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Terug- en vooruitkijken
Aan het einde van een schooljaar kijken we terug. Voor het Dominicus College is het een schooljaar geweest
met vele gezichten. Het jaar startte triest omdat we nog in de vakantie het bericht kregen van overlijden van
collega Laurence van Thiel. Gedurende het schooljaar hebben we ook afscheid moeten nemen van onze collega
Arthur Mutsaers. Beiden worden nog steeds gemist. Dit geldt ook voor Maris Tillema, brugklasleerling van de
Monnikskap.
De coronapandemie en de onzekere toekomst van de school hebben voor een groot deel het beeld bepaald
van het afgelopen jaar. Hoewel het de laatste maanden rustig lijkt rondom corona, heeft deze pandemie tot
ver in het schooljaar het beleid bepaald en ons welbevinden sterk beïnvloed. Hopelijk blijft het ons vanaf nu
bespaard en kunnen we komend schooljaar op een normale manier de lessen verzorgen. We zijn goed
voorbereid. De protocollen zijn op basis van de ervaringen aangepast. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we
snel acteren.
Rondom de toekomst van de school is er veel gebeurd. Een volledige directiewissel, protestbijeenkomsten,
onderzoeken door derden over andere mogelijkheden dan sluiting en uiteindelijk het definitieve besluit van het
College van Bestuur om het Dominicus College per 1 augustus 2024 te sluiten. Een direct gevolg van het besluit
is dat een grote groep leerlingen samen met hun ouders heeft besloten om hun opleiding op een van de
andere scholen in Nijmegen e.o. te vervolgen. Een keuze waar we gezien de situatie natuurlijk alle begrip voor
hebben. Mijn collega’s zorgen ervoor dat deze leerlingen, door een zorgvuldige overdracht, een ‘zachte
landing” krijgen bij de nieuwe school.
Als rector a.i. zijn mij de afgelopen periode veel positieve zaken opgevallen. Zo is er een goede sfeer in school.
Leerlingen en personeel trekken samen op. Ik heb een team mogen ervaren dat klaar staat voor de leerlingen.
In zo’n moeilijke tijd is dat een groot compliment waard. Ook hebben we veel mooie momenten mogen
beleven met de leerlingen zoals het gala, bezoek aan Walibi en andere activiteiten.
Komend schooljaar gaan we verder met een vast team. Elk personeelslid weet waar hij/zij in 2024 zijn/haar
loopbaan gaat vervolgen binnen de stichting. Dat geeft rust voor iedereen. Voor nu wens ik iedereen een fijne
vakantie toe.
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Uitslag derde tijdvak Centrale Examens
Nu ook de uitslagen van het derde tijdsvak bekend zijn, kunnen we de
definitieve slagingspercentages bekend maken.
Op het vwo is 92,5% van de leerlingen die het examen volledig hebben
afgelegd geslaagd. Op het havo is dit 98,2%. Dit zijn mooie eindcijfers en wij
zijn blij met dit prachtige resultaat!
Gijs van Wijlen, rector a.i.
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Diploma-uitreikingen

