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Start schooljaar 

De eerste acht weken van het schooljaar zitten erop. Terugkijkend constateer ik dat we een goede start hebben 
gehad. Natuurlijk is het stiller in school vanwege het kleiner aantal leerlingen. Maar de sfeer is goed. Het was 
ook goed om te constateren dat er geen sprake was van onvervulbare vacatures, dit in tegenstelling tot veel 
andere scholen. De reizen naar Barcelona en Praag zijn goed verlopen en zo ook de mooie avond waarop de 
Cambridgecertificaten werden uitgereikt. De belofte aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers dat, ondanks 
de situatie waarin we als school verkeren, activiteiten voor leerlingen 
en collega’s doorgaan zoals we gewend zijn, hebben we waar kunnen 
maken. Voor na de vakantie staat de eerste DC-dag op de agenda. Hier 
leest u verderop in deze Nieuwslink meer over. Er zijn altijd punten die 
beter kunnen; we zijn ons dat bewust en blijven daaraan werken. Voor 
nu wens ik de leerlingen en mijn collega’s een fijne herfstvakantie. 
  
Gijs van Wijlen, rector a.i. 
 

Toetsrooster bekend 

Het toetsrooster is gepubliceerd en in te zien via Zermelo (week 45). Voor vragen of opmerkingen kunnen 
leeringen terecht bij de teamcoördinator.  
 
Emilie Braam-Roulot en Sjel Jansen, teamcoördinatoren 
 

Vanuit de ouderraad 
Het schooljaar is alweer even onderweg en ook de eerste bijeenkomst van de ouderraad heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij als ouderraad in gesprek met de schoolleiding over de 
dagelijkse gang van zaken op school. Als klankbordgroep leveren wij input voor en reageren wij op plannen en 
ideeën vanuit school. Daarnaast delen wij onze eigen observaties, geluiden van onze kinderen en geluiden van 
andere ouders met de schoolleiding. De ouderraad is dit jaar 14 man/vrouw sterk, waarvan twee ouders zich 
nieuw hebben aangesloten. Helaas vertegenwoordigen we nog niet alle jaargangen, dus mochten er ouders/ 
verzorgers uit 3H, 3V, 4H of 6V geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de OR, wees welkom! Dit geldt 
natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. Daarbij is het ook altijd mogelijk om eenmalig een bijeenkomst 
bij te wonen (zie de jaarplanner voor de data). 
 
In de afgelopen bijeenkomst hebben wij uiteenlopende onderwerpen besproken waarbij met name de 
kwaliteit van onderwijs op dit moment onze extra aandacht heeft. Wij bespraken o.a. de start van het 
schooljaar, (specifieke gevallen van) lesuitval, het keuzeproces voor een nieuwe school dit schooljaar en de 
garantieregeling van de andere scholen, de uitspraak van de geschillencommissie, de mogelijke inzet van DC-
uren voor de derdejaars (dit wordt nog uitgezocht) en de besprekingen die gaande zijn binnen de Monnikskap 
over de verhuizing naar het Kandinsky college. Tot slot bespraken wij het organiseren van een thema-avond 
voor ouders/verzorgers. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via: 
ouderraad@dominicuscollege.nl. 
 
De ouderraad 
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DC-dagen 
Jongeren worstelen nog met de na-effecten van corona. Zoals u in het nieuws hebt kunnen horen houden de 
sombere gevoelens die tijdens corona zijn ontstaan in veel gevallen aan. We realiseren ons dat daar aandacht 
voor nodig is. Dit schooljaar hebben wij daarom, mede op aandringen van de MR en de ouderraad, in de 
jaarplanning een viertal extra activiteitendagen opgenomen: de ‘DC-dagen’. Deze dagen worden gefinancierd 
vanuit het NPO-budget en zijn bedoeld om de sociale binding tussen leerlingen te bevorderen. Ook met het 
oog op de situatie waar onze school zich op dit moment in bevindt, is het belangrijk om hier aandacht voor te 
hebben. Alle activiteiten die tijdens de DC-dagen worden georganiseerd zijn gericht op ontmoeting en 
samenwerking. Daarbij zullen we met regelmaat kiezen voor een schoolbrede opzet, zodat leerlingen ook 
medeleerlingen van andere leerjaren of afdelingen ontmoeten.  
 
