klas:
3de klas:
4de klas:
5de klas (vwo):
Examenklassen:

(neon) oranje
(neon) groen
(neon) roze
(neon) geel
zo veel mogelijk wit!!

En natuurlijk worden de docenten niet vergeten. Aan
docenten is het verzoek om met hun kleding zoveel mogelijk
op een regenboog te gaan lijken en dan het liefst ook met
neonkleuren. Let op: de kleding kan vies worden, dus het is
beter om niet de beste of duurste kleding te dragen. `
Hierbij moedigen wij ook de ouders aan om ervoor te zorgen dat het een leuke en kleurrijke dag wordt. Dus zorg
ervoor dat iedereen in de juiste kleding komt.
Bye bye en adios, de examenklassen
Op deze dag hebben alle leerlingen les tot 12.10 uur. Na 12.10 uur vervallen alle lessen. De leerlingen zijn dan
van harte welkom om te gaan kijken naar de traditionele voetbalwedstrijd waarbij de examenleerlingen het
opnemen tegen hun docenten en andere medewerkers.
Teamcoördinatoren examenklassen

Aukje van Hout gepromoveerd
Op 12 april heeft Aukje van Hout, docent Nederlands, haar proefschrift met succes verdedigd bij de Radboud
Universiteit. Het is getiteld: Gedenk te leven. Perspectieven op literatuur en schrijverschap van Johan de
Meester en het literaire veld 1900-1920.
Wij feliciteren Aukje van Hout van harte met het behalen van haar doctorstitel!
Gijs van Wijlen, rector a.i.
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Sponsoring airtrack
Afgelopen dinsdagavond hebben Giel Palmen (leerling van de
Monnikskap) en Marijke Welten (docent Nederlands) een spetterende presentatie gegeven voor Kiwanis.
Kiwanis is een organisatie die zich inzet voor een beter leven voor jongeren in heel Nederland. Er is bij deze
organisatie een bedrag aangevraagd voor de aanschaf van een airtrack (een luchtgevulde tumblingbaan).
Mede dankzij het enthousiasme en de goede presentatie
van Giel en Marijke is het sponsorgeld toegekend. We
kunnen dus gaan bestellen en samen gaan sporten. We
hopen met de aanschaf van de airtrack een leuke en
gecontroleerde manier van integratie te bereiken!
Kathelijne Wentink,
teamcoördinator de Monnikskap

