
 

1. 

 
 

Vooruitzicht komend schooljaar 
Het wordt steeds duidelijker hoe het komend schooljaar eruit gaat zien. Ondanks de situatie waarin we als 
Dominicus College zitten, kan ik als rector aangeven dat de basis voor een goed schooljaar er is. Het aantal 
leerlingen daalt naar ongeveer 400 leerlingen op de reguliere afdeling. Dit vanwege het niet starten van een 
brugklas, het vertrek van de examenleerlingen en het overstappen van een groep leerlingen naar een andere 
VO-school. Waarom dan toch het positieve gevoel?  
 
In de Nieuwslink van 3 juni gaf ik aan dat 71 van de 78 docenten hadden aangegeven de komende jaren klaar 
te staan voor uw zoon/dochter. Ik kan nu melden dat 70 docenten de speciale regeling, welke is opgesteld voor 
het docententeam, hebben ondertekend. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we alle lessen kunnen blijven 
verzorgen, uitgezonderd uitval door ziekte of bijzondere omstandigheden. In de regeling is opgenomen dat er 
extra ruimte is voor docenten voor het uitvoeren van taken. Hiermee kunnen we garanderen dat ook alle 
activiteiten zoals sportdagen, reizen en uitwisseling door kunnen gaan. Er komen volop leuke en leerzame 
activiteiten. Zo nemen we in de jaarplanning een drietal extra activiteitendagen op met als doel de sociale 
binding tussen leerlingen te bevorderen. Dit is belangrijk, want een positief sociaal-emotioneel gevoel heeft 
weer positieve invloed op de leerwerkhouding van de leerlingen. Maar ook buiten deze drie activiteitendagen 
gaan we ons hierop richten, mede met de inzet van NPO-gelden. De MR heeft inmiddels ook ingestemd met de 
regeling voor het OOP. Deze regeling heeft eveneens als doel om het aantal medewerkers op peil te houden. 
Tenslotte gaan we er op dit moment vanuit, dat de maximale groepsgrootte, op enkele lesgroepen in de 
bovenbouw na, maximaal 25 leerlingen is. Hierdoor is er meer aandacht mogelijk voor de individuele leerling 
wat eveneens de sociale binding in een groep bevordert. 
 
Kortom, aan alle voorwaarden wordt voldaan om er samen met leerlingen en personeel een goed schooljaar 
van te maken.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Wijzigingen PTA 4H 
Vorige week zijn er wijzigingen aangebracht in het PTA van 4H scheikunde: door tijdnood is een SE-opdracht en 
een SE-toets verplaatst naar klas 5 en in 4H vervangen door facultatieve Voortgangstoetsen. 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 
 

Inhalen gemiste toetsen en inzagemoment 
Op maandag 4 juli kunnen leerlingen om 08.30 uur in de stilteruimte terecht om gemiste voortgangstoetsen in 
te halen. Het inhalen en herkansen van schoolexamens staat gepland op maandag 11 juli en dinsdag 12 juli. 
Inhalen van een toets of schoolexamen kan natuurlijk alleen als een leerling deze met geldige reden heeft 
gemist.  
Alle leerlingen kunnen hun toetsen inzien op donderdag 7 juli van 8.30-9.30 uur. De vakdocenten ontvangen de 
leerlingen die hun toets willen inzien in hun eigen vaklokaal.  
  
De teamcoördinatoren  
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 2. 

ArtBattle winnaar! 
Eloïse Deijkers uit 6 vwo van de Monnikskap wint voor de vwo-categorie de ArtBattle! Dè kunstwedstrijd voor 
examenleerlingen kunstvakken in en rond Nijmegen. Tijdens de expositie in De Lindenberg zijn 30 examen-
werken van 9 scholen bij elkaar gebracht. 
 
