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Werkbezoek Dennis Wiersma
De minister voor primair en voortgezet onderwijs, Dennis Wiersma, was op
bezoek bij de Monnikskap. Ruim anderhalf jaar geleden hoorden we dat de
aanvullende bekostiging van de Monnikskap zou worden stopgezet. Wij, de
ouderraad en leerlingen van de Monnikskap, hebben toen de stukken
opgevraagd die ten grondslag lagen aan dit besluit. Die stukken gaven ons
inziens geen goed beeld van wat de Monnikskap was. Daarop hebben we
besloten hebben de minister een brief te sturen. Afgelopen maandag bezocht
hij de Monnikskap om hierover in gesprek te gaan.
Nadat de minister door het College van Bestuur is ontvangen hebben enkele leerlingen en docenten hem door
het gebouw rondgeleid. Uiteraard hebben zij hun visie op – en ook zorg over - de toekomst kunnen vertellen.
Afsluitend was er het gesprek met de ouderraad en leerlingen van de Monnikskap (de briefschrijvers). Het was
een open en prettig gesprek.
De minister schreef op social media:
“Ook als je een lichamelijke beperking of chronische ziekte hebt, moet je natuurlijk (op je eigen tempo) mee
kunnen doen op school. Op De Monnikskap in Nijmegen kan dat. Hier zitten leerlingen met en zonder
beperkingen samen op school. Een mooi voorbeeld van onderwijs op maat. Het is belangrijk dat dit behouden
blijft. Daar zijn zorgen over die ik vandaag met ouders, leerlingen en het bestuur indringend besproken heb. We
gaan snel afspraken maken om te zorgen dat dit goede onderwijs blijft bestaan en dat er meer goede locaties
als deze komen.”
Wij zijn erg blij met dit voorlopig behaalde resultaat. De minister heeft
beloofd nog voor de zomer erop terug te komen. We kijken er naar
uit!
Endrie, Esther, Esther, Lieske, ouderraad MK
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Start Centrale Examens
Vandaag zijn op onze school de eerste Centrale Examens afgenomen. Vanochtend zijn we
gestart met havo Duits, vanmiddag volgenden de examens havo aardrijkskunde en vwo
Nederlands. We wensen alle leerlingen de komende tijd veel succes toe!!

Klas 1 en 2 naar het pretpark
De teleurstelling was - heel begrijpelijk - groot toen begin deze week bleek dat het uitstapje naar Efteling niet
door kon gaan. We hebben alles op alles gezet om een nieuw pretparkbezoek te organiseren en dit is tot onze
grote opluchting gelukt: op donderdag 16 juni mogen leerlingen en mentoren zich uitleven in El Rio Grande, de
Goliath of Merlin's Magic Castle. We gaan deze dag met alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 naar Walibi Holland!
Exacte tijden van vertrek en terugkomst volgen op korte termijn via de Nieuwslink. Ondertussen mag de
voorpret weer beginnen!
Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2

Toetsweek
De laatste toetsweek van dit schooljaar start op donderdag 23 juni. Het rooster voor deze toetsweek wordt
uiterlijk donderdag 9 juni gepubliceerd via Zermelo.
Erick Loermans, conrector a.i.

2.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 31 | 12 mei 2022

3 havo actief op Ameland
De leerlingen en mentoren van 3havo hadden bijna geen betere week uit kunnen zoeken voor hun reis naar
Ameland. Op de Wadden is het wat minder warm dan hier, maar niettemin wordt er deze week door hen volop
genoten van de zon en al het moois op het Waddeneiland.
De groep komt vrijdag pas weer terug en heeft dus nog het nodige voor de boeg, maar hieronder alvast een
impressie van de activiteiten. Er werd aan kajakken op zee gedaan, er was een bezoek aan het natuurmuseum,
ze gingen op strandexcursie en een meidenteam won glansrijk de zogenaamde ‘expeditie Ameland’.
We zien 3havo volgende week, helemaal uitgewaaid en vol nieuwe energie, weer terug op school.
Hanneke de Jong, teamcoördinator 3, 4 en 5 havo
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Avond van de filosofie
Op 9 juni vindt de 8e editie van de Avond van de Filosofie plaats. Dit jaar staat deze avond in het teken van
Mens|Natuur|Techniek en zal deze drie-eenheid – of is het juist geen drie-eenheid - op filosofische wijze
worden onderzocht. Dit onderzoek voeren onze leerlingen [5V, filosofie] samen uit met de leerlingen uit 5V van
het Maaswaal College. Om deze samenwerking mogelijk te maken zijn er twee samenwerkingsdagen
georganiseerd. Voor de meivakantie vond de eerste samenwerkingsdag plaats. Leerlingen hebben die dag
kennis gemaakt met elkaar, de thema’s en de grote vraagstukken rondom het hoofdthema. Op 19 mei
aanstaande vindt de tweede en laatste samenwerkingsdag plaats.
Op 9 juni vindt de Avond van de filosofie plaats, op het Maaswaal College in Wijchen, een uitnodiging volgt
later!
Mark van der Meijden, docent filosofie

