
 

1. 

 

De Monnikskap in de pers 
Onlangs is er in de pers wederom een artikel verschenen over de Monnikskap. Journaliste Suzanne de Winter 

heeft hiervoor in april een dag meegelopen met Milan Paraskevov, leerling uit leerjaar 3 gymnasium van de 

Monnikskap. Op deze dag heeft zij naast Milan, ook andere leerlingen en medewerkers geïnterviewd. Hierdoor 

heeft zij ontzettend goed een beeld kunnen schetsen van hoe een en ander eraan toe gaat op de Monnikskap 

en wordt nog eens duidelijk waarom het zo belangrijk is dat de Monniskap behouden blijft. In het bijzonder zijn 

we blij met de warme woorden waarmee zij schreef over de inzet van collega’s op de afdeling. Een mooi 

compliment!  

 

Het artikel: ‘Milan rijdt elke dag van Eindhoven naar Nijmeegse school en dit is waarom: ‘Alles aan Monnikskap 

klopt’ is op 4 september verschenen in de Gelderlander. Een online versie is via bovenstaande link voor 

abonnees toegankelijk. Helaas mogen wij het artikel zelf niet publiceren. 

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Uitnodiging informatieavond 5 havo en 6 vwo (regulier en Monnikskap)     
Graag nodigen wij de leerlingen en ouders van 5 havo- en 6 vwo uit voor een informatieavond op donderdag  

6 oktober. Deze avond staat in het teken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en vervolgkeuze, 

Colette Ribbers, decaan, vertelt hierover. Daarnaast geeft Ad Hereijgers, examensecretaris uitleg over het 

examenjaar en de examenregelingen.  Het programma ziet er als volgt uit:  

  

5 havo:   
18.30 uur:  Inloop met koffie en thee in de aula  

18.45 uur - 19.45 uur: Plenair gedeelte over LOB, vervolgkeuze, het examenjaar en examenregelingen  

     

6 vwo:  
19.45 uur:  Inloop met koffie en thee in de aula  

20.00 uur - 21.00 uur: Plenair gedeelte over LOB, vervolgkeuze, het examenjaar en examenregelingen  

21.00-21.30 uur:  Kennismaking met de mentor  

     

De teamcoördinatoren 

 

Uitreiking Cambridge Certificaten  
Op 23 april 2022 hebben 28 leerlingen van onze school deelgenomen aan het 

Cambridge C1 Advanced examen en op 14 mei hebben 7 leerlingen deelgenomen 

aan het Cambridge C2 Proficiency examen.  Inmiddels zijn de resultaten binnen en 

kunnen we alle leerlingen feliciteren!  

 

Dat is een feestje waard en deze Cambridge kandidaten zijn daarom van harte uitgenodigd voor de officiële 

uitreiking van het internationaal erkende Cambridge certificaat. Dit vindt plaats in de aula van het Dominicus 

College op woensdag 5 oktober a.s. van 20.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 

 

Ingrid Smit, sectie Engels 
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6 atheneum naar Barcelona 
Van maandag 26 september tot zondag 2 oktober gaan de leerlingen van 6 atheneum naar Barcelona. In 

Barcelona gaan we onder andere het middeleeuwse stadscentrum verkennen, met zijn Gotische kathedraal, 

het havengebied en het stadspark.  Ook besteden we een dag aan het werk van meesterarchitect Antoni Gaudí, 

de grondlegger van de Catalaans modernistische bouwstijl en ontwerper van de kathedraal la Sagrada familia. 

Naast cultuur besteden we aandacht aan wetenschap (bezoek aan museum CosmoCaixa), kunst 

(flamencoshow) en ondernemen we een fysieke 

activiteit: een pittige hike door de gezaagde bergen 

van Montserrat.  De leerlingen hebben zelf ook een 

dagdeel van het programma mogen invullen waarna 

we aansluitend met zijn allen gaan uitwaaien op het 

strand. Bijgevoegd vindt u de folder met het gehele 

programma. 

 

We zien uit naar een geweldige week! 

 

Virgil Tromp, namens organisatoren Barcelonareis 

 

5 havo naar Praag 
Op maandag 26 september 2022 vertrekken de leeringen van 5 havo naar Praag, de ‘Gouden stad’  

 

Maandagavond checken we in bij het hostel, daarna is het tijd om te gaan bowlen en spelletjes te doen.  

