
 

1. 

 
 

Uitlevering leermiddelen 
Niet elke leerling heeft aan het begin van het schooljaar een volledig boekenpakket ontvangen. Hierover zijn 
wij geïnformeerd door Leermiddelenservice@vocampus. Helaas ligt de oorzaak voornamelijk buiten onze 
organisatie. Zo kampt Iddink met persooneelstekorten, waardoor zij hun afspraken niet geheel na kunnen 
komen. Bovendien bleken van Iddink overgenomen leermiddelen van dermate slechte kwaliteit te zijn, dat ze 
moesten worden teruggestuurd; dit leidt helaas tot vertraging. Daarnaast zijn er problemen ontstaan bij de 
invoering van een nieuw administratiesysteem binnen @voCampus.  
 
Het team Leermiddelenservice zet op dit moment alles in om achterstanden weg te werken zodat leerlingen zo 
goed mogelijk het schooljaar kunnen starten. Mochten er leermiddelen ontbreken die in het geheel niet 
genoemd zijn op de pakbon van het boekenpakket, dan kunt u dit melden in Magister onder: Mijnleermiddelen 
of per mail via: voila@vocampus.nl. 
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

9 en 19 september: schoolfotograaf 
Op vrijdag 9 september worden er weer schoolfoto’s gemaakt! Op maandag  
19 september komt de schoolfotograaf terug voor de klassen: 5H3, 5V1, 5V3, 6V2, 
6V4 en de leerlingen van de Monnikskap. 
 

Jeugdgezondheidszorg op onze school 
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om 
jongeren gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar 
goede hulp, als dit nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen 
van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en 
opvoeding. Op het Dominicus College werken: 

 

     
Sylvia Wellink,                                    Natalie Faddegon 
Jeugdarts                                             Jeugdverpleegkundige 
swellink@ggdgelderlandzuid.nl   nfaddegon@ggdgelderlandzuid.nl 

 
De normale werkwijze is als volgt. Door corona kan het zijn dat een en ander verandert. Wij laten dit altijd op 
tijd weten.  
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Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD? 
• In klas 2; meten, wegen en gesprek 

De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek op school. Hoe gaat het op 
school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van de GIZ 
driehoek. De jeugdverpleegkundige meet en weegt de jongere. 

• In klas 3 of 4; vragenlijst en soms gesprek  
Jongeren vullen op school de gezondheidscheck in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere 
antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies 
geven en als dat nodig is doorverwijzen. 

• Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school (verzuim) 
De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen 
kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma. Dit om te 
voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen 
met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat nodig is. 

• Als een extra afspraak gewenst is 
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is. 
Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

• Bij vaccinaties 
De HPV vaccinatie is sinds 2022 voor jongens en meisjes en wordt gegeven bij 10 jaar.  
In 2023 wordt de HPV vaccinatie nog ingehaald voor de geboortejaren 2005, 2007 en 2010.   
Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden. 
Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 

 
Iedereen kan een afspraak maken 
De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over 
opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Dit kan via 088 - 144 71 11 (bereikbaar op 
werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur). 
 
Liever geen onderzoek? 
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ?  
Geef dit dan door via 088-144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 
 
Meer informatie? 
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de 

Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Bij ‘Ons aanbod’ > Jeugdgezondheid 4 tot 19 jaar’ staan ook de 
vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.  

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 
privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde 
Schoolteam. Zoals over  gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie. 

• Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun 
gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.  

 
Jeannette Buijs, zorgcoördinator 
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Informatie LOB voor ouders/verzorgers 4H 
Op de website van Dominicus College is informatie te vinden voor ouders/verzorgers van 4 havo-leerlingen met 
betrekking tot LOB (loopbaanortientatie en -Begeleiding). Voor vragen neem contact op met een van de 
decanen: 
 
Regulier:  Colette Ribbers: RIC@dominicuscollege.nl.;  
Monnikskap: Jeroen Pouwels, POJ@dominicuscollege.nl. 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Jaarplanner 
Week 37         

ma 12-sep avond ouders regulier klas 2 ouderavond Klas 2A1, 2G1, 
2H1 

ma  12-sep avond ouders regulier klas 3 ouderavond Klas 3A1, 3G1, 
3H1 

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

wo 14-sep avond ouders regulier 5V en 6V ouderavond 5V: mentor. 
Ouderavond 6V: mentor, 
Barcelonareis 

wo 14-sep 19.15 - 20.30 uur ouders MK ouderavond MK 

wo 14-sep 20.30 - 21.30 uur Ouders ouderraad MK Ouderraad vergadering 

do 15-sep       

vr 16-sep       

Week 38         

ma 19-sep 
 

4H1: 1e +2e uur, 4H2: 3e + 4e  
uur  

Project LOB Portfolio  

ma  19-sep 11:00 uur leerlingen Monnikskap Fotograaf voor pasfoto's 

di 20-sep       

wo 21-sep     

do 22-sep       

vr 23-sep hele dag 2 teams van 5 leerlingen uit 
5/6V met wiskunde D regulier 
en MK 

Wiskundetoernooi RU 

 
 

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