
 

1. 

 
 

Wijziging overgangsnormen onderbouw 
Na inventarisatie binnen de teams is er gekozen voor een wijziging van de overgangsnormen voor de 
onderbouwklassen. We maken dit verschil, omdat er voor de onderbouw sprake is van een breder pakket van 
vakken en er gewerkt wordt met halfjaarvakken. En juist in het begin van het schooljaar was de invloed van de 
coronapandemie het grootst. De wijziging betreft regel 2 uit het bevorderingsreglement. Deze wordt 
aangepast, waarbij een leerling niet wordt bevorderd bij 5 of meer tekortpunten. In praktijk betekent dit dat 
een leerling in de onderbouw een extra tekortpunt mag hebben. De MR heeft ingestemd met deze aanpassing 
voor dit schooljaar.   
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Examens en diplomering 
Inmiddels zijn de examens in volle gang. Op woensdag 25 mei sluiten we de examens van het eerste tijdvak af 
met maatschappijleer en Frans voor het vwo en met een examen bedrijfseconomie voor de havo. We wensen 
alle leerlingen de komende dagen nog veel succes toe! 
 
Ondertussen kijken we alvast uit naar de diploma-uitreikingen, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 
Betreffende ouders en leerlingen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging, maar u kunt alvast de datum in uw 
agenda noteren. Alle uitreikingen vinden dit jaar plaats op donderdag 14 juli in de aula of gymzaal van school. 
We kiezen ervoor om de uitreikingen dit keer opnieuw in een iets kleinschaligere setting te organiseren. Dit is 
vorig schooljaar goed bevallen. De planning die dag is als volgt: 
 
14.00 - 15.30 uur: De Monnikskap  18.15 - 19.00 uur: 6v3  
15.45 - 16.30 uur: 6v1    19.30 - 20.15 uur: 5 havo groep A  
17.00 - 17.45 uur: 6v2    20.45 - 21.30 uur: 5 havo groep B  
 
Hanneke de Jong, Emilie Braam-Roulot en Kathelijne Wentink, teamcoördinatoren examenklassen 
 

Ouderraad 
Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst van de ouderraad met het managementteam van de school. We 
hebben o.a. gesproken over het aantal leerlingen dat overblijft na de zomervakantie en hoe deze leerlingen 
kwalitatief onderwijs kan worden geboden. Verder hebben we het gehad over De Monnikskap en het bezoek 
van minister Wiersma en over de verlenging van de periode dat de NPO-gelden ingezet mogen worden. De 
Efteling mocht natuurlijk ook niet ontbreken, het verhaal is genuanceerder dan wat er in de pers is verschenen. 
We zijn blij dat er ondanks personeelstekorten bij busbedrijven een mooi alternatief is gevonden met Walibi. 
 
De ouderraad bestaat uit ouders van (bijna) alle leerjaren en niveaus. Aan het eind van het jaar nemen ouders 
uit de examenklassen afscheid 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! Wilt u de ouderraad in 
deze periode komen versterken of heeft u vragen, stuur dan een mail naar: ouderraad@dominicuscollege.nl 
 
Alexander Vonk, voorzitter ouderraad 
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 2. 

Lentegala 25 mei 
Eindelijk mogen we weer!!  
 
Op woensdag 25 mei (de dag erna is iedereen 
vrij) is er eindelijk weer een gala voor onze 
leerlingen uit de bovenbouw! Bij Mister Panda 
(de Goffertboerderij) zijn de leerlingen in hun 
sjieke pak van 20.00 tot 1.00 uur van harte 
welkom. Er is een heuse aankomst met 
fotograaf, dus we roepen alle leerlingen op om 
met passend vervoer te worden afgezet (en 
uiteraard weer te worden opgehaald). Het gala 
zal non-alcoholisch zijn en er wordt bij 
binnenkomst gecontroleerd op drankgebruik.  
 
De leerlingen hebben er zin en de docenten ook. 
We gaan voor een prachtig feest!  
 
De Lentegala-commissie  

  
 

 
 
 

Escaperoom SEXTING voor 4 havo 
“Heb jij die foto van Babs al gezien? Ja errug!!! En iedereen heeft hem 
he!?” Jongeren delen dagelijks (sexy) foto’s via social media en soms is 
deze echt alleen voor die ene bedoeld. En dan gaat het mis, hij gaat viral. 
Misschien grappig als het niet over jou gaat maar de hel(!) als dit wel zo 
is. Niet degene die zijn sexy foto deelt is de dader, maar degene die hem 
ongevraagd verspreidt. Soms denken jongeren dat ze zelf de schuld zijn, 
terwijl ze feitelijk slachtoffer zijn. Daar willen wij met onze leerlingen 
over in gesprek komen en daarom nodigen we alle leerlingen van 4 havo 
uit om op woensdag 25 mei deel te nemen aan de escaperoom sexting.  
 
