
 

1. 

 

 

Activiteitendagen 14 en 15 november 
Alle activiteiten die gepland zijn tijdens de komende activiteitendagen (14 en 15 november) zijn verwerkt in het 

rooster in Zermelo. 

 

Paul Wolters, applicatiebeheerder 

 

Reminder DC-dag 16 november 

Woensdag 16 november is het zover, de eerste DC-dag! Het doel van de dag is samenwerking, verbinding en 

ontmoeting. Hierbij nog een keer het globale tijdschema:  

 

• 09:00 – 11:30 uur Pathé (Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen). 

• 11:30 – tussen 12:30 en 13:00 uur (afhankelijk van waar de challenge is) lunch en tijd om naar de challenge 

te gaan. De lunch wordt door school verzorgd.   

• Challenges duren ongeveer 2 uur, daarna is de DC-dag voorbij.  

 

Nog wat opmerkingen:  

• Belangrijk is dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor vervoer. Als fietsen geen optie is, dan kunnen 

leerlingen eventueel gebruik maken van het openbaar vervoer. Op school zijn er ook leenfietsen 

beschikbaar. 

• Leerlingen mogen iets lekkers meenemen naar Pathé, maar geen chips of popcorn.  

• Info over challenge staat in Magister (locatie, tijden, of sportieve kleding nodig is etc.)  

 

Met vragen kunnen leerlingen terecht bij hun mentor. Wij hebben er veel zin in! 

 

De organisatie van de DC-dag 

 

Uitnodiging ouderavond profielkeuze 17 november 
Graag nodigen wij de ouders van leerlingen van klas 3 uit voor een ouderavond op 17 november waarin de 

profielkeuze centraal staat. Dit schooljaar is een belangrijk jaar voor uw kind; het is tijd om te kiezen voor een 

profiel met de bijbehorende vakken. Welke vakken kies je in de bovenbouw? En waarin ga je examen doen? 

Het programma van de ouderavond ziet er als volgt uit: 

  

havo       18:30 - 18:35 uur:            opening door Erick Loermans, conrector a.i.;  

                18:35 - 19:05 uur:            uitleg van Colette Ribbers, decaan over profielkeuze;   

                19:05 - 19:45 uur:            uitleg docenten nieuwe vakken: NLT,  wiskunde A-B en bedrijfseconomie;    

  

vwo        20:00 -20:05 uur:             opening door Erick Loermans, conrector a.i.;  

                20.05 -20.55 uur:             uitleg docenten nieuwe vakken: filosofie, NLT, 

                                                            wiskunde A-B-C-D en bedrijfseconomie;   

                20.55 -21.25 uur:             uitleg van Colette Ribbers, decaan over de profielkeuze.  
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 2. 

De mentor gaat in gesprek met uw kind over de profielkeuze. Een individueel gesprek met de decaan kan ook. 

Uw kind kan zich, te zijner tijd, via inschrijflijsten aanmelden voor een gesprek. Ook de mentor, of u als ouder, 

kunt uw zoon of dochter aanmelden voor een gesprek via RIC@dominicuscollege.nl. 

   

Deze avond is ook bedoeld voor ouders van leerlingen van de Monnikskap die toe zijn aan hun profielkeuze.  

  

De afdelingsleiders 

 

Kiezen DC-uren periode 2 
Periode 2 komt eraan. De bovenbouwleerlingen mogen 

weer voor een deel hun eigen rooster kiezen in DC-uren. 

De DC-uren voor periode 2 worden gekozen via de 

Zermelo app. De keuze van de DC-uren gaat open op 

vrijdag 11 november om 17.00 uur en sluit op maandag  

14 november om 08.00 uur. Behalve de vakgerichte 

verwerkingsuren is er weer een mooi aanbod aan 

interessante verdiepings- en ondersteuningsmodules  

(14 in totaal in periode 2). Onder andere de module 

studievaardigheden waarover u in het volgende bericht in 

deze Nieuwslink wordt geïnformeerd. 

 

We denken dat het interessant en nuttig kan zijn wanneer 

u als ouder meedenkt met het keuzeproces van uw 

dochter of zoon. 

