BESTE OUDER / VERZORGER,
Het Dominicus College vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van wat er op school
gebeurt rond het decanaat en in de derde klas de profielkeuze. Voor een goede oriëntatie op mogelijke
profielen, vervolgopleidingen en discussies over toekomstplannen zijn zowel school als de omgeving/ thuis
belangrijk. Daarom heeft het Dominicus College een website voor het decanaat. Het adres van deze site is:

dominicuscollege.dedecaan.net

Leerlingen kunnen via deze website informatie zoeken, hun decanen een mail sturen, vragen stellen in het
forum, hun profielkeuze en/of studiekeuze aangeven. Met behulp van onder andere de methode ‘Keuzeweb’
binnen dedecaan.net worden de derdejaars leerlingen begeleid naar een goede en overwogen profielkeuze.
In de bovenbouw wordt deze website gebruikt ten gunste van de oriëntatie en besluitvorming omtrent
vervolgkeuze.
Aanmelden ouders dedecaan.net
Zodra uw zoon/dochter is aangemeld op dominicuscollege.dedecaan.net via de keuzeles, raden wij u aan
zich als ouder ook aan te melden op dominicuscollege.dedecaan.net. Voordeel hiervan is dat u uw
zoon/dochter kunt volgen in zijn/haar keuzeproces. Dit geldt voor het jaar waarin de profielkeuze wordt
gemaakt, maar denk ook aan studiekeuze in de bovenbouw. U kunt een samenvatting van de gemaakte
Keuzeweb opdrachten van uw zoon/dochter inzien in Portfolio. In de bovenbouw komen hier ook de
verslagen van door uw zoon/dochter ondernomen LOB-activiteiten te staan. Daarnaast kunt u alle
downloads bekijken, o.a. het Informatieboekje Profielkeuze en u hebt toegang tot de keuzekalender voor
b.v. open dagen, diverse interessante links rond studiekeuze en ook kunt u naar opleidingen zoeken.
Ouders spelen een belangrijke rol bij de studie- en beroepskeuze blijkt uit meerdere onderzoeken. Als u zich
aanmeldt voor ‘KeuzeKenners’ op dedecaan.net, dan kunnen (oud-)leerlingen vragen aan u voorleggen over
uw beroep en/of studie. Voldoende redenen dus om u als ouder aan te melden op dedecaan.net.
Werkwijze aanmelden op dominicuscollege.dedecaan.net
Om anonieme bijdrages of misbruik te voorkomen is het noodzakelijk om op de site in te loggen. U kunt pas
inloggen op de website als u zich heeft aangemeld. Dat aanmelden is een eenmalige actie en heel eenvoudig.
Ga naar dominicuscollege.dedecaan.net (snelkies icon
op homepage dominicuscollege.nl): >
paarse balk Registreren> kies bij Registreren voor Ouder/verzorger > vervolgens Inloggen
• U wordt gevraagd om uw eigen gegevens en de gegevens van uw kind(eren) in te vullen, dat is om
misbruik van de site te voorkomen. Het leerlingnummer is bekend bij uw kind.
• Nadat u alles heeft ingevuld ontvangt u een e-mail met een link. Klik op de link om uw aanmelding te
bevestigen.
• Er wordt ook een mail gestuurd naar uw kind om uw registratie te laten bevestigen.
• Nadat uw kind de registratie heeft bevestigd kunt u vanaf dat moment inloggen op de website.
• Vanaf nu kunt u inloggen op de website. U vindt er allerlei informatie over profiel- en studiekeuze. De
decaan houdt u via ‘Nieuws’ op deze website en per LOB-update via Nieuwslink Dominicus College op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. keuzebegeleiding op school, en andere nieuwsfeiten op het
gebied van LOB (Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding).
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de decanen.
Met vriendelijke groet,
De decanen: C. Ribbers
J. Pouwels

RIC@dominicuscollege.nl
POJ@dominicuscollege.nl

