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Samenstelling docententeam komende schooljaren  
Tijdens de ouderavonden over de toekomst van het Dominicus College is de vraag gesteld over hoe we ervoor 

zouden zorgen dat het huidige team docenten ook de komende jaren klaar zou staan voor de leerlingen. Met 

toestemming van het bestuur is er een speciale regeling opgesteld voor het docententeam voor de komende 

twee schooljaren. Mede op basis van deze regeling hebben 71 van de 78 docenten, die op dit moment 

werkzaam zijn op onze school, aangegeven ook de komende jaren klaar te staan voor uw zoon/dochter. Wij zijn 

daar erg blij mee. Het leek ons goed om dit te melden. Ook voor het onderwijsondersteunend personeel is er 

een regeling opgesteld. Deze ligt op dit moment voor bij de MR. Mijn verwachting is dat ook de huidige groep 

de komende jaren beschikbaar is om de docenten en leerlingen te ondersteunen.   

  

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Lentegala 25 mei 
We kijken terug op een zeer geslaagd galafeest. Met dank aan hele actieve leerlingen en collega’s, die samen 

deze feestelijke avond hebben voorbereid en vormgegeven. Wat leuk, om met zoveel enthousiasme en 

betrokkenheid samen de voorbereidingen te treffen!  

 

Er kwam stiekem nog best veel bij kijken, van het uitzoeken van een geschikte locatie (rolstoeltoegankelijk voor 

een inclusief gala), leerlingen enthousiasmeren, de PR, het maken van mocktails (alcoholvrije cocktails), het 

decoreren en aankleden van de zaal en nog veel meer….. Ook daar leer je veel van! Zonder de hulp van deze 

leerlingen en collega’s was het niet gelukt. Speciale dank ook aan onze vaste ‘huisfotograaf’, Johan van Haalen, 

die prachtige plaatjes heeft geschoten en aan Tysha Paal, receptioniste, die samen met leerlingen de locatie in 

een echt lentesfeertje heeft gebracht (zie foto). 

 

We hebben genoten van de bijzondere aankomst van leerlingen met allerlei voertuigen en van de mooie 

outfits. Je kon echt zien dat iedereen zijn best had gedaan om goed voor de dag te komen. Er is flink gedanst en 

er waren veel zere voeten en dus heel wat hoge hakken die werden verruild voor sneakers. Om 1 uur was de 

zaal weer helemaal opgeruimd en schoon en konden we allemaal voldaan terugkijken op een mooie avond.  

 

Namens de organisatoren, Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  34 | 3 juni 2022 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 34 | 3 juni 2022 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

5V naar de Berendonck 
Op vrijdag 10 juni gaan de leerlingen uit 5V voor een sportieve middag naar de Berendonk. Daar gaan we eerst 

een sport doen naar eigen keuze: waterskiën, suppen, kanoën of volleyballen. Daarna wordt er onder het genot 

van een drankje gezellig nagekletst en gechillt en is er gelegenheid om nog wat langer op de Berendonk te 

blijven. 

 

Mentoren 5V 
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 3. 

Uitnodiging:  

Avond van de Filosofie 2022 
Op 19 mei stond er voor de tweede keer een 

samenwerkings-dag op het programma. Het was 

een intensive dag, want samen een filosofische 

presentatie voorbereiden is geen sinecure. 

Samen beslissen wat het onderwerp wordt, 

welke filosofen of begrippen je wilt gebruiken in 

je presentatie en dan - als klap op de vuurpijl - 

een eigen filosofie ontwikkelen. En dan ook nog 

samenwerken met leerlingen van een andere 

school, spannend, maar ook leerzaam.  

  

Op 9 juni vindt de ‘Avond van de Filosofie’ plaats 

en kunt u zelf komen kijken en luisteren naar de 

presentaties. De leerlingen van 5V van de 

Dominicus College en het Maaswaal College met 

filosofie in hun pakket presenteren op die avond 

hun visie op interessante thema’s rondom de 

verhouding mens, natuur en techniek. Het gaat 

dan over big data, kunst, eten, sport, mens-

verbetering en de ecologische uitdaging. De 

avond start om 19.00 en eindigd rond 22.00 uur. 

De locatie is Maaswaal College, Veenseweg.  

 

Bij dezen wil ik graag ook nadrukkelijk de ouders 

uitnodigen van de leerlingen die deze avond een 

presentatie verzorgen.  

  

Mark van der Meijden, docent filofosie 

 

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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 4. 

Excursie Dusseldorf 4H en 4V Duits 
Op woensdag 15 juni gaan de leerlingen van 4H en 4V met 

Duits in hun profiel op excursie naar Düsseldorf, de hoofdstad 

van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Op deze dag beginnen 

de leerlingen met een bezoek aan de Rheinturm, het 240 meter 

hoge symbool van de stad. Vanuit de toren zullen zij een 

schitterend uitzicht hebben over de stad met haar 

hypermoderne architectuur in de mediahaven, de 

regeringsgebouwen, de oude stad met haar ontelbare restaurants en kroegen, en ook over de Rijn en het 

Ruhrgebied. Van daaruit wordt met de een speurtocht door de stad de verkenning in groepjes vervolgd. 

  

De leerlingen vertrekken op woensdag 15 juni om 09:00 uur en zijn uiterlijk 18.30 uur weer terug op school. 

We verheugen ons op een gezellige en leerzame dag in deze boeiende stad! 