 

Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 

 

Betere resultaten in minder tijd!   
Steekt uw zoon/dochter veel tijd in school, maar raakt hij/zij regelmatig teleurgesteld door de resultaten? In 

deze training leren leerlingen HOE je moet leren. In periode 2 en 3 verzorgd onze oud-

collega en leerdeskundige Twan Huijbers de module “studievaardigheden op weg naar je examen”.  

  

De training is gericht op het aanleren van metacognitieve vaardigheden (sturen en reguleren van denk- en 

leerprocessen). Onder begeleiding van de docent krijgen leerlingen inzicht in het leerproces, planning, 

evaluatie en oefenen zij met effectief leren. Tijdens de lesuren gaan zij heel praktisch aan de slag met zelf 

meegebrachte (examen)opgaven van de eigen vakken. Er wordt een actieve participatie gevraagd en oefening 

buiten de lesuren. Deze module is voor iedereen op weg naar het examen, dus iedereen in de bovenbouw.  

 

Deze module wordt in periode 2 als DC-module verzorgd. We denken dat sommige leerlingen hier veel profijt 

van zouden kunnen hebben. Denkt u, dat dat ook voor uw kind geldt, ga dan met haar of hem het gesprek aan 

om zich hiervoor in te schrijven. 

 

Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectgroep bovenbouw 

 

mailto:RIC@dominicuscollege.nl
https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220714_Boekje_DC-uren_2022-2023.pdf
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 3. 

Nieuws vanuit het decanaat 
 

Donderdagavond 17 november: Profielkeuze ouderavond  

Voor ouders/verzorgers van derde klasleerlingen vindt op 17 november de ouderavond profielkeuze plaats. Zie 

voor het programma de uitnodiging in deze Nieuwslink. De leerlingen ontvangen dezelfde en aanvullende 

informatie tijdens het profielkeuzeproject eind november (zie jaarplanner). In de bijlage vindt u de ouderbrief 

met een instructie voor het aanmelden bij dominicuscollege.dedecaan.net 

 
Buitenlandbeurs 25 en 26 november 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november vindt De BuitenlandBeurs plaats in Jaarbeurs Utrecht. Hét event in 
Nederland voor jongeren die meer willen weten over de mogelijkheden voor een studie, stage of ander 
avontuur in het buitenland. Er is volop inspiratie voor jongeren met buitenlandplannen met liefst 120 
universiteiten en andere (onderwijs)instellingen van over de hele wereld. De beurs is overzichtelijk ingedeeld 
en alle mogelijkheden komen aan bod. Verder kunnen jongeren ook leren van de ervaringsverhalen van 
studenten tijdens de inhoudelijke presentaties. De BuitenlandBeurs is voor leerlingen met buitenlandambities 
de ideale vorm van inspiratie: geïnspireerd raken door studiemogelijkheden of andere ervaringen zoals een 
taalreis, au pair worden en vrijwilligerswerk doen. Meer informatie over de beurs vindt u hier. Vraag hier een 
gratis e-ticket aan. 
 
Studiebeurs Midden Nederland 25 en 26 november 
Naast De BuitenlandBeurs kan ook een bezoek worden gebracht aan Studiekeuzebeurs Midden, die 
tegelijkertijd plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Dit is een van de grootste studiekeuze-evenementen in 
Nederland. Hier vindt u een uitgebreid aanbod aan onderwijsinstellingen en opleidingen, van mbo tot 
universiteit en bedrijven. Met een ticket van De BuitenlandBeurs kunt u samen met uw kind zonder enige 
moeite oversteken naar Studiekeuzebeurs Midden. Het grote verschil zit erin dat De BuitenlandBeurs jongeren 
inspiratie biedt voor een educatieve stap in het buitenland, en Studiekeuzebeurs Midden juist gericht is op een 
vervolgstap in Nederland.  
 
