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Wiskundetoernooi Radboud Universiteit
Vrijdag 23 september vindt het jaarlijkse wiskundetoernooi van de Radboud universiteit plaats. Dit toernooi
wordt tegelijkertijd gehouden op de universiteiten van Bonn en Leuven. In Nederland nemen er ruim 100
teams van 4 of 5 leerlingen deel. Wij hebben 2 teams in de strijd, team 1 bestaat uit vier leerlingen uit 6V en
team 2 bestaat uit 5 leerlingen uit 5V.
In de ochtend maken de leerlingen tijdens de ‘Estafette’ zo snel mogelijk opgaven waarmee zij punten kunnen
verdienen. In de middagwedstrijd ’Sum of Us’ staat een maatschappelijk relevant thema centraal; het thema
van dit jaar is max-plus algebra, nodig bij het maken van bijvoorbeeld dienstregelingen voor de NS.
Kortom, het wordt een wiskundige dag.
Wij kijken er al vast naar uit!
Hanneke Abbenhuis en Roy Hendricks, docenten wiskunde

Scholierenprogramma Radboud Universiteit
Natuurlijk zitten er bij ons op school leerlingen die méér willen dan de school biedt en dat ook aankunnen. Als
leerlingen (bovenbouw vwo) zich hierin herkennen, dan hebben we voor hen deze boodschap: De Nijmeegse
Universiteit biedt colleges en programma’s aan voor scholieren die alvast op universitair niveau aan de slag
willen. Dat doe je onder schooltijd, maar je zorgt dat je schoolwerk er niet onder lijdt.
Het programma valt uiteen in PUC of Science voor de exacte vakken en PUC of Society voor de overige vakken.
Er zijn cursussen waarbij je een paar maanden lang wekelijks colleges volgt met eerstejaars studenten, speciale
cursussen voor scholieren die langer lopen, maar ook masterclasses van een dag of dagdeel.
Wil je weten wat PUC te bieden
heeft, kijk dan op hun website en
meld je vooral aan voor hun
nieuwsbrief. Kom je iets
interessants op het spoor, neem
dan contact op met mevrouw
Rachel Crane. Zij bespreekt met jou
(en je mentor/docenten) of wat je
wilt ook haalbaar is.
We horen graag van je, zeker als je in 5 vwo zit!
Ad Hereijgers, team vwo

PowerPoint PTA 4H – ouderavond 13 september
Via een link op de homepage van onze website vindt u de PowerPointpresentatie met betrekking tot het PTA in
4 havo.
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Vanuit het decanaat
Webinars studiekeuze 5 oktober en 1 november 2022
De Universiteit Wageningen biedt een aantal webinars aan met betrekking tot studiekeuze; deze worden
georganiseerd door Hermien Miltenburg, oudervoorlichter. De webinars zijn bedoeld voor ouders en
studiekiezers en gaan over studeren op een hogeschool of universiteit in zijn algemeenheid, dus niet alleen
over studeren aan de Universiteit van Wageningen. De webinars beginnen om 19.30 en eindigen om 20.30 uur.
Welke stappen moet uw kind zetten in het studiekeuzeproces? Hoe helpt u uw kind bij de studiekeuze?
(5 oktober 2022)
Hermien Miltenburg vertelt samen met een aantal studenten over de stappen in het studiekeuzeproces. Zij
geven tips over waar en hoe u aan informatie kunt komen, over welke websites slim zijn om te bezoeken, maar
ook over proefstuderen, studiekeuzetesten en meeloopdagen. Studenten vertellen verder over hoe hun ouders
hen geholpen hebben in het studiekeuze-proces. Graag vooraf Aanmelden.
Welke professionele ondersteuning is er bij studiekeuze? (1 november 2022)
Er zijn genoeg professionals die kunnen helpen bij studiekeuze. Heel belangrijk is de hulp van de decaan. Rolf
Nijman, decaan vertelt meer over wat een decaan allemaal voor een leerling en ouder kan doen. Wat gebeurt
er voor LOB? Hoe kan een mentor/vakdocent helpen? Er zijn ook speciale bureaus en ZZP’ers die ondersteunen
bij studiekeuze. Sommige professionals zijn gespecialiseerd in studiekeuzetesten, anderen zijn vooral goed in
coaching. Wat zijn handige studiekeuzesites? Waar vind je studiekeuzetesten?
Studiekeuze houdt niet op na de middelbare school. Ook op het hbo en de universiteit moeten er nog veel
keuzes gemaakt worden. Wie kan dan helpen? En welke andere ondersteuners zijn er als er iets niet helemaal
naar wens gaat? Graag vooraf Aanmelden.
Voor vragen rond LOB op school kunt u contact opnemen met:
Colette Ribbers, (RIC@dominicuscollege.nl) decanaat regulier;
Jeroen Pouwels, (POJ@dominicuscollege.nl) decanaat de Monnikskap.

