
 

1. 

 
 

Plaatsingsgarantie leerlingen Dominicus College 
Voor de schooljaren 2022 - 2023 en 2023 - 2024 is er opnieuw een plaatsingsgarantie afgesproken voor 
leerlingen van het Dominicus College die aan het einde van het schooljaar willen overstappen naar een van de 
scholen van @VOcampus. Net als vorig schooljaar geldt deze plaatsingsgarantie niet voor het NSG en Citadel 
College, omdat deze scholen onvoldoende plaats hebben. 
 
Voor dit schooljaar geldt de plaatsingsgarantie voor alle leerlingen die zich uiterlijk 15 maart 2023 hebben 
aangemeld bij een van de andere scholen. Met de scholen is afgesproken dat zij in de week van 13 februari 
aparte bijeenkomsten organiseren voor de leerlingen van het Dominicus College die zich willen oriënteren. 
Hiervoor volgt te zijner tijd een aparte uitnodiging. Er hoeft met het aanmelden niet gewacht te worden tot na 
deze “oriëntatieweek”, dat kan na 1 januari op ieder moment.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Vergoeding iPad en laptop 
Ook de regeling rondom de iPad en laptop blijft de komende twee jaar bestaan. Wanneer de iPad wordt 
ingeleverd, ontvangt u, afhankelijk het aantal schooljaren dat de iPad is gebruikt, 25%, 50% of 75% van de 
aanschafprijs retour. Voor de aanschaf van een laptop geldt voor leerlingen van het Dominicus College voor alle 
scholen binnen @VOcampus een compensatie van 50% met een maximum van € 350,00. Dit wordt geregeld 
door de ontvangende school.   
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Coronaprotocol 2022 - 2023 

In overleg met de MR is het coronaprotocol 2022 -2023 vastgesteld. Dit protocol is opgesteld n.a.v. de 
richtlijnen van het Ministerie OCW. In het protocol worden de maatregelen beschreven die gelden bij de vier 
scenario’s die door het kabinet worden ingezet voor de aanpak van het coronavirus; het kabinet bepaalt 
wanneer er wordt opgeschaald naar een ander scenario. 
 
Wanneer het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden (zowel bij opschaling als bij 
afschaling), dan worden de maatregelen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één werkweek ingevoerd. De 
maatregelen blijven vervolgens minimaal twee weken geldig. De maatregelen zijn ‘cumulatief’; bij opschaling 
naar het nieuwe scenario blijven de reeds geldende maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht. 
 
Op dit moment geldt: scenario 1 basismaatregelen. Bij opschaling naar een volgend scenario wordt u hierover 
geïnformeerd. Het geldende scenario is op elk moment terug te vinden op onze website onder: onze 
school>corona. 
 
Erick Loermans, conrector 
 

Overgangsnormen 2022 - 2023 
De MR heeft ingestemd met de overgansnormen 2022 – 2023; het stuk is te vinden op onze website onder 
Onze school>Afspraken op school.  
 
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
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https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220928_Coronaprotocol_2022_-_2023_goedgekeurd_door_MR.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/corona-1
https://www.dominicuscollege.nl/onze-school/corona-1
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220923_Overgangsnormen_2022-2023_defnw.pdf
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 2. 

PTA en Examenreglement voor de bovenbouw bekend 
De leerlingen van klas 4 en hoger hebben op 30 september het volgende bericht gekregen: 
 
In de bovenbouw maak je regelmatig toetsen die meetellen voor het schoolexamen (SE). Welke toetsen dat 
zijn, staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat ook welke toetsen meetellen voor 
het rapport. De PTA’s voor dit schooljaar vind je vanaf nu op Sharepoint, infoplein Toetsen en 
Examens: https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens. 
 
Het Examenreglement voor dit schooljaar staat op de schoolsite onder onze school > afspraken op school > 
Examenreglement_DC_2022-2023.pdf. Daar staan alle regels in die gelden bij het maken van schoolexamens. 
Deze zijn niet wezenlijk anders dan vorig schooljaar, maar wist je al: 
 

• hoeveel mogelijkheden je dit schooljaar hebt om SE-toetsen te herkansen (zie artikel 12) 
• dat je een SE-toets die om een goede reden mist, wel mag inhalen maar in principe niet meer mag 

herkansen? (zie artikel 11) 
• wat er normaal gesproken gebeurt als je een opdracht te laat inlevert? (zie artikel 3) 
• wat je moet scoren om te kunnen slagen in het examenjaar? (zie artikel 15) 
• bij wie je moet zijn als je het ergens niet mee eens bent? (artikel 2 en 4) 

 
Als je vragen of opmerkingen hebt over de examens, dan kun je terecht bij dhr. Denissen (DEH) voor de 
Monnikskap en bij dhr. Hereijgers (HEA) voor het centraal examen (en voorlopig ook voor het SE). Voorzitter 
van de examencommissie is dhr. Loermans (LOE, conrector). Succes met je toetsen dit schooljaar! 
 
Ad Hereijgers, examensecretaris 
 

Klas 5 gymnasium naar film Napoleon 
Op maandagmiddag 3 oktober gaan de leerlingen van klas 5 gymnasium naar Lux voor de film Napoleon: in the 
name of art. We sluiten daarmee aan op een project over roofkunst dat een deel van de leerlingen vorig 
schooljaar gehad heeft. Autoritaire machthebbers hebben zich wel vaker aangetrokken gevoeld door klassieke 
kunst; het is goed om dat te beseffen als je de Griekse of Romeinse cultuur bestudeert. Waarschijnlijk zijn er in 
de documentaire ook veel kunstwerken mooi in beeld gebracht. Reden genoeg dus om te gaan kijken. De 
leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de binnenstad en verzamelen daar om 14:10 uur. De kosten zijn 
voor de school (cultuurkaart). 
 