Tijdens een zestal feestelijke bijeenkomsten werden op donderdag 14 juli in
aanwezigheid van hun ouders/verzorgers en personeelsleden de diploma’s uitgereikt aan
onze examenkandidaten. Hoewel iedereen wist dat hij/zij geslaagd was, betekende het
officieel in ontvangst nemen van het diploma na ondertekening ervan de echte afsluiting van de opleiding.
Voor de meesten volgt er een stap naar een nieuwe studie. Een klein aantal havo-leerlingen gaat door naar 5
vwo.
We feliciteren onze examenkandidaten met
deze mooie prestatie en wensen hen veel
succes bij hun vervolgopleiding!
Gijs van Wijlen, rector a.i.
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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.
Woensdag 13 juli jl. was alweer de laatste (reguliere) MR-vergadering van dit schooljaar. Tijdens deze
vergadering werd aandacht besteed aan het schoolplan voor volgend jaar en de inzet van de extra gelden
(NPO-gelden) die door de overheid beschikbaar zijn gesteld om corona-achterstanden weg te werken. Wij
hebben gedurende het afgelopen jaar veel extra vergaderingen belegd vanwege het besluit tot sluiting van het
Dominicus College.
Naast al de reguliere zaken hebben wij in het kader van het (voorgenomen) besluit tot sluiting van het bestuur
verschillende bijeenkomsten voor het personeel, ouders en leerlingen gehouden en overleggen gehad met
onze achterbannen. Zoals bekend is het definitieve besluit tot sluiting van het Dominicus College voorgelegd
aan de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs. Op 8 juli jl. heeft de zitting bij die Commissie
plaatsgevonden. In de laatste week van de zomervakantie wordt de uitspraak van de Geschillencommissie
verwacht. Uiteraard berichten wij jullie zodra het nieuwe schooljaar start.
Er blijven toch nog veel reacties komen op de toekomstplannen van de bestuurder. Er zijn veel kritische
reacties, echter de betrokkenheid van vele ouders, leerlingen, personeel is hartverwarmend. De betrokkenheid
is en blijft onverminderd groot. Voor al deze betrokkenheid en vertrouwen willen wij nogmaals onze grote
dank uitspreken!
Aan het einde van het schooljaar gaat Nadia Lolli de MR verlaten, omdat Nadia met ingang van 1 augustus
werkzaam zal zijn bij het Kandinsky College en we willen haar bij deze bedanken voor haar inzet de afgelopen
jaren en wensen haar het beste toe in de toekomst.
Wij wensen iedereen een ontspannen en een zonnige zomervakantie toe! Voor alle geslaagden wensen wij een
mooie studietijd, loopbaan en een mooie toekomst toe waarbij de weg daarnaartoe heeft gelegen in het
onderwijs op het Dominicus College.
MR van het Dominicus College

Rapporten bovenbouw
De rapporten van de bovenbouw worden begin volgende week per post verstuurd.
Erick Loermans, conrector a.i.

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022 - 2023
De MR heeft ingestemd met de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022 – 2023. Een overzicht van de
kosten vindt u op onze website onder: Onze school>Ouders en Dominicus.
Erick Loermans, conrector a.i.

Beschikbaarheid Zermelo en Magister gedurende de zomervakantie
Net als voorgaande jaren is het pas in de 4e week van augustus mogelijk om de roosters in te zien. In de loop
van donderdag 25 augustus worden Magister en Zermelo hiervoor opengesteld.
Robert Verkuil, leerlingenadministratie
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Samenstelling schoolleiding
Ronald Bertram, conrector personeelszaken, heeft bij het CvB aangegeven dat hij met ingang van het komend
schooljaar gebruik gaat maken van zijn prépensioen. De heer Bertram heeft afgelopen jaar de gesprekken
gevoerd met collega’s en ervoor gezorgd dat zij met ingang van 1 augustus 2024 een plaats hebben op een van
de andere scholen binnen de stichting. Dit is een grote prestatie en daar zijn we hem erg dankbaar voor.
Gelukkig blijft hij op de achtergrond beschikbaar voor ons en mogen we gebruik blijven maken van zijn kennis
en inzet richting zijn vele relaties.
Mandy van der Velden, teamcoördinator leerjaar 1 en 2, start volgend jaar als afdelingsleider op het NSG. Een
woord van dank is hier op zijn plaats en we wensen haar veel succes in haar nieuwe werkomgeving. Hanneke
de Jong heeft aangegeven zich komend schooljaar volledig te willen richten op haar docententaken. Zij blijft
dus beschikbaar voor het Dominicus College, maar niet meer als teamcoördinator. Gezien het kleiner worden
van de school gaan we verder met de huidige overige leden van de schoolleiding. De schoolleiding bestaat dan
uit de volgende personen:
Gijs van Wijlen, rector a.i.
Erick Loermans, conrector a.i.
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator havo
Sjel Jansen, teamcoördinator vwo
Kathelijne Wentink, teamcoördinator Monnikskap
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Start schooljaar
Op vrijdag 26 augustus vindt u op de homepage van onze website een overzicht van de introductieactiviteiten.
Maandag 29 augustus is een lesvrije dag voor alle leerlingen, er zijn die dag diverse docentenbijeenkomsten.
Regulier
Op vrijdag 26 augustus kunnen leerlingen tussen 08.30 en 16.30 uur hun boekenpakket afhalen. Op dinsdag 30
augustus zijn er voor alle leerlingen introductieactiviteiten. Op woensdag 31 augustus starten de lessen.
Noteert u ook alvast de datum van de eerste ouderavond in uw agenda? Na de vakantie vindt u een uitnodiging
in de Nieuwslink:
Maandag 12 september:
Dinsdag 13 september:
Woensdag 14 september:

