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Instemming MR Kandinsky College verhuizing Monnikskap 
Op vrijdag 10 juni konden we aan de leerlingen van de Monnikskap en hun ouders/verzorgers melden dat de 
MR van het Kandinsky College unaniem heeft ingestemd met het besluit van de directie om de Monnikskap per 
1 augustus 2024 te verhuizen naar een nieuwbouw op de Malderburchtstraat en op te nemen als afdeling van 
het Kandinsky College Nijmegen.  
 
Dit besluit is een belangrijke stap voor leerlingen en personeel van de Monnikskap mocht het Dominicus 
College per 1 augustus 2024 sluiten. Volgende week wordt er in deze Nieuwslink verder verslag gedaan over de 
stand van zaken rondom de toekomst van de Monnikskap. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 
In het voorjaar zijn de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de leerlingen (leerjaar 1 en 3 en 
de examenklassen) en de ouders van de leerlingen uit de leerjaren 1 en 3. Wij waren, gezien de roerige tijd 
waarin het Dominicus College zich bevindt, erg benieuwd naar de resultaten. De resultaten worden afgezet 
tegen een benchmark van andere scholen van de stichting @voCampus.  Het is goed om te zien dat we nog 
steeds hoog scoren op onderdelen zoals veiligheid en sfeer. 
 
Aandachtspunten blijven in een aantal leerjaren het bespreken van nieuws in de les en de ontevredenheid over 
extra activiteiten. De leerlingen uit de examenklassen vinden daarnaast dat hun mening te weinig meetelt. 
Positief wijken we, zij het minimaal, af op ICT-voorzieningen en het gebruik van ICT in de les. Van de leerlingen 
ontvangen we een eindcijfer van 7,1.  
 
De ouders geven de school een cijfer van 7,9. Er zijn minimale afwijkingen ten op zichten van de 
benchmark. Een verbeterpunt blijft het geven van mogelijkheden voor talentontwikkeling. Een ander belangrijk 
aandachtspunt is het op de hoogte houden van de ouders van belangrijke gebeurtenissen. Dat we minder 
scoren op het onderdeel “raadt u de school aan bij andere ouders” begrijpen we gezien de omstandigheden. Al 
scoren we op dit onderdeel toch nog 7,2.  
 
Al met al mogen we, gezien de huidige omstandigheden, niet ontevreden zijn. Er zal zeker aandacht blijven 
uitgaan naar de verbeterpunten. De resultaten van de onderzoeken zijn terug te vinden op onze website onder: 
Onze school>Kwaliteit. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Wijziging PTA 5V 
De afgelopen maanden zijn er wat wijzigingen aangebracht in de PTA’s van 5V: Engels (vrijstelling 
handelingsdeel) en Grieks en Latijn (verplaatsing opdracht naar klas 6). De wijzigingen zijn goedgekeurd door 
de MR en gedeeld met de inspectie van het onderwijs.  
 
De bijgewerkte PTA’s zijn voor leerlingen te vinden in Leerlingportaal Toetsen en Examens op Sharepoint. 
 
Ad Hereijgers, examensecretaris CE 
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https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/kwaliteit
https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens
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Walibi Holland klas 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid decanaat 
Colette Ribbers is tot het einde van dit schooljaar afwezig i.v.m. ziekte. Hanneke Hendriks decaan van het 
Kandinsky College, heeft aangegeven dat zij tot die tijd beschikbaar blijft voor onze school. Op maandag is zij de 
gehele dag aanwezig op het decanaat, de overige dagen is zij per e-mail bereikbaar. Haar e-mailadres is 
HEE@dominicuscollege.nl 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Foto’s lentegala 
Tijdens het lentegala op 25 mei zijn er foto's gemaakt waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. Volgens de 
AVG privacywet hebben we schriftelijk toestemming nodig om de foto's ter beschikking te stellen. Die 
toestemming moet door de leerling zelf (16+) of door ouders (leerlingen jonger dan 16 jaar) worden verleend. 
Er is inmiddels een oproep gedaan om in Magister te registreren of er toestemming wordt verleend.  
 Leerlingen kunnen dagelijks (met uitzondering van 1 juli in verband met toetsen) tussen 14.00 – 16.00 uur bij 
mij in de mediatheek terecht om foto’s uit te zoeken. Let op! per foto moet voor alle geportretteerde 
leerlingen toestemming zijn verleend, anders mag de foto niet worden vrijgegeven.  
  
Johan van Haalen, mediatheekbeheerder  
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ArtBattle 2022 
Cultuur en School Nijmegen en Lindenberg Cultuurhuis organiseren dit jaar 
weer een Art Battle: dé kunstwedstrijd voor eindexamenleerlingen in de 
regio Nijmegen. Van 21 juni t/m 3 juli sieren de beste werken van dit 
schooljaar de exporuimte van de Lindenberg.  
 