Dinsdag maken de leerlingen een stadwandeling en geven zij zelf ook een stukje uitleg bij een interessante plek 

in de stad. In de middag gaan we in groepjes uiteen om verschillende, door de leerlingen gekozen activiteiten 

of excursies te ondernemen. Deze variëren van mountainbiken, een bezoek aan de SKODA- fabriek of het 

Kampa museum tot een rondleiding in een voetbal- of ijshockeystadion. De dag sluiten we af met een film.  

Woensdag gaan we naar Terezin, een voormalig concentratiekamp. Dit zal ongetwijfeld indruk maken. Daarna 

gaan we, om bij te komen van de heftige ochtend, naar de rodelbaan.  

Op donderdag pakken we in de ochtend alvast vroeg onze tassen in en mogen de leerlingen weer aan een 

keuzeprogramma deelnemen. Zij kunnen kiezen uit een bezoek aan de Joodse wijk, het Techniek museum, het 

Communisme museum of naar locaties in Praag waar Marvel films zijn opgenomen. In de avond dinveren we 

tijdens een riviercruise.   

 

Een reis als deze, aan het begin van het schooljaar, 

zorgt voor een groot saamhorigheidsgevoel en een 

fijne sfeer, zodat we daarna echt als gemotiveerde 

groep aan de slag kunnen met het eindexamen. Wij 

hebben er al veel zin in! 

 

Anne van den Bosch, Lars Jaensson, Niek Manders, 

Nadda Khaled, Kay Geurts, Rachel Crane en Reinier 

Ligtenberg, begeleiders 
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 Factuur vrijwillige ouderbijdrage 
Vanaf 29 september wordt de factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. 

Meer informatie over de opbouw van de ouderbijdrage is te vinden op onze 

website onder: Onze school>Ouders en Dominicus>Vrijwillige ouderbijdrage 2022-

2023 Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen: oktober 2022 en januari 2023. Dit kunt u aangeven in de 

betaalmodule. Excursies en reizen worden apart gefactureerd van de ouderbijdrage. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor extra activiteiten, waarvoor wij als school geen vergoeding van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ontvangen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

activiteiten zoals sportdagen en culturele uitjes. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen deelnemen aan deze 

activiteiten, omdat het op een andere wijze dan de reguliere lesactiviteiten bijdraagt aan de ontwikkeling van 

een kind. Zonder de vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten en programma’s aan te 

bieden.  

 

Het niet (geheel) betalen van de bijdrage door de ouders leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van 

deelname aan de activiteiten. Echter kunnen activiteiten komen te vervallen wanneer een deel van de ouders 

de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt. Concreet betekent dit:  

 

Aantal deelnemers  Maximum aantal niet-betalers  

minder dan 20   2  

20 tot 40   4  

40 tot 60   6  

60 tot 80   8  

80 tot 100   10 

 

Facturering WIS Collect 
Voor de facturering maken wij gebruik van Wis Collect. Via WIS Collect kunt u zien wat er aan u gefactureerd is, 

voor welke datum betaald moet worden, maar ook welke bedragen u in het verleden heeft betaald. Nieuwe 

ouders ontvangen per email inloggegevens voor WIS Collect. Maakte u vorig jaar al gebruik van Wis Collect, 

dan blijven deze gegevens hetzelfde. Heeft u meerdere kinderen op school? U heeft maar één inlog nodig voor 

uw kinderen. Meer uitleg over Wis Collect vindt u via: www.wis.nl/ouders.  

 

Stichting leergeld 
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Kern van de wijziging is dat 

alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten van school, ook als ouders de vrijwillige 

ouderbijdrage niet betalen. In verband met deze wijzigingen kunnen ouders met ingang van het schooljaar 

2022-2023 geen tegemoetkoming in de kosten van de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen meer 

aanvragen via de Stichting leergeld. Stichting Leergeld Nijmegen blijft ouders wel ondersteunen met de 

aanschaf van bijvoorbeeld een iPad/laptop of een fiets in de brugklas en andere mogelijkheden om te zorgen 

dat jongeren mee kunnen blijven doen. Ouders kunnen contact opnemen met de Stichting leergeld via:  

info@leergeld.nl. Voor meer informatie zie:www.leergeld.nl .  