Graffiti op grasveld
Mijn naam is Kyra Ritmeijer uit 5H2. Ik heb op het gras voor lokaal B005 mijn tekenen eindwerk gemaakt. Hier
zit veel geregel achter en ben blij dat het nu gelukt is. De tekst die er staat heeft een optimistische betekenis. Je
kan het op je eigen manier interpreteren. De tekst “ga die wereld uit” staat centraal. Het houdt in dat je je
grenzen moet verleggen en je niet aan de standaarden hoeft te houden. Het is nu buiten te zien en blijft
waarschijnlijk nog een tijdje liggen.
Kyra
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Tentoonstelling vogels en Vissen
De tentoonstelling Vogels en Vissen, ontwerpen voor een muurschildering op de patio van het Dominicus
College, is te zien in april in bibliotheek Mariënburg in het centrum van Nijmegen.
Ieder schooljaar maken leerlingen uit de derdeklas een ontwerp voor de muurschildering op de patio van de
school. Die muur is 3.00 x 9.00 meter. De ontwerpen, lino in 2 drukgangen, worden gemaakt op formaat 15 cm
x 45 cm. Er zijn de afgelopen jaren veel mooie lino’s gemaakt. Daarvan is op deze tentoonstelling een selectie
te zien.
Na afloop van de tentoonstelling in de bibliotheek zal een selectie lino’s op school te zien zijn Dit schooljaar zal
e
voor de 4 keer door de leerlingen en personeel een lino gekozen worden. Die gekozen afbeelding zal nog voor
het einde van het schooljaar op de muur geschilderd worden.
De sectie tekenen
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Namens het decanaat
Webinar DUO 5H/6V: 'Studiefinanciering in het hoger onderwijs:
de praktische zaken': dinsdag 19 april 2022 om 19.30 uur.
Voor meer informatie zie bijlage. Op 19 mei organiseert DUO een
aparte webinar over studiefinanciering in het MBO. Zie de website: duo.nl.
5H/6V: Deadline aanmelding studie HBO/WO: 1 mei
Aanmelding altijd via: Studielink.nl, aanvragen studiefinanciering: duo.nl.
4H: Deadline aanmelding MBO: 1 mei a.s.
De leerlingen uit 4H die door de mentor zijn doorverwezen naar het decanaat i.v.m. aanmelden voor MBO als
reserve optie, hebben allen decaangesprekken gehad en de instructies voor aanmelding MBO ontvangen. Op
1 mei moet zowel de aanmelding via website MBO-college als het Digitaal Doorstroom Dossier in Intergrip zijn
afgerond. Voor aanmeldingen daarna wordt geen plaatsingsgarantie gegeven.
4H/4V/5V (regulier): Deadline LOB portfolio: 9 juni a.s.
Uiterlijk 9 juni a.s. moet voor 4H, 4V en 5V regulier het LOB Portfolio op orde zijn (zie PTA LOB) Dan moet zijn
voldaan aan de minimumeis van het aantal ondernomen LOB-activiteiten + verslaglegging hiervan (4H: min. 4
LOB-activiteiten, 4V: min. 3 LOB-activiteiten, 5V: min. 4 LOB-activiteiten)
Nieuws
Op dominicuscollege.dedecaan.net onder Nieuws vindt u de informatie die op ons decanaat binnenkomt over
open dagen, meeloopdagen, etc. Daarnaast is deze site bron van informatie over opleidingeninfo, landelijke
jaarkalender open dagen, tests, Keuzegids Online (vergelijken studies, arbeidsmarktkansen studies HBO/WO,
studentbeoordelingen studies, enz).
Colette Ribbers, decaan

Bijlesnetwerk
De laatste periode van dit schooljaar is ingegaan. Misschien is al duidelijk dat uw kind
over gaat, maar het kan ook zijn dat hij/zij nog even hard aan de bak moet. Met
huiswerkbegeleiding of bijles kunnen wij uw kind helpen.
Wilt u uw kind dat laatste zetje geven, dan kunt u hem of haar nog aanmelden voor huiswerkbegeleiding, bijles
of een van onze andere diensten. Neem in dat geval contact op via niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of
06-13057615. Vervolgens kunnen we een vrijblijvend intakegesprek plannen en de mogelijkheden bespreken.
Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze site.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk
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Jaarplanner
week 16
ma

18-apr

Leerlingen

Allen

Pasen

di

19-apr

Leerlingen

Allen

5H, 6V: start examentrainingen

di

19-apr

leerlingen

5V

Samenwerkdag 1 op DC

di

19-apr

Leerlingen en
ouders 5H/6V

Allen

Webinar DUO: Studiefinanciering

wo

20-apr

Leerlingen

Allen

Examentrainingen 5h/6V

do

21-apr

Leerlingen

Allen

Examentrainingen 5H/6V

do

21-apr

Leerlingen

Allen

5H, 6V: ondertekenen
examendossiers

vr

22-apr

avond

15.30 - 16.00
uur

5H, 6V: Laatste lesdag
Lessen vervallen na 12.10 uur

za

23-apr

Leerlingen

week 17/18

5V/5H Cambridge C1 Advanced
Vakantie

week 19
ma t/m vr

9-mei t/m
13-mei

di

10-mei

wo

11-mei

do

12-mei

vr

13-mei

za

14-mei

hele dag

3h1 en 3h2

Kamp Ameland

5H/6V

Start CE1 tijdvak 1

Leerlingen

Regulier 5V Cambridge C2 Proficiency

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