Deelnemende scholen zijn: 
Dominicus College, Citadel College, Canisius College, Stedelijk Gymnasium,  
Kandinsky College, NSG Groenewoud, Maaswaal College, Pax Christi College 
en Mondial College 
 
Op dinsdag 21 juni om 20.00 uur is er een feestelijke opening, tevens de 
prijsuitreiking voor de drie winnaars (vmbo/mavo, havo, vwo). Door een 
vakkundige jury worden alle werken bekeken en de winnaars ontvangen 
een deskundige toelichting op de beoordeling.  
 
De expositie van het werk van alle inzendingen is te zien t/m 3 juli. De 

expositieruimte is maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 21:00 uur geopend en op zaterdag tussen 11:00 en 
17:00 uur. De openingstijden van de Lindenberg op zondagen zijn wisselend. Bij bezoek op die dag graag even 
bellen met de receptie voor de openingstijden: 024-3273911. 
 
Meer informatie is te lezen op de website: 
https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle 
 
Namens onze school doen mee: Eloïse Deijkers 6 vwo MK (werk linksonder) en Justine Wu 5 havo (werk 
rechtsonder). We zijn heel trots op deze leerlingen en wensen Eloïse en Justine veel succes! 
 
Anne van den Bosch en Mirjam Jentjens, sectie Beeldend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle
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„Ein richtig cooler Tag!“ 
Op woensdag 15 juni waren we met de 4e klassen in Düsseldorf om de stad op een leuke manier te leren 
kennen. Startpunt van ons tripje was de „Rheinturm“, waar we op 168 meter hoogte bij heerlijk weer een 
geweldig uitzicht op de hele stad hadden. Vervolgens verkenden de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig de 
stad. Ze gingen naar verschillende bezienswaardigheden, waar superleuke selfies zijn gemaakt en maakten daar 
de bijhorende opdrachten. Een voorbeeld hiervan is het interviewen van mensen over hun ervaring met 
Düsseldorf, natürlich alles auf Deutsch! En er was gelukkig ook nog genoeg tijd om een beetje te shoppen of 
ergens te lunchen. We hebben de dag met een lekker ijsje afgesloten. Das war ein richtig cooler Tag! 
 
Sectie Duits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avond van de Filosofie 2022 
Zo werkt de voorzienigheid dus. Organiseer je een avond met als thema mens|natuur|techniek en dan moet je 
de hele avond op je blote voeten lopen omdat de hak van je schoen afgebroken is … 
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Langzaamaan stroomt de kleine aula van het Maaswaal College vol. 
Trotse ouders, nerveuze leerlingen van 5V, twee bestuurders, een paar 
druk rondlopende docenten. Een raam gaat open, een boekje wordt 
gepakt en het ruikt naar koffie en Fanta: het is tijd om te beginnen! 
Wibo, mijn collega van het Maaswaal College, opent de avond door 
iedereen welkom te heten en een analyse te geven van zijn fascinatie 
met sporthorloges en de technologisering van onze sportbeleving. Ik 
vertel een verhaal van mijn buurman en zijn wens om het natuurlijke 
uit zijn achtertuin te krijgen, terwijl hij ergens anders plastic planten 
water geeft … de toon is gezet. 
 
Tijdens de rest van de avond presenteerden leerlingen hun visies op een aantal onderwerpen, altijd verbonden 
aan mens|natuur|techniek. Zo ging het over ontbossing, parasporten, drugs, big data, ons eetpatroon en 
Banksy. Verschillende filosofen en begrippen werden gebruikt om te analyseren of je bijvoorbeeld nog een 
authentiek mens kunt zijn in deze tijd van big data. En wat betekent het om als mens voor een gedeelte uit 
techniek te bestaan … ben je dan nog mens? Aan het einde van de avond waren de hoofden van de bezoekers 
gevuld met nieuwe inzichten en stroomde de aula langzaam leeg. Op de fiets, met een halve schoen aan mijn 
rechtervoet, liet ik de avond bezinken: een waardige afsluiting van twee jaar filosofische training. Op naar het 
examen volgend jaar! 
 
Mark van der Meijden, docent Filosofie 
 

Berendonck 5V 
Op vrijdag 10 juni hebben 80 leeringen uit 5V zich prima vermaakt tijdens een sportieve middag bij de 
Berendonk. Ze konden kiezen uit waterskiën, suppen, kanoën of volleyballen. Het was een leuke dag! 
 
Mentoren 5V  
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Jaarplanner 
week 25           

ma 20-jun       

di 21-jun         

wo 22-jun  Leerlingen Allen Alle lessen vervallen vanaf 12.10 uur 
i.v.m. docentenbijeenkomst 

do 23-jun       Toetsweek 

vr 24-jun       Toetsweek 

vr 24-jun   Leerlingen en 
docenten 

Regulier Ready2go Global  

week 26           

ma 27-jun       Toetsweek 

di 28-jun       Toetsweek 

wo 29-jun       Toetsweek 

do 30-jun 9-17 uur Leerlingen BB MK Monnikskap Excursie Den Haag 

vr 1-jul       Uitloop toetsweek / uitslag CE2 

vr 1-jul   5H/6V H/V Uitslag examen na CE2 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