 

Miranda Persoon en Thea Derks, afdeling financiën 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220714_Ouderbijdrage_2022_-_2023.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220714_Ouderbijdrage_2022_-_2023.pdf
http://www.wis.nl/ouders
mailto:info@leergeld.nl
http://www.leergeld.nl/
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19 september: schoolfotograaf 
Op 19 september om 11.00 uur komt de schoolfotograaf voor de leerlingen van 5H3, 

5V1, 5V3, 6V2, 6V4 en de leerlingen van de Monnikskap.  

 

Leerlingen die op 9 september afwezig waren, kunnen dan ook bij de fotograaf terecht. 

 

 

Gratis jeugdabonnement bij de bibliotheek 
De Bibliotheek Gelderland Zuid vindt het belangrijk dat jongeren plezier 

beleven aan lezen en gemakkelijk toegang hebben tot een schat aan 

verhalen en informatie. Daarom is een abonnement van de bibliotheek tot 

18 jaar gratis.  

 

Bij de bieb kan uw kind informatie vinden voor werkstukken en presentaties, boeken voor de lijst, e-books, 

rustige studeerplekken en leestips. Kijk voor het totale aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar op: 

www.obgz.nl/12plus.  

 

Gratis lid worden van de bibliotheek doe je via de volgende stappen:  
Stap 1. Weet u niet of uw kind lid is? Bel de klantenservice op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur:  

024 - 327 49 11 of stuur een mailt naar klantenservice@obgz.nl.  

Stap2. Al lid van de bibliotheek, maar de pas kwijt? Bezoek een van onze bibliotheken en ontvang een nieuwe 

pas voor € 5,-. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten een ouder/verzorger meenemen en een geldig 

legitimatiebewijs kunnen tonen. Boven de 16 jaar volstaat een geldig legitimatiebewijs.  

Stap 3. Nog geen lid? Lid worden van de bieb regel je eenvoudig online via www.obgz.nl/lid-worden.  

 

Tot ziens in de bibliotheek! 

 

Bibliotheek Gelderland Zuid 

 

 ‘Get together’ jonge mantelzorgers Nijmegen 

Op zaterdag 1 oktober organiseren wij een ‘Get together’ bij Waalhalla. 

Dit keer voor jonge mantelzorgers tussen de 7 en 15 jaar die in 

Nijmegen wonen, werken of naar school gaan. Een enthousiaste instructeur geeft een workshop graffiti 

spuiten! Aanmelden is verplicht en dit kan t/m woensdag 21 september. Let op, vol is vol.  

  

Meer informatie en/of aanmelden  
Voor meer informatie of om zich aan te melden kunnen jonge mantelzorgers contact met ons opnemen door te 

bellen naar 06-10351333 of te e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl Wilt u weten wanneer iemand een 

jonge mantelzorger is, kijk dan op www.mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/jonge-mantelzorgers/over   

  

Mantelzorg Nijmegen 

 

 

 

http://www.obgz.nl/12plus
mailto:klantenservice@obgz.nl
http://www.obgz.nl/lid-worden
mailto:info@mantelzorg-nijmegen.nl
http://www.mantelzorg-nijmegen.nl/mantelzorger/jonge-mantelzorgers/over/


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 3 | 16 september 2022 

 

 5. 

Jaarplanner 
Week 38           

ma 19-sep  4H1: 1
e
 + 2

e
 uur 

4H2: 3
e
 + 4

e
 uur  

Reg Project LOB Portfolio  

  19-sep 11:00 uur Leerlingen Monnikskap MK Fotograaf voor pasfoto's 

di 20-sep         

wo 21-sep      MR 

do 22-sep         

vr 23-sep hele dag 2 teams van 5 leerlingen uit 

5/6V met wiskunde D 

Reg en MK Wiskundetoernooi RU 

week 39  26 t/m 

30-sep 

hele week   Reg Praagreis 5 havo  

   26 t/m 

30-sep 

hele week   Reg  Barcelonareis 6 vwo  

ma 26-sep         

di 27-sep         

wo 28-sep         

do 29-sep   Leerlingen Reg Lessen na 6
e
 uur vervallen 

do 29-sep   Leerlingen MK Lessen na 4
e
 uur vervallen 

vr 30-sep  Alle leerlingen Reg en MK 1
e
 lesuur vervalt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

