
 

1. 

 

Een nieuw schooljaar  
Traditiegetrouw werd het nieuwe schooljaar afgetrapt met een personeelsbijeenkomst; het was goed om weer 
bij elkaar te zijn. In tegenstelling tot vorig schooljaar was er alleen positief nieuws te melden over het wel en 
wee van collega’s in de zomervakantie. In de loop van de ochtend kwam de uitspraak van de geschillencommis-
sie onderwijs en ook daar hebben we met elkaar bij stilgestaan. De rest van de dag hebben de collega’s in 
verschillende samenstellingen met elkaar overleg gevoerd, waarbij de middag is gebruikt voor de “warme 
overdracht” van de leerlingen tussen de mentoren. Voor mij als rector was het goed om te zien dat iedereen na 
een verdiende vakantie weer klaar staat voor onze leerlingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er voor de 
leerlingen een mooi en leerzaam jaar van zullen gaan maken. Dit vertrouwen heb ik tijdens de opening van het 
schooljaar ook naar het team uitgesproken. 
 
Op dinsdag (en op de Monnikskap woensdag) begonnen de leerlingen met kennismakingsactiviteiten. Voor alle 
leerlingen was er een programma waarbij kennismaking en samenwerking centraal stonden. Een mooie manier 
om samen het schooljaar te starten. Ik ben me bewust dat we een bijzonder schooljaar gestart zijn. Het is het 
voorlaatste schooljaar van het Dominicus College. Dit jaar verzorgen we onderwijs aan 450 leerlingen, gelukkig 
met voor onze leerlingen bijna allemaal bekende docenten en leden van het ondersteunende personeel (90%). 
Leerlingen en ouders/ verzorgers mogen er dan ook op vertrouwen, dat we ook in dit bijzondere jaar voor hen 
klaar staan.  
 
Ik wens iedereen dan ook een mooi en leerzaam schooljaar toe! 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Uitnodigingen ouderavonden 
Uitnodiging ouderavond Klas 2 en 3 (regulier) 
Graag nodigen wij de ouders van tweede- en derdejaarsleerlingen uit voor een ouderavond op maandag  
12 september. Deze avond staat in het teken van een kennismaking met de mentor. Na een korte plenaire 
ontvangst in de aula, vertelt de mentor over zijn/haar rol, de invulling van de mentorlessen en de start van het 
schooljaar. Het programma is als volgt: 
  
Klas 2A1, 2G1, 2H1 
18.30 uur  Inloop met koffie en thee in de aula 
18.45 - 19.00 uur  Plenaire ontvangst in de aula 
19.00 - 20.00 uur  Kennismaking met de eigen mentor  
 
2A1: lokaal A001, 2G1: lokaal A002, 2H1: lokaal A003. 
  
Klas 3A1, 3G1, 3H1 
19.00 uur                         Inloop met koffie en thee in de aula 
19.15 - 19.30 uur           Plenaire ontvangst in de aula 
19.30 - 20.30 uur            Kennismaking met de eigen mentor 
 
3A1: lokaal B101, 3G1: lokaal B102, 3H1: lokaal B103. 
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    Introductie klas 2 en 3 
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 3. 

Uitnodiging ouderavond 4 havo en 5 havo (regulier) 
Graag nodigen wij de ouders van 4 en 5 havo-leerlingen uit voor een ouderavond op dinsdag 13 september. Op 
deze avond maakt u kennis met de mentor van uw zoon/dochter. Ook krijgt u informatie van de 
examensecretaris over het PTA (4 havo) en informatie over de reis naar Praag (5 havo).  
   
4 havo 
18.30 uur  Inloop met koffie en thee in de aula 
18.45 - 19.15 uur  Plenaire gedeelte in de aula: PTA 
19.15 - 20.00 uur  Kennismaking met de mentor 
  
Anne van den Bosch (BOA): A001, Ruud van Dijck (DYR): A002, Niek Manders (MAI): A003,  
Ted Kuppeveld (KUE): A004. 
 