Nieuws 
Elke dag komt er nieuws binnen op ons decanaat over vervolgstudies, studiefinanciering, studeren in het 
buitenland, enz. Deze informatie wordt geplaatst onder Nieuws op dominicuscollege.dedecaan.net. Deze 
informatie is ook toegankelijk voor u als ouder(s)/verzorger(s). Bent u nog niet aangemeld maar wenst u dit 
alsnog te doen zodat u bij Nieuws maar ook bij andere informatie kunt komen, zoals Keuzegids online, Open 
dagen kalender, enz. volgt u dan a.u.b. de stappen zoals beschreven in de bijlage: Brief aanmelden ouders 
dominicuscollege.dedecaan.net.  
 
Informatie MBO van ROC Nijmegen, Yuverta en Rijn IJssel Arnhem 
Voor informatie inzake open dagen en kennismaken: zie Nieuws op dominicuscollege.dedecaan.net 
 
Colette Ribbers, decaan 
 

Lyceo Examenjaar 
Met rust en zekerheid het laatste schooljaar door? Dat kan met Het Lyceo Examenjaar, de beste voorbereiding 
op het examen. Benieuwd hoe wij kunnen helpen? Kijk dan op https://www.lyceo.nl/examenjaar/ of neem 
contact op met de vestigingsmanager naar via: samire.hamoen@lyceo.nl 
 
 
Samiré Hamoen, vestigingsmanager Lyceo 
 

https://dominicuscollege.dedecaan.net/
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/exposanten?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwOkBTyg
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/exposanten?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwOkBTyg
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/programma?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwOkBbgw
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/de-beurs/voor-wie?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwOkB7ig
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwO0Jzig
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/de-beurs/gratis-inschrijven?cctw=AQIAAAAghA0IgVwON07RwO0Jzig
https://tracking.onderwijsbeurzen.nl/nl/decaan/hulpmiddel-bij-studiekeuze?cctw=AQIAAAAghA0IgVwOtV7RwG8ZjQw
https://www.lyceo.nl/examenjaar/
mailto:samire.hamoen@lyceo.nl
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 4. 

Jaarplanner 

week 
46 

          

ma 14-nov       Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

ma  14-nov 2 lesuren 5V1, 5V2 Reg Project Vervolgkeuze LOB 5V 

ma  14-nov 2 lesuren per klas 
vanaf 08.30 uur 

5H1, 5H2, 5H3, 5H4 5H Gastlessen Rijden zonder invloed 

ma  14-nov 180 minuten 6V scheikunde  6V PO titreren 6V 

ma  14-nov 120 minuten 5V wiskunde A 5V PO statistiek 

di 15-nov       Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

di  15-nov 2 lesuren per klas 
vanaf 08.30 uur 

6V1, 6V2, 6V3, 6V4 6V Gastlessen Rijden zonder invloed 

di  15-nov 09.00 - 12.30 uur Leerlingen MK Speeddate-ochtend 

di  15-nov 10.30 - 16.10 uur CKV 4H1 en 4H2 en 
CKV MK 

Reg en MK CKV HD ckv 009 workshops 
muziek/theater/dans/literatuur 

di  15-nov 2 lesuren 5V3 ,5V4 Reg Project Vervolgkeuze LOB 5V 

wo 16-nov 09.00 - 15.00 uur Alle leerlingen Reg en MK DC dag 

wo 16-nov 19.30 - 20.30 uur      Ouderraad vergadering 

do  17-nov       Start periode 2 

do 17-nov middag bovenbouwleerlingen 
Frans  

Reg en MK Dag van de Franse taal - 
filmmiddag in Pathé 

do 17-nov   3H/3A/3G+ MK Reg en MK Profielkeuze ouderavond  

vr 18-nov         

week 
47 

          

ma 21-nov     
 

  

di 22-nov       
 

wo 23-nov   
 

  MR-vergadering 

do 24-nov 3A1 1e t/m 4e uur, 
en 3G1 5e t/m 8e 
uur 

3A1 en 3G1 Reg Profielkeuzeproject  

do  24-nov 
 

Leerlingen Regulier Gaan studeren avond  

vr 25-nov 
 

      

 
 
 
 
 
 
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