Ad Hereijgers,  
docent klassieken 

  

https://dominicuscollege.sharepoint.com/sites/leerlingenportaal-toetsen-examens
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220929_Examenreglement_DC_2022-2023.pdf
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220929_Examenreglement_DC_2022-2023.pdf
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Vanuit het decanaat 
In de bijlagen vindt u: 
• Nieuwsbrief 1 van het decanaat; 
• inloginstructies voor ouders/verzorgers op de digitale keuzeomgeving dominicuscollege.dedecaan.net.; 
• Voor leerlingen van de bovenbouw en hun ouders: een uitnodiging voor de Online Oriëntatieweek van 3 

t/m 6 oktober! van de Radboud Universiteit. 
 
Reminder informatieavond 5 havo en 6 vwo (regulier en Monnikskap)     
Graag herinneren wij u aan de informatieavond voor leerlingen en ouders van 5 havo- en 6 vwo op donderdag  
6 oktober. Deze avond staat in het teken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en vervolgkeuze; 
ouders van 6 vwo-leerlingen maken aansluitend kennis met de mentor. 
  
5 havo: 18.45 - 19.45 uur (inloop v.a. 18.30 uur) 
6 vwo: 20.00 - 21.30 uur (inloop v.a. 19.45 uur) 
     
Colette Ribbers, decaan 
 

Wiskundetoernooi Radboud Universiteit, 11e plaats team 6 vwo 
Vrijdag 23 september werd het jaarlijkse wiskundetoernooi van de Radboud Universiteit gehouden. Dit 
toernooi werd tegelijkertijd gehouden op de universiteiten van Bonn en Leuven. In Nederland namen er 
ongeveer 100 teams van 4 of 5 leerlingen deel.   
 
In de ochtend kregen de leerlingen tijdens de Estafetteronde steeds één opgave die ze moeten oplossen. In 
totaal krijgen ze een uur de tijd om 20 opgaven op te lossen. Team 6 vwo stond na dit onderdeel op een heel 
goede 5e plaats. 
 
Na de lunchpauze kregen de teams een nieuwe opdracht. De leerlingen moesten 1,5 uur aan de slag met een 
maatschappelijk relevant thema; het thema van dit jaar was max-plus algebra, nodig bij het maken van 
bijvoorbeeld dienstregelingen voor de NS. De samenwerking in beide teams was top en de scores op het 
tweede onderdeel waren ook heel goed! 
 
Uiteindelijk werd om 17:15 uur de 
uitslag bekend gemaakt. Het 6 vwo-
team bestaande uit Kasper van Erp, 
Daoud Darai, Tim Cobussen, Hessel 
Monsma en Daniël Arts bereikte een 
heel knappe 11e plaats! Helaas 
vielen ze daarmee net buiten de 
prijzen. Het team van 5 vwo met 
Amelie Venhuizen,  Mats van 
Haalen, Marieke Braam en Luc Ruijs 
werd 69e van de in totaal bijna 
honderd teams,dus ook heel goed 
gedaan! 
 
We willen de leerlingen bedanken voor hun deelname en de gezellige dag! 
 
Hanneke Abbenhuis en Roy Hendricks, docenten wiskunde 

  

https://www.ru.nl/over-ons/agenda/online-orientatieweek?utm_source=decanenmail-rachel&utm_medium=mail&utm_campaign=onlineorientatie
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/online-orientatieweek?utm_source=decanenmail-rachel&utm_medium=mail&utm_campaign=onlineorientatie
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Nieuwe vestigingsmanager Lyceo 
Hallo! Mijn naam is Samiré Hamoen. Vanaf dit 
schooljaar ben ik de vestigingsmanager van Lyceo 

(voorheen Bijlesnetwerk) op het Dominicus College. Mijn achtergrond ligt in de 
sociaalpedagogische hulpverlening. Tijdens mijn studie heb ik op meerdere 
plekken ervaring opgedaan in het werken met leerlingen. Als vestigingsmanager 
hoop ik een fijne bijdrage te kunnen leveren aan de leerlingen voor een 
succesvolle middelbareschooltijd. Ik vind maatwerk ontzettend belangrijk en 
probeer altijd aan te sluiten bij de leerling en de behoeftes. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren).  
 
U kunt mij bereiken via 06-13057615 of samire.hamoen@lyceo.nl 
 
Samiré Hamoen, vestigingsmanager Lyceo 
 

Jaarplanner 
  week 40           

Oktober ma 3-okt         

  di 4-okt         

  wo 5-okt 19.45 - 21.00 uur Leerlingen   Uitreiking Cambridge 
certificaten 

  do 6-okt 18.45 -20.00 uur 5H Reg en 
MK 

Leerling-Ouderavond 
Examen PTA + LOB   

  do  6-okt 20.00 - 21.15 uur 6V Reg en 
MK 

Leerling-Ouderavond 
Examen PTA + LOB   

  vr 7-okt         

  week 41           

  ma 10-okt         

  di  11-okt   Leerlingen Reg en 
MK 

Lesvrije dag  

  wo 12-okt 14.30 - 16.00 uur  Leerlingen  Reg Softbal LO BB 

  do  13-okt     

  vr 14-okt     

 
 
 
 

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

https://www.lyceo.nl/
mailto:samire.hamoen@lyceo.nl
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