Dit jaar hebben we helaas geen ruimte ook andere klassen uit te 
nodigen. De escaperoom is leuk, spannend en leerzaam. De activiteit 
duurt één lesuur en vindt plaats op school. De leerlingen krijgen te horen 
op welk moment zij de escaperoom bezoeken.  
 
Meer informatie op: https://wiseducatie.nl/escaperoom-sexting/  
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator en Hanneke de Jong, teamcoördinator klas 3, 4 en 5 havo 

https://wiseducatie.nl/escaperoom-sexting/
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 3. 

Ameland 3 atheneum 
Van maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni gaan de leerlingen 
van 3 athenuem naar Ameland. We gaan er een mooie reis van maken, 
zodat de leerlingen even kunnen uitwaaien en bijkomen van de 
hectische tijd die we gehad hebben.  
 
Een gevarieerd aanbod aan activiteiten mag echter niet ontbreken! We 
bezoeken onder andere een klimbos, we gaan proberen zeehonden te 
spotten met een robbenboot en leerlingen kunnen kiezen uit activiteiten als powerkiten, golfsurfen en raften. 
Ook nemen de leerlingen deel aan het spel ‘Expeditie Ameland’. (Ouders, wees niet bang, in tegenstelling tot 
het tv-programma Expeditie Robinson zorgen wij ervoor dat niemand vroegtijdig naar huis hoeft.) 
 

De leerlingen krijgen volgende week nog een reisboekje, met daarin 
onder andere het programma en een paklijst. Als begeleiders zullen 
Sjel Jansen, Nadda Khaled, Len Peters, Tim Verheijen en Jolien van 
der Wijst meegaan. 
 
De begeleiders 

 
 

 

Excursie 4 havo Den en Haag 
De docenten van de vakken ckv en maatschappijleer organiseren dit schooljaar op vrijdag 3 juni weer een 
leerzame en leuke excursie naar Den Haag. In de ochtend bezoeken we het Kunstmuseum Den Haag. Er zijn 
diverse rondleidingen, zoals Wonderkamers, Strandbeesten van Theo Jansen of Kunst actief, waar leerlingen 
uit kunnen kiezen. In de middag worden leerlingen door de educatieve organisatie Prodemos op en rondom 
het Binnenhof geïnformeerd over ons politiek bestel. 
 
Om files te vermijden vertrekken we om 07.30 uur 's morgens van school. De school is om 07.00 uur open. 
Leerlingen kunnen hun fiets of scooter parkeren in de fietsenstalling. We komen tussen 19.30 en 20.30 uur 
weer terug. Het exacte tijdstip is afhankelijk van eventuele files. Bij aankomst op school wordt de poort 
geopend, maar is de school gesloten.  
 
Het wordt een lange dag, neem dus voldoende eten, drinken, eventueel geld en een paraplu mee. Zorg dat de 
telefoon is opgeladen en neem eventueel een powerbank mee. Al is het maar om met de prachtige 
kunstwerken of de loslopende politici op de foto te gaan! Wij 
kijken er alvast naar uit! 
 
De leerlingen van 4V en de leerlingen van de bovenbouw 
Monnikskaps bezoeken Den Haag op een later moment dit 
schooljaar. 
 
Docenten ckv en maatschappijleer 
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 4. 

Even pauze 

Cambridge Advanced Examens 2022 
Op 21 en 23 mei hebben 28 leerlingen van onze school, 
deelgenomen aan de examens van Cambridge C1 Advanced in 

Arnhem. En afgelopen week, op 10 en 14 mei, hebben 7 leerlingen deelgenomen aan de examens voor 
Cambridge C2 Proficiency in Eindhoven.  

 
De start bij de Speaking exams was iets vertraagd vanwege spoorweg-
problemen, maar daarna is het redelijk soepeltjes verlopen. Het was even 
wennen dat alles volgens de Cambridge regeltjes verliep en alle 
documenten elke keer opnieuw werden gecontroleerd. Helaas waren de 
organisatoren erg streng en mochten er geen foto’s gemaakt worden. 
De meeste leerlingen gaven aan dat alle onderdelen (Reading and Use of 
English, Writing, Listening, en 
Speaking) goed te doen waren, 
en dat ze niet verrast waren 

door de opzet van het examen, omdat we op school dezelfde opzet 
aanhouden in de lessen en de toetsen.  
 
De uitslag zal voor Advanced rond 28 juni en voor Proficiency rond 
18 juli (09:00 UK time/10:00 Nederland) bekend zijn/worden 
gemaakt. We hopen na de zomervakantie een feestelijke 
bijeenkomst te kunnen houden om het succes te vieren. Let’s keep 
our fingers crossed!! 
 