5 havo in september naar Praag!
Na jaren van afzeggingen en weinig buitenlandse avonturen, staat er voor 5 havo (de huidige 4 havo) eindelijk
weer een mooie reis op stapel! Net zoals in het ‘pre-corona tijdperk’ zal de reis naar Praag gaan, ook wel de
‘gouden stad’, de hoofdstad van Tsjechië. De reis vindt plaats van 26 t/m 30 september 2022.
Een greep uit het jaloersmakend interessante (keuze)programma: een door de leerlingen zelf geleide
stadswandeling, een bezoek aan de Praagse burcht en een voormalig concentratiekamp, rodelen,
mountainbiken, een ware ‘Moldau cruise’ inclusief diner, museums over kunst, techniek of het communisme,
de Skoda fabriek, en dan ook nog wat vrije tijd om de nodige souvenirs in te slaan.
Inmiddels zijn de 4 havo-leerlingen door de enthousiaste reisorganisatie ingelicht over de opzet van de reis.
Binnenkort ontvangen zij en hun ouders alle benodigde formulieren om zich aan te melden voor de reis. We
nodigen alle leerlingen van harte uit zich aan te melden, zodat die week een fantastische start van een
succesvol examenjaar wordt.
De reisorganisatie Praag
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Impressie Xpressions 2022
Een impressie van Xpressions 2022 is nu te zien via Vimeo.
Klik HIER om de video te bekijken.
Veel kijkplezier allemaal!
Organisatoren Xpressions 2022

Online ouderavonden IrisZorg
Na het succes van eerdere ouderavonden organiseert IrisZorg nu een
aantal online ouderavonden over alcohol, drugs en uitgaan, gamen of
mentale gezondheid speciaal voor ouders van jongeren van 16 jaar en ouder.
Data
Gamen:
Somberheid, angst en stress:
Alcohol, drugs en uitgaan:

Donderdag 19 mei
Donderdag 2 juni
Dinsdag 28 juni

De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie zie ook de bijlage.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator

Cadeaubon en uitstapje voor jonge mantelzorgers
In Nijmegen heeft 20% van de kinderen en jongeren te maken met een
zorgsituatie binnen het gezin of in de omgeving. Het gaat hier om jonge
mantelzorgers tussen de 7 en 30 jaar oud. Zij zorgen voor een broer, zus, vader, moeder, een ander familielid
of een goede vriend(in). Dit familielid of deze goede vriend(in) is langdurig ziek, heeft een beperking, verslaving
of psychische problemen. Zij hebben bijvoorbeeld extra huishoudtaken, helpen in de fysieke zorg of helpen
met het regelen van de zorg.
Come Get It
Wij willen jonge mantelzorgers heel graag een cadeaubon geven want dit verdienen zij! Op donderdag 2 juni en
op vrijdag 3 juni kunnen zij tussen 14.00 uur en 18.00 uur hun cadeaubon komen aanvragen of ophalen.
Get Together
Wij nodigen hen ook uit om samen met andere jonge mantelzorgers een hele dag op stap te gaan naar de
Efteling! Wij gaan daar heen op zondag 12 juni, vlak na de Week van de Jonge Mantelzorger. Aanmelden kan
tot donderdag 26 mei.
Vragen & meer informatie
Leerlingen uit de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar kunnen deelnemen aan
bovenstaande acties. Voor meer informatie zie bijlagen of de website van Mantelzorg Nijmegen.
Mantelzorg Nijmegen
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15.20 tot 17.00uur

Leerlingen

Regulier Bijeenkomst Global Mongolië
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18-mei

19.00 tot 22.00 uur

Leerlingen

Allen

Fotopresentatie
Bewonersvereniging
Dominicushof

Leerlingen

5V

Samenwerkdag 2 Maaswaal
College

19-mei
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vr

20-mei

week 21
ma

23-mei

di

24-mei

wo

25-mei

wo

25-mei
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Lentegala

Leerlingen
bovenbouw
08.30 – 14.20 uur

Leerlingen

4 havo

Escaperoom sexting

26-mei

Leerlingen

Allen

Hemelvaartsdag – vrije dag

27-mei

Leerlingen

Allen

Vrije dag

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