Eloïse koos voor haar Centraal Praktijk Examen voor Beeldende Kunst en Vormgeving het thema: 
 

‘Roaring twenties’ 
 
Ze interpreteerde dit examenthema op geheel eigen wijze. De jury, bestaande uit o.a. een docent van de 
Lindenberg en het hoofd educatie van het Limburgs Museum, vindt haar werk een hele mooie weergave van de 
indrukken die Eloïse af en toe ervaart van het dagelijks leven. Af en toe is dat te veel! De weergave is een 
tweeluik met op het ene beeld alles wat er in haar leven op haar afkomt, en op het andere beeld een 
zelfportret die op afstand al die prikkels waarneemt, of juist daar afstand van neemt. De techniek is heel 
bijzonder en trekt van veel bezoekers de aandacht. Het lijkt geschilderd maar het zijn digitale tekeningen in 
zwart en magenta en is op fotopapier afgedrukt. De jury vindt dit werk echt een totaalweergave van hoe Eloïse 
af en toe het leven ervaart.  
 
Het werk van Eloïse is samen met werk van andere leerlingen van andere scholen en van  Justine Wu (5H) van 
Dominicus College, nog te zien t/m 3 Juli in De Lindenberg. Op de website van Cultuur en School Nijmegen is de 
juryrapportage van de winnaars terug te zien.  
 
https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle 
 
Mirjam Jentjens, sectie beeldend 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle
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 3. 

Vanuit de ouderraad Monnikskap 
De afgelopen weken zijn wij als ouderraad van de Monnikskap druk bezig geweest met het traject rondom de 
eventuele verhuizing van de Monnikskap naar het Kandinsky College. Na het bezoek van de minister hebben 
we een gesprek gehad met de or, mr en directie van het Kandinsky College. Afgesproken is, dat mocht de 
sluiting van het Dominicus College en daarmee de verhuizing van de Monnikskap definitief worden, wij als 
ouderraad van de Monnikskap goed zichtbaar zullen zijn binnen de centrale ouderraad van het Kandinksy 
College.  
 
Wij worden inmiddels actief betrokken bij het opstellen van het plan van eisen rondom de nieuwbouw van de 
Monnikskap op het terrein van het Kandinsky College. Op woensdag 15 juni was er een bijeenkomst met een 
afvaardiging van het personeel, leerlingen, ouderraad van de Monnikskap, de directie van het Kandinsky 
College en de architect, waarin de plannen zijn toegelicht. In juli volgt er nog een workshop, waarin we onze 
input mogen geven. Later in het traject zal er een virtuele 3D weergave komen, zodat de leerlingen het gebouw 
virtueel kunnen ervaren.   
 
Tenslotte zijn wij uiteraard erg content met het nieuws dat het team van de Monnikskap mee zal gaan en dat 
de kwaliteit van inclusief onderwijs geborgd blijft. Voor nu wensen wij iedereen een prettige zomer! 
 
Endrie Hagen, Esther Lamers, Esther van Popta en Lieske Hofland, ouderraad Monnikskap 
 

Excursie Den Haag 4V 5 juli 
De docenten van de vakken ckv en maatschappijleer organiseren dit schooljaar op dinsdag 5 juli een leerzame 
en leuke excursie naar Den Haag voor de leerlingen van 4V. In de middag bezoeken we het Kunstmuseum Den 
Haag. Er zijn diverse rondleidingen, zoals Wonderkamers, Kunst actief CKV of Kunst actief Mondriaan, waaruit 
leerlingen kunnen kiezen. In de ochtend worden leerlingen door de educatieve organisatie ProDemos 
geïnformeerd over het politieke bestel. Daarna is er een bezoek aan de Tweede Kamer.  
 
Om files te vermijden vertrekken we om 
07.30 uur van school. De school is om 07.00 
uur open. Leerlingen kunnen hun fiets of 
scooter parkeren in de fietsenstalling van 
school. 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 de 
school is gesloten. Het wordt een lange dag, 
neem dus voldoende eten, drinken, 
eventueel geld, een paraplu en je telefoon 
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!  
 
Belangrijk: om de Tweede Kamer binnen te komen hebben leerlingen een geldig paspoort of ID-kaart nodig. 
 
Docenten ckv en maatschappijleer 
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 4. 

