
 

1. 

 
 
 

Uitslag 2e tijdvak 
Vandaag, vrijdag 1 juli, ontvingen wij de uitslag van het 2e tijdvak van 
de centrale examens. We hebben vandaag 21 leerlingen mogen 
melden dat zij geslaagd zijn. Een deel van hen door het behalen van 
een hoger cijfer voor de herkansing(en) en een aantal 
examenkandidaten omdat zij het examen in het tweede tijdvak 
volledig hebben afgerond. 
 
Voor het havo zijn nu 52 van de 57 leerlingen geslaagd. Dat is een 
percentage van 91,2%.  Op het vwo zijn 60 van de 69 leerlingen 
geslaagd, wat een percentage van 87,0% oplevert. Bij de Monnikskap 
zijn er 7 leerlingen geslaagd voor het havo en gaan er 2 leerlingen een 
vwo-diploma ontvangen. Hier is 100% geslaagd. 
 
Het zal u niet bevreemden dat ik zeer tevreden ben over deze resultaten. Wetende ook dat de percentages 
voor het reguliere havo en vwo nog kunnen stijgen, omdat een aantal leerlingen nog het recht heeft op een 
herkansing, dan wel nog een aantal vakken gaat afronden in het 3e tijdvak. 
 
Een felicitatie voor alle geslaagden is hier meer dan op zijn plaats! 
  
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
  

Diplomeringen 
Op donderdag 14 juli krijgen onze geslaagde examenkandidaten hun diploma tijdens een feestelijk diplomering 
op school. Hierin worden ook de leerlingen meegenomen die in het derde tijdvak hun examens afronden; de 
uitslag van het derde tijdvak komt eerder die dag binnen. Vanwege de goede ervaringen vindt de diplomering 
van de reguliere leerlingen plaats in kleine groepen.  
 
De Monnikskap geslaagden en leerlingen die certificaten hebben behaald zijn welkom van 14.00 tot 15.15 uur 
(inloop v.a. 13.45 uur).  
 
De geslaagden zijn welkom volgens het onderstaand tijdsschema:  
6V1:     15.45 tot 16.30 uur (inloop v.a. 15.30 uur)  
6V2:     17.00 tot 17.45 uur (inloop v.a. 16.45 uur)  
6V3:     18.15 tot 19.00 uur (inloop v.a. 18.00 uur)  
5H groep A (mentoren BRJ, HOA en SMI): 19.30 tot 20.15 uur (inloop v.a. 19.15 uur)  
5H groep B (mentoren TJR en JAL):  20.45 tot 21.30 uur (inloop v.a. 20.30 uur) 

 
Hanneke de Jong, Emilie Braam-Roulot en Kathelijne Wentink, teamcoördinatoren  
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Medezeggenschap  
Hier verschijnt met regelmaat een update namens de mr over onze werkzaamheden. We besteden bijzondere 
aandacht aan de stand van zaken omtrent de plannen voor de toekomst van het Dominicus College. 
 
Het is al een tijd geleden dat we een update hebben gegeven van de ontwikkelingen van de mr. De mr is de 
laatste weken druk bezig geweest met het voorbereiden van de zitting van de geschillencommissie. Deze zitting 
zal vrijdag 8 juli zijn en de uitspraak van de zitting zal dan in de loop van de zomervakantie bekendgemaakt 
worden.  
 
De afgelopen weken zijn een aantal overleggen geweest tussen de mr en het managementteam om de lopende 
zaken door te nemen. Hierbij zijn onder andere de NPO-gelden, klassen komend schooljaar, overgangsnormen 
en vele andere zaken aan bod gekomen.  
 
In de laatste vergadering van de mr van dit schooljaar zal 13 juli zijn en daar zal onder andere de schoolgids en 
de ouderbijdrage aan bod komen.  
 