5 havo 
19.30 uur  Inloop met koffie en thee in de aula 
19.45 - 20.15 uur  Plenaire gedeelte in de aula: reis naar Praag 
20.15 – 20.45 uur Kennismaking met de mentor 
  
Riff Tjon Eng Soe (TJR): A005, Kay Geurts (GEY): A006, Rachel Crane (CRA): A007, Lars Jaenson (JAL): A008, 
Nadda Khaled (KHN): A009, Reinier Ligtenberg (LIR): A011, Ingrid Smit (SMI): A012.  
 
Introductie  
4 havo en 5 havo  
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 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introductie 5 vwo en 6 vwo 
 

Uitnodiging ouderavond 5 vwo en 6 vwo (regulier) 
Graag nodigen wij de ouders van 5 en 6 vwo-leerlingen uit voor een ouderavond op woensdag 14 september. 
Op deze avond maakt u kennis met de mentor van uw zoon/dochter. De ouders van leerlingen uit 6 vwo krijgen 
informatie over de reis naar Barcelona. 
  
5 vwo 
18.30 uur  Inloop met koffie en thee in de aula 
18.45 - 19.00 uur  Plenaire ontvangst in de aula 
19.00 – 19.45 uur Kennismaking met de mentor 
 
Funda Agkök (AKF): A001, Roy Hendriks (HRO): A002, Paulien Hilgers (HIP): A003, Elke Jacobs (JAE): A004,  
Roos Pesch (PER): A005, Bart van Riessen (RIB): A006 
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 5. 

6 vwo 
19.30 uur  Inloop met koffie en thee in de aula 
19.45 - 20.15 uur  Plenaire gedeelte in de aula: reis naar Barcelona 
20.15 – 20.45 uur Kennismaking met de mentor 
 
Hanneke Abbenhuis (ABH): A007, Mart Beulen (BET): A008, Lotte van Dongen (DOL): A009,  
Carla Gruijthuijsen (GRC): A011, Ad Hereijgers (HEA): A012, Virgil Tromp (TRV): A013,  
Matijn Vloedgraven (VLM): B101, Carlijn Vos (VOC): B102  
 
Emilie Braam-Roulot, teamcoördinator havo en Sjel Jansen, teamcoördinator vwo 

 
 
 
 
 
Introductie de Monnikskap 
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 6. 

Uitnodiging ouderavond Monnikskap 
Graag nodigen wij de ouders van alle Monnikskapleerlingen uit voor een ouderavond op woensdag  
14 september. Op deze avond maakt u kennis met de mentor van uw zoon/dochter. Na een kort plenair 
welkomstwoord door de schoolleiding vertelt de mentor over zijn/haar rol, de gang van zaken op de 
Monnikskap en de start van het schooljaar. De ouders van de leerlingen in de bovenbouw krijgen ook uitleg  
over de reis naar Berlijn. Het programma is als volgt: 
  
19.15 uur  Inloop met koffie en thee op de Monnikskap 
19.30-19.45  uur  Plenair gedeelte welkom door de schoolleiding 
19.45-20.30 uur  Kennismaking met de mentor  
 
Kathelijne Wentink, teamcoördinator de Monnikskap 
 

Vervallen plaatsingsgarantie 
Het nieuwe schooljaar is gestart. Op alle scholen zijn de klassen geformeerd en wordt er gewerkt aan de 
groepsvorming, een goede samenwerking tussen leerlingen onderling,  het docententeam en aan een prettig 
leerklimaat in de klas. Daarom wordt er vanaf heden met betrekking tot de plaatsing op andere scholen geen 
uitzondering meer gemaakt voor leerlingen van onze school. Dit betekent dat er voor dit schooljaar geen 
sprake meer is van een plaatsingsgarantie op een van de scholen van @VOcampus.  
 
Voor het komende schooljaar worden er nieuwe afspraken gemaakt. Hier zal tijdens de ouderavonden in de 
week van 12 september een nadere toelichting op worden gegeven. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

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. 
 

Hopelijk hebben jullie allen een fijne en ontspannen vakantie gehad. Zoals jullie afgelopen maandag via school 
hebben vernomen heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat het besluit van het bestuur tot sluiting van het 
Dominicus College in redelijkheid is genomen. 
 