ouderavond 2 havo en 2 vwo, 3 havo en 3 vwo
ouderavond 4 havo en 5 havo
ouderavond 5 vwo en 6 vwo

De Monnikskap
Op dinsdag 30 augustus zijn er voor alle leerlingen van de Monnikskap introductieactiviteiten. De leerlingen
krijgen op die dag ook het boekenpakket uitgereikt. Op woensdag 31 augustus zijn er wederom introductieactiviteiten op de de Monnikskap. Op donderdag 1 september starten de lessen.
Begin volgend schooljaar wordt u via de Nieuwslink uitgenodigd voor een eerste ouderavond.
Teamcoördinatoren
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DC-uren, wat kies jij? in 2022 – 2023
Voor alle leerlingen die komend schooljaar in de bovenbouw zitten, hebben we
weer het boekje “DC-uren, wat kies jij?” gemaakt. In dit boekje vindt u:
•
•
•

een uitgebreide beschrijving van de systematiek van de DC-uren.
een specifieke beschrijving van het kiezen van DC-uren met behulp van de
(Web)App van Zermelo;
een handig overzicht en een beschrijving van alle speciale verdiepings- en
ondersteuningsmodules, gerangschikt per periode en per vak.

Het boekje krijgen alle leerlingen deze week per e-mail toegestuurd en zit in de bijlage van dit bericht. We
nodigen u van harte uit om dit boekje "door te bladeren" en met uw kind(eren) hun keuzes te bespreken. Het
eerstvolgende keuzemoment voor de DC-uren is op dinsdag 30 augustus om 17.00 uur. De leerlingen die
volgend jaar in de bovenbouw beginnen (4H), worden die dag hierover geïnstrueerd.
Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw

Verhalen maken de mens
Op dinsdagavond 12 juli was de theaterzaal van NSG Groenewoud gevuld
met ouders en familie van leerlingen, collega’s en andere
belangstellenden van de tweede en derde klassers van de Monnikskap.
Achter de coulissen gierden de zenuwen. De leerlingen hun
eindpresentatie van ‘Verhalen maken de Mens 2022’.
‘Verhalen maken de Mens’ is een project over jezelf leren kennen én
tegenkomen, over droombeelden in de toekomst ontdekken die richting
kunnen geven en keuzes kunnen beïnvloeden en toch tegelijkertijd in het
nu kunnen leven. Over jezelf kwetsbaar opstellen, omdat juist dát je
krachtig kan maken. Over talenten benoemen en nieuwe ontdekken,
meebewegen en voor jezelf opkomen, over
samenwerken en samen verantwoordelijk zijn
voor een eindproduct.
Jos Verest (regisseur en acteur) en Ronald Naar
(pedagoog en zangcoach), beiden werkzaam bij
de Lindenberg, hebben ons de afgelopen
maanden in een aantal lessen ondersteund. Het
resultaat? Een ontroerend en humoristisch
eindtoneelstuk, gevuld met dialogen, monologen,
dans, muziek en beeld. Moe, maar enthousiast en
voldaan verlieten de jongeren, trotse ouders en
andere belangstellenden de NSG.
Anja Koker en Marijke Welten, team De Monnikskap
Zie ook de website van de Lindenberg voor een artikel over’ Verhalen maken de mens’
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‘Doop’ airtrack De Monniskap
Eerder las u in de Nieuwslink al dat Serviceclub Kiwanis
Nijmegen geld bijeengebracht heeft voor een Airtrack
voor de Monnikskap. Woensdag 13 juli was het zover:
Dirk Bras, Clemens Teeuwissen en Peter-Jan Hopmans
van Kiwanis Nijmegen kwamen naar de officiële ‘doop’
van onze nieuwe Airtrack. Samen met ongeveer twintig
andere Kiwanisleden hadden zij het afgelopen jaar 1600
kerststollen gebakken én verkocht om geld in te
zamelen. Giel Palmen (leerling Monnikskap) en Mijke
Beijer (docent lo MK) en ondergetekende hadden het
verzoek ingediend of wij dit jaar misschien het goede
doel mochten zijn. Het geld dat de mannen van Kiwanis
Nijmegen bijeen hadden gebracht werd verdubbeld door
Stichting Het Gehandicapte Kind. En zo werd eind vorige
week, nadat hij per ongeluk in Portugal was afgegeven,
dan toch de felbegeerde Airtrack bij ons afgeleverd.
De dikke luchtbaan biedt mogelijkheden om aangepast
te sporten, om leerlingen van de Monnikskap balansoefeningen en bijvoorbeeld zitvolleybal aan te bieden.
Maar de baan brengt ook leerlingen van alle hoeken van de school bij elkaar: turnen, freerunnen, springen,
samen plezier maken en bewegen, onverwachte gesprekjes en ontmoetingen rondom de baan. Zoals vandaag.
Leerlingen van 1G kregen een lesje van Giel, er werd een demonstratie gegeven, én er werd gebatteld tussen
docenten en jongeren.
Kiwanis Nijmegen maakt deel uit van Kiwanis International, een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die
zich inzet voor de medemens en in het bijzonder kinderen: “ Serving the children of the world”. Mede namens
Mijke en Giel en onze hele afdeling willen wij de Kiwanis ontzettend bedanken voor dit mooie gebaar! De baan
blijft ook na sluiting van het Dominicus College eigendom van de Monnikskap en verhuist dus mee naar de
nieuwe school. Daar buitelen we dan zó naar binnen �
Marijke Welten, team De Monniskap

Aanspreekpunt Bijlesnetwerk
De afgelopen drie jaar ben ik het gezicht geweest van Bijlesnetwerk/Lyceo op
het Dominicus College en heb ik de leerlingen die onze hulp nodig hadden met
plezier begeleid. Komend schooljaar ben ik niet meer werkzaam zijn bij Lyceo,
omdat ik ga starten met een nieuwe uitdaging bij een andere werkgever.
Na de vakantie hoort u wie het nieuwe aanspreekpunt wordt. Mocht u voor die tijd meer informatie willen of
vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze klantenservice via info@lyceo.nl of 071-79 000 40 of bij Jeannette
Buijs via bue@dominicuscollege.nl.
Niels van Wanrooij, vestigingsmanager Bijlesnetwerk

6.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 40 | 15 juli 2022

Jaarplanner
Ma t/m vr

18-jul t/m
26- aug

vr

26-aug

vr

Zomervakantie
08.30 -16.30 uur

Leerlingen Reg

Boeken ophalen

26-aug

Leerlingen Reg en MK

publicatie overzicht introductie-activiteiten

ma

29-aug

Leerlingen Reg en MK

Lesvrije dag i.v.m. docentenbijeenkomst

di

30-aug

di

30-aug

Leerlingen Reg

Introductieactiviteiten

di

30-aug

Leerlingen MK

Introductieactiviteiten + afhalen
boekenpakket

wo

31-aug

wo

31-aug

Leerlingen Reg

start lessen

wo

31-aug

Leerlingen MK

Introductieactiviteiten

do

1-sep

do

1-sep

vr

2-sep

week 35

Introductiedag 1

start periode 1

Start periode 1 (overig)
Leerlingen MK

start lessen

leerlingen Reg

Fotograaf voor pasfoto's

week 36
ma

5-sep

di

6-sep

wo

7-sep

do

8-sep

vr

9-sep

8.30

Op onze website onder: Onze school>Jaarplanner vindt u nu een link naar de jaarplanner 2022 – 2023.

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