De medezeggenschapsraad 
 

Nog een keer prijs!  
Nadat we de hoofdprijs binnensleepten op de ArtBattle (Eloïse afdeling vwo), 
krijgt Justine Wu (havo) voor haar beeldend werk nog een eervolle 
vermelding. Hoe goed zijn we dit jaar als school in de prijzen gevallen voor 
het vak Beeldende Kunst en Vormgeving!! Wat een creatieve leerlingen 
hebben we in huis!!  
 
De juryrapporten zijn in videovorm terug te zien op de website van de 
ArtBattle. De expositie is nog t/m zondag te zien in De Lindenberg.  
 
Anne van den Bosch en Mirjam Jentens, namens sectie tekenen 

Werk  
Justine Wu 

 
 
 
 
 
 
 

Eloïse ontving voor haar mooie werk een museum jaarkaart.  
 
 

https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle/art-battle-2022-online-expositie
https://www.cultuurenschoolnijmegen.nl/voortgezet-onderwijs/art-battle/art-battle-2022-online-expositie
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Mentoruitje klas 1 
De vakantie staat voor de deur en om de leerlingen van klas 1 alvast het vakantiegevoel te geven, hebben we 
een zomerse, sportieve afsluiting van het schooljaar in petto. Op dinsdag 12 juli gaan de klassen volgens 
onderstaand schema naar de Beachfabriek in Nijmegen, om lekker met blote voeten in het zand een aantal 
teamsporten te gaan doen en een frietje te eten.   
 
Aangezien er de rest van de dag niets op het programma staat voor de leerlingen, zullen zij op eigen 
gelegenheid naar de Beachfabriek moeten komen en ook weer naar huis gaan. Wij verwachten dat hier thuis 
goede afspraken over worden gemaakt. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de mentor. Let op: de 
Beachfabriek zit (tijdelijk) op een nieuwe locatie, op de Ploegstraat 5, 6532 TV, in Nijmegen (in de oude turnhal 
van de Hazenkamp).   
  
Klas  Sporten  Friet eten  
1A1  10.00 - 11.00 uur  11.00 - 11.30 uur  
1G1  11.00 - 12.00 uur  12.00 - 12.30 uur  
1HV1  12.00 - 13.00 uur  13.00 - 13.30 uur  
1H1  13.00 - 14.00 uur  12.30 - 13.00 uur  
 
Mentoren klas 1 
 

Bezoek schrijfster Margje Woodrow klas 1 havo en vwo en 2 havo 
Op maandag 4 juli brengt schrijfster Margje Woodrow een bezoek aan onze school. Zij komt vertellen over haar 
boeken! Waar haalt ze haar inspiratie vandaan? Hoe schrijft je eigenlijk een boek? Waar begin je? Wat is 
belangrijk tijdens het schrijven? Hoe ontstaat het omslag van een boek? En nog veel meer. Ze beantwoordt de 
vragen van leerlingen, maar heeft ook vragen voor de leerlingen en legt hen dilemma’s voor. Wat zou je doen 
als…? Het belooft een interactief uur te worden.  
 

Klas Tijdstip 

1H1 en 1HV1 09.20 - 10.10 

1A1 en 1G1 10.30 - 11.20 

2H1 en 2H2 11.20 - 12.10 

 
Femke Jongerius, docent Nederlands 
 

Sportdagen klas 1, 4H, 4V en 5V 
Klas 1: 
Op dinsdag 5 juli is er van 09.00 – 13.00 uur een sportdag gepland voor de leerlingen van klas 1. Op deze dag 
komen verschillende sporten aan bod, bijvoorbeeld: boksen, voetbal, lacrosse, freerunning, maar ook dans en 
rugby. De sportdag is op de voetbalvelden van Blauw Wit (Energieweg 45). We vragen leerlingen om kleding af 
te stemmen op de weersomstandigheden en voldoende eten en drinken mee te nemen.  
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Sportdag Klas 4 & 5: 
Op woensdag 6 juli is er van 09.15 – 12.30 uur een sportdag gepland voor alle leerlingen van klas 4H, 4V en 5V 
op het Radboud sportcentrum. Leerlingen kunnen in drie rondes kiezen uit 12 verschillende sporten, 
bijvoorbeeld squash, klimmen, MMA, dance-workout, bootcamp en nog veel meer. Er zijn sporten die binnen 
en buiten zijn. We vragen leerlingen hun schoeisel en kleding hierop af te stemmen en voldoende eten en 
drinken mee te nemen. 
 