Zoals velen zijn ook wij teleurgesteld in deze uitspraak. De procedurele bezwaren van de MR lijken niet te zijn 
meegenomen in de beoordeling. Binnen één maand na de uitspraak bestaat de mogelijkheid tot hoger beroep 
bij de Ondernemerskamer van de rechtbank van Amsterdam. Op korte termijn hebben wij een extra overleg als 
MR ingepland om de uitspraak gezamenlijk te bespreken. Nadere toelichting zullen wij uiteraard met jullie 
delen. 
 
De eerste openbare reguliere MR-vergadering met het MT is gepland op 21 september a.s. Heeft u vragen 
stuur een mail naar medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl. Wij wensen iedereen een mooi schooljaar 
2022-2023 toe. 
 
Medezeggenschapsraad Dominicus College  

mailto:medezeggenschapsraad@dominicuscollege.nl
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 7. 

9 en 19 september: schoolfotograaf 
Op 9 september worden er weer schoolfoto’s gemaakt!  
Op 19 september komt de schoolfotograaf op de Monnikskap; leerlingen 
die op 9 september afwezig zijn, kunnen dan ook bij de fotograaf terecht. 
 

Nieuwe collega’s 
Ook dit schooljaar mogen we weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomen. Hieronder stel ik ze graag aan u 
voor: 
 
Ali Salur, docent economie             
Theo Meij, docent Nederlands 
Robin Keultjes, roostermaker 
Lonnika Wesselink, docent klassieke talen 
Reinier Ligtenberg, docent economie en bedrijfseconomie 
Inge van de Munt, docent Duits 
Ted van Kuppeveld, docent lichamelijke opvoeding  
 
Verder zijn wij blij te kunnen melden dat Colette Ribbers, decaan en Paul Wolters, dagrooster en 
applicatiebeheer weer volledig hersteld en aanwezig zijn.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Fysiotherapie voor leerlingen Monnikskap 
Kennen jullie fysiotherapie de Enk al? Bij ons kun je terecht voor 
fysiotherapie bij jullie op school. Vorig schooljaar was Eva Krijbolder elke 
vrijdagochtend aanwezig, omdat zij nu met zwangerschapsverlof is (tot 

februari) zal begin van dit schooljaar Babs de Kock aanwezig zijn.  
 
Graag helpen we jullie bij vragen of klachten van het ‘bewegingsapparaat’ . Hierbij kun je denken aan 
(chronische) pijnklachten, moeite met de juiste houding, moeite met de gymlessen, willen verbeteren van je 
kracht, balans of conditie, etc. Wij hebben verschillende materialen waarmee we kunnen werken, er is ook een 
tillift aanwezig, een grote behandelbank en een motomed (om te kunnen fietsen vanuit een rolstoel).   
Jullie kunnen contact met ons opnemen via de mail of telefonisch:   
 
Babs de Kock:  kock@fysio-de-enk.nl of 06-46594944 
Eva Krijbolder:  Krijbolder@fysio-de-enk.nl of 06-46594944 
Fysiotherapie de Enk: 024-348 16 26 
 
Voor meer informatie over ons kun je ook op onze website kijken: www.fysio-de-enk.nl  
 
Babs de Kock, Fysiotherapie de Enk  
 
 

mailto:kock@fysio-de-enk.nl
mailto:Krijbolder@fysio-de-enk.nl
http://www.fysio-de-enk.nl/
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 8. 

Jaarplanner 
week 36           

ma 5-sep         

di 6-sep         

wo 7-sep         

do 8-sep         

vr 9-sep  leerlingen regulier Reg Fotograaf voor pasfoto's 

week 37           

ma 12-sep avond ouders regulier Reg ouderavond 2e en 3e  

di 13-sep avond ouders regulier Reg ouderavond 4h: mentor, PTA. 
Ouderavond 5h: mentor, 
Praagreis 

wo 14-sep avond ouders regulier Reg ouderavond 5v: mentor.  
ouderavond 6v: mentor, 
Barcelonareis 

wo 14-sep 19.15 - 20.30 
uur 

ouders MK MK ouderavond MK 

do 15-sep         

vr 16-sep         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