Tussenjaar na 5 havo of 6 vwo
Denk u kind aan het nemen van een tussenjaar na 5 havo of 6 vwo? Via de onafhankelijke stichting het
‘Tussenjaar Kenniscentrum’, vindt u nadere informatie hierover. Het Kenniscentrum biedt activiteiten aan in
het kader van tussenjaar-oriëntatie met open inschrijving:
•
•

•

•

Donderdagavond 24 november: online workshop Studeren of een tussenjaar? Voor jongeren en ouders die
twijfelen.
Woensdagavond 7 december:.: online workshop Tussenjaarplan. Voor wie een persoonlijk plan wil maken,
risico’s en kosten wil beperken en dit jaar wil gebruiken om kansen op een fijne (studie)loopbaan te
vergroten.
Woensdagavond en donderdagavond 18 en 26 januari 2023: online TussenjaarBeurs. Voor oriëntatie op
mogelijkheden voor invulling van een tussenjaar in binnen- en buitenland. Met inleiding ´Hoe een
tussenjaar bijdraagt aan een goede studiekeuze’ door Hermien Miltenburg, oudervoorlichter, bestuurslid
van het TussenjaarKenniscentrum en maker van blog Studiekeuzekind.
Voor actuele overzichten van mogelijkheden in binnen- en buitenland, tips om kosten te beperken en het
‘Stappenplan naar een waardevol tussenjaar’ kijk hier…
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Onderwijsbeurs Zuid Veldhoven
De Onderwijsbeurs Zuid Veldhoven is een informatieve beurs voor bovenbouwleerlingen en ouders geheel
gericht op studiekeuze. De beurs vindt dit jaar plaats op 30 september en 1 oktober.
• Adres: Koningshof Veldhoven, Locht 117, 5504 RM Veldhoven. Parkeren is gratis.
• Aanmelden vooraf i.v.m. e-ticket: Meld je hier aan.
• De beurs is beide dagen geopend van 09:00 uur tot 16:00 uur.
• Hier vind je een totale plattegrond van de beurs.
• Zie hier het beursmagazine voor het hele programma, de deelnemende (onderwijs)instellingen en
inspirerende verhalen van (oud-)studiekiezers.
Colette Ribbers, decaan

Oud-leerling Monnikskap genomineerd voor Radboud Alumni Award 2022
Oud-leering van de Monnikskap, Rhea Elise Khoeblal, pianiste en activiste, is een van de tien genomineerden
voor de Radboud Alumni Award 2022.
Rhea zet zich al jaren in voor de samenleving. Lange tijd is zij vrijwilliger geweest bij Vluchtelingenwerk. Als
activiste strijd zij voor gelijke rechten en vrijheden van mensen met een beperking. Ze is een groot voorstander
van de principes van de donut-economie: een economisch model waarbij de sociale ondergrens wordt bepaald
door de basisbehoeften en rechten van ieder mens, en de ecologische bovengrens wordt bepaald door de
draagkracht van de Aarde. In 2012 studeerde zij af aan de Radboud Universiteit.
Rhea deed als een van de lijstduwers mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in
Nijmegen en heeft geholpen Nijmegen
muzikaler en gezelliger te maken met het
project Buiten Spelen - Openluchtpiano's
Nijmegen.
Ook op het gebied van duurzaamheid zet ze
zich in. Via het netwerk Duurzame
Ontwikkeling van de Radboud Universiteit
heeft ze het aanbod van lekkere
plantaardige voeding op de campus
gestimuleerd. Rhea heeft in 2018, i.s.m.
Green Capital Challenges en Donderdag
Veggiedag, Nijmeegse restaurants
uitgedaagd om plantaardige gerechten op hun menukaarten te zetten. Onlangs is ze ook voorzitter geworden
van Netwerk Kleurrijk Groen."
Wij zijn erg trots op de prestaties van onze oud-leerling en willen haar nominatie van harte ondersteunen. Wilt
u op Rhea stemmen, dan kan dat tot en met 25 september via https://www.radboudalumniawards.nl/.
Kathelijne Wentink, afdeling de Monnikskap
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Binnenkort cijfers in Magister

Als u cijfers wilt bekijken in Magister, is er soms nog niets te zien. Dat komt omdat er nog weinig nieuwe cijfers
behaald en ingevoerd zijn. De cijfers van vorig schooljaar zijn te zien door rechtsboven te schakelen naar ‘Bekijk
cijferoverzicht’ en dan bij ‘Weergave’ te kiezen voor Schooljaar 2122 (en bij Cijfersoort voor ‘Alle cijfers’). Begin
oktober, als het PTA definitief is, worden in de bovenbouw SE-cijfers die vorig jaar gehaald zijn, gekopieerd
naar het nieuwe schooljaar.
Robert Verkuil, leerlingenadministratie
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl

4.