  

Sectie Duits 

 

Pubers en de oorlog in Oekraïne  
De oorlog in Oekraïne is een spannende tijd. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. Ook pubers 

maken zich zorgen. Zij komen op verschillende manieren in aanraking met het onderwerp. Misschien zijn er 

familieleden in het conflictgebied of zijn er in hun zijn/haar directe omgeving vluchtelingen opgenomen. Maar 

ook via social media komen de jongeren ze verhalen tegen, die hen kunnen raken. Hoe kun je als ouder je kind 

puber hierbij helpen?  

 

Wees alert hoe het met je puber gaat. Wat gaat er in zijn of haar hoofd om? Wat zijn de vragen of zorgen 

waarmee je kind rondloopt? Ga hierover met ze in gesprek! In bijgaand artikel van de GGD Gelderland Zuid 

vindt u tips die bij het gesprek kunnen helpen. Ook vindt u links naar website met verdiepende informatie. 

 

Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 

 

Benodigde bedrag sponsoring airtrack 

bereikt! 
Medio 2020, werd de Kiwanis Club Nijmegen benaderd door Marijke Welten, docent Nederlands van de 

Monnikskap, een afdeling op het Dominicus College. Ze gaf aan hoe belangrijk het voor pubers met een 

lichamelijke beperking of chronische aandoening om toch waar mogelijk contact te hebben met de 

andere  jongeren van hun leeftijd. Ze noemde het van cruciaal belang voor het gevoel van eigenwaarde en 

sociale redzaamheid. Maar hoe bereik je zoiets? 

 

Na een brainstorm met Giel Palmen, leerling van de Monnikskap en met Mijke Beijer, docent lichamelijke 

opvoeding, over hoe ze dat zouden kunnen aanpakken kwamen ze op het idee van een Airtrack. Dat is een flink 

opblaasbaar toestel dat uiterst stabiel is en vlak, zeer geschikt voor balans en rompstabiliteit. En, wat zeker zo 

belangrijk is, een middel om contact en integratie mogelijk te maken. Samen met andere jongeren oefenen, 

klimmen, turnen en stoeien. Ieder op zijn/haar eigen niveau. Informeel samen zijn tijdens pauzes, maar ook 

tijdens de gymles, sport-  en activiteitendagen. Een prachtige mogelijkheid maar wel met een ”passend” 

uitdagend prijskaartje. 
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 5. 

 

Kiwanis Club Nijmegen werd gevraagd of wij dit als project wilden adopteren. Immers kiezen de leden van de 

Nijmeegse club jaarlijks een veelal lokaal of regionaal project om te ondersteunen met hun fundraisings-

activiteiten. Samen met zo’n 2000 leden in Nederland maken we deel uit van Kiwanis International, een van de 

grootste kinderhulporganisaties ter wereld. Onder het motto ‘Serving the Children of the World’ wordt jaarlijks 

wereldwijd zo’n € 100 miljoen ingezameld. 

 

Speciaal voor dit mooie doel heeft Kiwanis Nijmegen vervolgens samen met Banketbakkerij Looijenga een 

succesvolle kerststollenactie georganiseerd. De opbrengst die we van deze actie beschikbaar konden stellen 

aan de Monnikskap wordt bovendien nog eens verdubbeld door onze nauwe samenwerking met de Stichting 

het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). Hierdoor zijn we samen in staat de aanschaf van de airtrack voor de 

Monnikskap volledig mogelijk te maken. Een prachtig doel om jongeren spelenderwijs te kunnen verbinden. 

 

Inmiddels is de airtrack besteld! Hopelijk komt hij voor het einde van het schooljaar binnen, want voor de 

lancering zijn er plannen voor een battle tussen Giel Palmen en Alexander de Vries, voorzitter Kiwanis Club 

Nijmegen. Samen battelen en buitelen we dan het schooljaar uit! 

 

Kiwanis Club Nijmegen 

 

Jaarplanner 

ma 6-jun   Leerlingen Allen Pinksteren 

di 7-jun   Leerlingen Allen Lesvrije dag 

wo 8-jun avond   MR 

wo 8-jun 09.00 uur Leerlingen MK Delf examenkandidaten A2 en B1 

do 9-jun 19.00 - 22.00 uur Allen Regulier Avond van de Filosofie op het MWC 

do 9-jun     Uitslag examen na CE1 

do 9-jun   Leerlingen Regulier Deadline LOB Portfolio 4H/4V5V 

vr 10-jun hele dag  Klas 3 regulier  Regulier  Efteling  

vr 10-jun 12.00-17.00 uur Leerlingen   5V Waterskicentrum berendonk 

za 11-jun   Leerlingen Regulier 3V Cambridge B2 First for Schools 

za 11-jun   Leerlingen MK Individueel examen Delf B1 

ma 13-jun     start CE tijdvak 2 

di 14-jun         

wo 15-jun 9.00 - 18.30 uur 4H en 4V Duits Regulier/MK Vak-excursie Duits naar Düsseldorf 

do 16-jun hele dag 1
e
 en 2

e
 klassen  Regulier Walibi Holland 

vr 17-jun 09.00-11.45 uur 4Hak1  Regulier Fietsexcursie Ooijpolder, v.a. 5
e
 uur les 

vr 17-jun 13.00-15.45 uur 4Hak2 Regulier Fietsexcursie Ooijpolder, 1
e
 t/m 4

e
 uur les 

za 18-jun   Leerlingen   MK juni individueel examen Delf A2 

 

Reacties op de Nieuwslin zijn welkom via: postbus@dominicuscollege.nl 
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