Het organiserend comité is op dit moment druk doende om de eerste DC-dag op woensdag 16 november vorm 
te geven. Hierover hoort u binnenkort meer.  De overige dagen zijn gepland op maandag 30 januari, dinsdag 11 
april, dinsdag 4 juli. 
 
Erick Loermans, conrector a.i. 
 

Verhalen maken de mens 
Op dinsdag 22 november gaat in een aantal klassen op de Monnikskap het project ‘Verhalen maken de Mens' 
van start. De lessen in het kader van dit project vinden plaats tijdens de mentoruren en activiteitendagen en 
monden in april volgend jaar uit in een heuse theatervoorstelling. De mentoren Godfried Konings 
en Marlie Kaufholz gaan samen met mij de lessen begeleiden. Daarnaast werken we samen met Ronald Naar 
(muzikant/pedagoog) en Jos Verest (acteur). Zij zullen bij enkele lessen en projectdagen aanwezig zijn en 
samen met ons de voorstelling vormgeven. 
 
'Verhalen maken de Mens' gaat over je toekomst en je 
grenzen vrij (durven te) verkennen. Je dromen en 
kwaliteiten, maar ook belemmerende gedachten en niet 
helpende gedragspatronen. Dit kan soms spannende 
momenten opleveren voor de deelnemende leerlingen. 
Het project introduceert ook begrippen die op de 
Monnikskap gebruikt worden bij het PTP-curriculum 
(PTP= Persoonsgestuurde ToekomstPLanning). Het gaat 
over samenwerken, groepsvorming, aanmoediging, 
samen angsten overwinnen en bergen verzetten.  
 
De betrokken ouders zijn op dinsdag 1 november a.s. 
uitgenodigd voor een speciale ouderavond over dit 
project. 
 
Marijke Welten, projectcoördinator 
 
 
‘Foto voorstelling Verhalen maken de mens schooljaar 2021 – 2022’ 
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Global Exploration Tanzania 2023 
We zijn erg blij te kunnen melden dat we dit schooljaar weer het Global Exploration 
project opstarten! De bestemming van de reis aan het einde van dit schooljaar is 
Tanzania. Deze week zijn de leerlingen die afgelopen zomer naar Mongolië zijn 
geweest alle klassen van de bovenbouw langsgegaan om leerlingen te informeren 
over het project en de reis. 
 

Informatieavond 
Is uw zoon/dochter enthousiast over het project? Op 31 oktober vanaf 20.00 uur vindt er een uitgebreide 
informatieavond plaats in de aula van onze school. U kunt zich hiervoor, samen met uw zoon/dochter, 
aanmelden via deze link:  Aanmelden informatieavond Global Exploration Tanzania  
 
Op de informatieavond volgt 
nadere informatie over hoe 
uw zoon/dochter zich kan 
aanmelden om deel te 
nemen aan het project. 
 
Emilie Braam-Roulot,  
team Global Exploration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA6C-PWXDUu_Cmpol1qzQeSzXw_wtE1OnohdCm9dl_NUNTlLUDFVRk84R1BRU0VPSFUyVzBPSEhGUy4u
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Vanuit het decanaat 
In de bijlage vindt u een overzicht van de open dagen in het HBO en WO voor de komende periode. Voor meer 
data en voorlichtingsactiviteiten en nieuws zie: dominicuscollege.dedecaan.net. 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Jaarplanner 
Week 43 24 t/m 28-okt  Leerlingen Allen Herfstvakantie 

Week 44      

ma 31-okt 20.00-21.00 uur Lln, ouders Reg Infoavond Global Tanzania 2023 

di 1-nov 18.30-21.00 uur Lln, ouders, 
sponsoren 

Reg Slotmanifestatie Global Mongolië 

di 1-nov 19.30 - 21.00 uur Ouders MK Ouderavond Verhalen maken de mens 
wo 2-nov 14.30 - 16.00 uur Leerlingen BB Reg Lacrosse LO BB 

wo 2-nov 14.30 - 16.00 uur  Leerlingen BB Reg Volleybal LO BB 

do 3-nov 12.10 uur Leerlingen Reg Lesvrije middag 
do 3-nov 12.10 uur Leerlingen  MK Lesvrije middag 
vr 4-nov     

Week 45      

ma 7-nov    Toetsweek 

di 8-nov    Toetsweek 

wo 9-nov    Toetsweek 

do 10-nov    Toetsweek 

vr 11-nov    Toetsweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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