Freek Toren, sectie l.o. 
 

Afsluiting schooljaar 4 havo 
Het schooljaar zit er bijna op! Om dit te vieren is er een afsluitende activiteit voor de leerilngen van 4H op 
donderdag 7 juli na de inzage van de cijfers op school.  
  
Van 09:45 - 11:45 uur zijn er verschillende activiteiten, waarvoor leerlingen van tevoren via Magister kunnen 
inschrijven. Zo zijn er verschillende films te bekijken, worden er FIFA-toernooien gespeeld en zijn er 
buitenactiviteiten zoals (water)voetbal, badminton en trefbal. Aansluitend vindt er tussen 12:00 - 13:00 uur 
een quiz plaats in de aula. Tijdens de quiz is er pizza, dus leerlingen hoeven geen lunch mee te nemen.  
  
Een paar belangrijke dingen: voor de buitenactiviteit is sportieve kleding nodig en we vragen leerlingen om 
geen chips en popcorn mee te nemen, want er is ijs en frisdrank. Wij hebben er zin in! 
 
Mentoren 4H  
 

Afsluiting schooljaarjaar 4 vwo 
Op woensdag 6 juli sluit 4V na een sportieve ochtend het jaar af met een puike pizzaparty op de patio om 
14.00. Voor pizza en muziek wordt gezorgd! 
 
Mentoren 4V 
 

DC uur muziek: ritmes, jammen en een eigen song 
In periode 4 volgde een keur aan muzikaal ervaren en -onervaren leerlingen het DC-uur ‘On Stage’. De lessen 
draaiden helemaal rond muziek. Onder leiding van drummer Mira Burgers leerden de leerlingen over ritmes en 
de opbouw van een song. Samen jammen was het terugkerende hoogtepunt. 
 
Uiteindelijk is beetje bij beetje een compleet eigen song ontstaan, gemaakt met behulp van eigen 
instrumenten, schoolinstrumenten en Mira’s digitale hulpmiddelen. Alle leerlingen die aan de module 
deelnamen hebben er een aandeel in. Je kunt het nummer hier (met inlog  van uw zoon/dochter) luisteren. 
 
Komend schooljaar komt er weer een verdiepingsmodule waarin Mira met leerlingen muziek gaat maken. Deze 
vindt plaats in periode 3 en staat open voor alle bovenbouwleerlingen. Iets om nu al naar uit te kijken! 
 
Hanneke de Jong, teamcoördinator 3, 4 en 5 havo 
 
 

https://www.miraburgers.nl/
https://dominicuscollege-my.sharepoint.com/personal/joh_dominicuscollege_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjoh%5Fdominicuscollege%5Fnl%2FDocuments%2FDominicus%2021%2D22%2FCommunicatie%2FDC%20uur%20podiumkunsten%20%28muziek%29%2FSONG%20DOMINICUS%20COLLEGE%2FEIGEN%20SONG%20DOMINICUS%20COLLEGE%2Ewav&parent=%2Fpersonal%2Fjoh%5Fdominicuscollege%5Fnl%2FDocuments%2FDominicus%2021%2D22%2FCommunicatie%2FDC%20uur%20podiumkunsten%20%28muziek%29%2FSONG%20DOMINICUS%20COLLEGE&ga=1
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Ready2Go Global Exploration Mongolië 
Afgelopen vrijdag was team Global in Weert voor de laatste activiteit voor het vertrek 
naar Mongolië op 18 juli: de Ready2Go!  
 

