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Geslaagd!!
“Je bent geslaagd” is het zinnetje wat veel van onze examenkandidaten gisteren te horen kregen. Dat heeft ongetwijfeld tot emotionele
taferelen geleid.
Van de 57 havo-leerlingen hebben 49 leerlingen na het eerste tijdvak
het examen volledig afgelegd. Hiervan zijn er 44 geslaagd. Een
slagingspercentage van 89,9%. Op het vwo hebben 58 van de 69
leerlingen het examen volledig afgesloten waarvan er 51 zijn
geslaagd. Een percentage van 87,9%. Op de Monnikskap hebben 4
havo-leerlingen en 1 vwo-leerling het examen volledig afgerond; zij
zijn alle 5 geslaagd. Een percentage van 100%. Het zijn prachtige cijfers, zeker na het eerste tijdvak.
Wij feliciteren dan ook bij deze nogmaals van harte alle geslaagden en wensen de leerlingen die in het tweede
tijdvak de overige vakken afronden of herkansen veel succes.
Een woord van dank aan mijn collega’s is hier op zijn plaats. De inzet van alle collega’s tijdens de loopbaan van
deze leerlingen op het Dominicus College heeft hieraan bijgedragen. Dus, naast de leerlingen mogen ook zij
trots zijn op deze prachtige prestatie. Op 14 juli is er een feestelijke diploma-uitreiking. Dan zullen de
geslaagden in het zonnetje worden gezet. Dat hebben ze verdiend.
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Tekst

Toetsweek opvangklas Bijlesnetwerk
Van donderdag 23 juni t/m donderdag 30 juni (met uitloop t/m vrijdag 1 juli) vindt de
laatste toetsweek van dit schooljaar plaats. Vanuit Bijlesnetwerk bieden wij daarom
weer de Toetsweek opvangklas aan. Meer informatie over dit aanbod vindt u in de bijlage
Niels van Wanrooij, vestigingsmanager Bijlesnetwerk
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Leerjaar 1 en 2 naar Walibi
Op donderdag 16 juni is het eindelijk zo ver: al onze eerste- en tweedejaars mogen samen met hun mentoren
(ont)spanning zoeken in de attracties van Walibi Holland. Om 08:00 uur verzamelen we aan de voorkant van de
school; hier zoekt elke leerling zijn eigen mentor op. Om 08:15 uur vertrekken we zodat we om 10:00 uur in
Biddinghuizen klaar staan als de poorten van Walibi open gaan. Om 17:00 uur keren we per bus huiswaarts. We
verwachten rond 18:45 uur terug op school te zijn.
Eten zit niet inbegrepen bij het bezoek aan het pretpark. Leerlingen moeten zelf een lunchpakket meenemen
of wat zakgeld om in Walibi eten te kopen. We verwachten natuurlijk dat de leerlingen zich houden aan de
regels van het park. Vanuit school geldt de afspraak dat de leerlingen in groepjes op pad gaan en niet alleen
door het park dwalen.
We verheugen ons op een gezellige en avontuurlijke dag!
Namens de mentoren van klas 1 en 2, Mandy van der Velden, teamcoördinator klas 1 en 2

Jongerenwerk op school
Een paar maanden geleden zijn twee jongerenwerkers van
Bindkracht 10 bij ons op school gestart. Elke dinsdag en
woensdag komen zij ‘een rondje door de aula doen’, een
potje voetbal met de jongeren spelen en daarbij sluiten de
leerlingen van de Monnikskap natuurlijk ook gewoon aan!
Ook speelden Nathalie en Irfan mee in de escaperoom met
4 havo. We zijn heel blij met hun inzet en hopen dat ze ook
volgend jaar bij ons blijven.
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator

Training mindfulness voor leerlingen bovenbouw
In de eerste periode van het komende schooljaar kunnen leerlingen kosteloos deelnemen aan een
achtweekse mindfulnesstraining. Tijdens deze training leert uw kind hoe hij of zij op een andere manier kan
omgaan met (school)stress en besteden we aandacht aan het maken van keuzes. Daarnaast kan het beoefenen
van mindfulness kinderen helpen om beter te focussen en minder te piekeren. Tijdens de training worden er
verschillende mindfulness oefeningen gedaan en daarnaast wordt er ook een stukje theorie aangeboden.
De training vindt plaats op school en worden verzorgd door ondergetekende: Maaike Jütten, docent tekenen
en CKV en daarnaast mindfulnesstrainer. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 15.45 tot
17.45 uur; de training wordt na de herfstvakantie afgesloten met een stilteochtend. Na elke bijeenkomst wordt
er huiswerk opgegeven. Het doel van het huiswerk is om de nieuw geleerde vaardigheden verder te
bestendigen. Als ouder/verzorger kunt u uw kind ondersteunen door het oefenen te stimuleren en
bijvoorbeeld samen te kijken naar een geschikte plek en een geschikt moment om te oefenen.
De training geeft leerlingen handvaten om het oefenen zelfstandig voort te zetten. Daarnaast hebben
leerlingen van de bovenbouw de mogelijkheid om wekelijks tijdens een DC-uur mindfulness te beoefenen in
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groepsverband. Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten, dan kunt u mailen naar
jum@dominicuscollege.nl. Leerlingen kunnen zich via dit emailadres t/m 19 juni ook aanmelden voor de
training.
Maaike Jütten, docent tekenen en CKV

5 en 6 gymnasium in Rome
Hoewel spreekwoordelijk alle wegen naar Rome leiden, was het in dit coronatijdperk toch een uitdaging om er
e
e
te komen. De gymnasiasten van de 5 en 6 klas hebben geduld moeten hebben, maar vorige week was het dan
toch zo ver: ein-de-lijk liepen we rond in Rome en konden we de vele gebouwen die in de les al zo lang op
plaatjes langskomen, in het echt zien. En dat maakte indruk!
Al wandelend en fietsend hebben de leerlingen de stad leren kennen: van de Spaanse trappen naar de Sint
Pieter, van de Tiber naar de antieke Via Appia, van keizer Augustus’ werkkamertje naar het Pantheon en
tussendoor nog een bezoek aan Ostia de oude havenstad van Rome. En hoewel het programma overdag
behoorlijk pittig was, de kilometers en de vele indrukken echt energie kostten, weerhield dit de leerlingen er
niet van ook ’s avonds mee op pad te gaan en de Romeinse gezelligheid te ervaren bij de Trevifontein en op de
Piazza Navona – uiteraard genietend van een Italiaans ijsje.
De reis was in alle opzichten zeer geslaagd en hiervoor verdienen de leerlingen een groot compliment. Ondanks
de hitte (36/37 graden!) wandelden en fietsten de leerlingen stug door (de waterfonteintjes in de stad werden
zéér gewaardeerd) vol belangstelling, aandacht en gezelligheid.
We genieten nog na van een onvergetelijke reis!
Ad Hereijgers en Mandy van der Velden
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e
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Ready2go Global

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