Inleveren schoolboeken 
De Monnikskapleerlingen leveren hun schoolboeken in op woensdag 13 juli. De leerlingen van de reguliere 
afdelingen worden hiervoor op vrijdag 15 juli op school verwacht (zie onderstaand schema voor het tijdstip per 
klas). U ontvangt nog een brief met nadere instructies voor het inleveren. 
 
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken 
 

15 juli 2022 
08:30 - 09.00 1H1 + 1HV1 + 1A1 + 1G1 10:30 - 10:45 pauze  
09:00 - 09:15 2H1 + 2H2 10:45 - 11:00 4V1 + 4V2 + 4V3 
09:15 - 09:30 2A1 + 2A2 + 2G1 11:00 - 11:15 5H1 + 5H2 + H3 
09:30 - 09:45 3H1 + 3H2 11:00 - 11:30 5V1 + 5V2 + 5V3 + 5V4 
09:45 - 10:00 3A1 + 3A2 + 3G1 11:30 - 11:45 6V1 + 6V2 + 6V3 
10:00 - 10:30 4H1 + 4H2 + 4H3 + 4H4   

  

Excursie Ooijplolder 
Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk weer zo ver. Twee klassen van havo 4 stonden te trappelen om onder 
begeleiding van de aardrijkskunde docenten Lars Jaensson en Carlijn Vos door de Ooijpolder te gaan fietsen. 
Lars Jaensson had goed weer besteld en daarom werd dit een zonovergoten dag.  
 
Het konvooi vertrok ingesmeerd en wel vanaf het Valkhofmuseum. We begonnen met een panoramaview over 
de Ooijploder. We hebben nagedacht over de voorlaatste ijstijd en van welke kant de gletsjers zijn gekomen. 
Na een scherpe afdaling van de stuwwal gingen we vals plat omhoog. Dit 'kuitenbijtertje' was vooral voor de 
leerlingen met een elektrische fiets erg goed te doen. We hebben nagedacht over de locatie van het plaatsje 
Beek ten opzichte van de stuwwal en welke rol water daar speelt. De tocht ging vervolgens langs Persingen (het 
kleinste dorpje van Nederland), een oude rivierdijk en we eindigden uiteindelijk moe en voldaan bij het 
Hollands Duitsch gemaal.  
 
Veel theorie uit het aardrijkskunde 
boek hebben we terug kunnen zien in 
dit supermooie gebied, altijd handig. 
Maar het was vooral ook heel gezellig 
om met elkaar deze tocht te maken, 
wij vonden het zeer geslaagd! 
 
Lars Jaensson en Carlijn Vos, 
docenten aardrijkskunde 
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 5. 

Jaarplanner 
wee
k 26 

          

ma 27-jun       Toetsweek 

di 28-jun       Toetsweek 

wo 29-jun       Toetsweek 

do 30-jun 09.00 – 17.00 uur Leerlingen BB MK Monnikska
p 

Excursie Den Haag 

vr 1-jul       Uitloop toetsweek / uitslag CE2 

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

wee
k 27 

          

ma 4-jul Vanaf 08.30 uur Leerlingen Allen Inhaalmoment voortgangstoetsen 

ma 4-jul 08.45 - 12.30 uur 1e klas MK Lux workshop film 

di 5-jul Hele dag Leerlingen Allen 4V: excursie Den Haag 

di 5-jul 09.00 - 16.00 
uur   

2H, 2A, 2G   Regulier  Watersportdag  

di 5-jul Hele dag klas 1  LO Sportdag 
di 5-jul   5H/6V H/V Start CE tijdvak 3 
wo 6-jul 09.00 - 13.00 uur 4H,4V en 5V LO Sportdag 

wo 6-jul 14.00 - 16.00 uur 4V regulier Mentoractiviteit 4V 

do 7-jul 08.30 - 09.30 uur Leerlingen Allen Inzage onder- en bovenbouw 

do 7-jul 09:30 - +/- 13:00  4 havo leerlingen havo  Mentoractiviteit 4H 

do 7-jul 12.00 uur Leerlingen Allen Aanvragen herkansingen 4H, 4V, 
5V gesloten 

vr 8-jul     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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