Dit keer kwamen alle deelnemende scholen bij elkaar om samen te genieten van een ‘wereldmaaltijd’, 
bestaande uit verschillende maaltijden bereid door alle leerlingen. Na de laatste inentingen was het tijd voor 
enkele ‘icebreakers’ die wij op reis kunnen doen met de Mongoolse kinderen/jongeren. Naast de spelletjes 
waren er ook enkele inhoudelijke workshoprondes. Zo gingen we met elkaar in debat over de volgende stelling: 
‘Om de wereldwijde honger te stoppen, is het geven geld geen oplossing’.  Na het debat was het tijd om nog 
wat extra informatie op te doen over de Mongoolse cultuur, verteld door een student met Nederlands-
Mongoolse achtergrond. Hij heeft de reis zelf ook met Global Exploration gemaakt, dus dat maakte het nog 
eens extra interessant.   
  
De afsluitende dans, One Billion Rising, met alle scholen bij elkaar 
geeft altijd een geweldige indruk op zowel ouders als leerlingen. Het 
begint nu echt te kriebelen! Op naar Mongolië!   
  
Het Global-Team  
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Jongerenraad Nijmegen 
De gemeente en schoolbesturen in Nijmegen zijn op zoek naar jongeren in het 
voortgezet onderwijs die met hen in gesprek willen gaan over hoe we beter kunnen 
samen leven, sporten en leren. En, over hoe we de stad nog meer gezellig, veilig, 
gezond en duurzaam kunnen maken. Zij nodigen jongeren die ideeën hebben over 
deze en andere thema’s uit om zitting te nemen in de Jongerenraad Nijmegen.  

 
Voor meer informatie of om aan te melden mail naar info@jongerenraad-nijmegen.nl of kijk op 
www.jongerenraad-nijmegen.nl (zie ook de bijlage). 
 
Sandra Burgers, beleidsmedewerker pr & communicatie 

 
Aanmelden bijlesnetwerk 
Wilt u uw een kind volgend schooljaar een sterke start laten maken, dan kunt u hem 
of haar nu al aanmelden voor onze huiswerkbegeleiding, bijles, of een van onze 

andere diensten. Neem in dat geval vooral contact op via niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl of 06-
13057615. Vervolgens kunnen we samen een vrijblijvend intakegesprek plannen. Voor meer informatie kunt u 
ook een kijkje nemen op onze site. 
 
Wij wensen alle leerlingen alvast een fijne, welverdiende vakantie! 
 
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk 
 

Jaarplanner 
week 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 9.00-16.00uur   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 - ongeveer 
13:00 uur 

4 havo leerlingen havo  Mentoractiviteit 4H 

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

vr 8-jul     

mailto:info@jongerenraad-nijmegen.nl
http://www.jongerenraad-nijmegen.nl/
mailto:niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl
https://www.lyceo.nl/vestigingen/nijmegen/bijlesnetwerk-dominicus-college/
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

week 28           

ma 11-jul Hele dag Leerlingen Allen Herkansingen 4H, 4V, 5V 

di 12-jul  Leerlingen Allen Uitloop herkansingen 
4H, 4V, 5V 

wo 13-jul Avond Allen Allen MR 
wo 13-jul   Leerlingen MK  Boeken inleveren 
do 14-jul 12.00 uur Ouders Allen Sluiting aanvragen 

revisie  
OB, BB 

do 14-jul   5H/6V  H/V Definitieve uitslag 
examen derde tijdvak 

do 14-jul  14.00-15.30 Leerlingen/ouders  MK  Diploma-uitreiking  

do 14-jul 15.45 - 16.30 6V1 en ouders vwo Diploma-uitreiking 

do 14-jul 17.00 - 17.45 6V2 en ouders vwo Diploma-uitreiking 

do 14-jul 18.15 - 19.00 6V3 en ouders vwo Diploma-uitreiking 

do 14-jul 19.30-20.15 groep A 5H en ouders havo Diploma-uitreiking 

do 14-jul 20.45-21.30 groep B 5H en ouders havo Diploma-uitreiking 

vr 15-jul   Leerlingen regulier Boeken inleveren 

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