Ingrid Smit, namens de Sectie Engels 
 

Berichten namens het decanaat 
VHON (Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs Nijmegen)  
4H/5V geannulleerd  
De voorlichtingsavond stond gepland op 2 juni, maar is helaas geannulleerd in verband met organisatorische 
omstandigheden. Voor de leerlingen van 4H/5V regulier kan deze activiteit dus niet meegeteld worden voor 
het PTA LOB. Daarom is, met akkoord van de teamcoordinatoren, voor 4H/5V regulier de minimumeis LOB 
Portfolio (PTA) verlaagd van minimaal 4 naar 3 LOB-activiteiten. 
 
Deadline LOB Portfolio 4H/4V/5V regulier: 9 juni   
Op 9 juni a.s. moeten alle ondernomen LOB-activiteiten inclusief verslaglegging door de leerling verwerkt zijn in 
dominicusollege.dedecaan.net. Zonder verslag telt een LOB-activiteit niet mee. LOB telt mee als 
handelingsdeel, zie PTA LOB. Het aantal LOB-activiteiten per leerjaar betreft: 
4H: minimaal 3 LOB-activiteiten + verslagen (veranderd van 4 naar 3). 
4V: minimaal 3 LOB-activiteiten + verslagen  
5V: minimaal 3 LOB-activiteiten + verslagen (veranderd van 4 naar 3) 
 
Alle betreffende reguliere leerlingen hebben hierover informatie ontvangen. 
 
Colette Ribbers, decaan 
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 5. 

Excursie Trier 3 gymnasium 
Afgelopen week hadden de leerlingen van 3G1 de driedaagse 
excursie in en rondom Trier. Met veel enthousiasme hebben ze 
deelgenomen aan een gevarieerd programma. De eerste dag hebben 
de gymnasiasten middels een speurtocht kennisgemaakt met het 
moderne Trier én met  het  Romeinse Augusta Treverorum. Hun 
kennis van het Latijn in inscripties, van Griekse mythologie en hun 
vaardigheid in kaartlezen werden danig op de proef gesteld. De 
volgende ochtend mochten de leerlingen eerst even genieten van wat vrije tijd en werd er driftig jacht gemaakt 
op souvenirtjes. De middag stond in het teken van klimmen en klauteren! Bungelen aan touwen in diverse 
klimroutes, motortjes en tapijten die wegschieten en al abseilend zorgen dat je niet tegen een boom smakt: 3G 
ging elke uitdaging fanatiek aan! 
 
Wat blaren en blauwe plekken rijker was er op de derde dag eerst weer een Romeins programma. In het 
Landesmuseum hebben we enkele topstukken van grafmonumenten en mozaïeken bezichtigd. De 
overblijfselen van het amfitheater aan de rand van de stad waren indrukwekkend – zeker in vergelijking met de 
sporen van het amfitheater in Nijmegen waarnaar de leerlingen eerder dit schooljaar hebben gezocht! Na een 
tussenstop aan de Moezel en een heel mooie kanotocht van 12 kilometer (of iets meer voor de boten die de 
tocht zigzaggend hebben afgelegd! ����) moesten we weer huiswaarts.    
 
Mede door het enthousiasme en de gezelligheid van de 
leerlingen en het mooie weer was de excursie zeer 
geslaagd. 3G, dank jullie wel! 
 
Eric Ordelmans en Mandy van der Velden, begeleiders 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vraagbaak 
U kunt altijd nog met uw vragen met betrekking tot een mogelijke overstap aan het einde van het schooljaar 
terecht bij: vraagbaak@dominicuscollege.nl Een overzicht van de veel gestelde vragen en antwoorden is te 
vinden op onze website onder: Toekomst>vraagbaak. 
 
Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR en communicatie 

mailto:vraagbaak@dominicuscollege.nl
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220512_QA_besluit_sluiting_Dominicus_College.pdf
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 6. 

Jaarplanner 
week 21 

     

ma 23-mei 
    

di 24-mei     

wo 25-mei avond Leerlingen bovenbouw 
 

Lentegala 

wo 25-mei  Leerlingen 4 havo Escaperoom sexting 

do 26-mei 
 

Leerlingen Allen Hemelvaartsdag – vrije dag 

vr 27-mei 
 

Leerlingen Allen Vakantiedag  

week 22 
     

ma 30-5 t/m 5-6   Leerlingen 
5 en 6 gym 

Romereis 

Ma t/m do  30-5 t/m 2-6 Gehele dag   3 atheneum  3 vwo  Amelandreis   

di 31-mei     

wo 1-jun 
    

do 2-jun 
    

vr 3-jun 07.30 tot +/-
20.00 uur 

4H CKV en 
Maatschappijleer 

Havo Excursie Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

