Q&A sluiting Dominicus College
10 november 2022

Het College van Bestuur van @voCampus heeft op 16 maart 2022 besloten dat het Dominicus College per
1 augustus 2024 definitief haar deuren sluit. Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen ten aanzien
van de gevolgen van dit besluit.

Wat adviseren jullie huidige leerlingen?
Wij adviseren leerlingen om in elk geval de onderbouw of de bovenbouw af te maken op het
Dominicus College in de voor hun vertrouwde omgeving met veelal dezelfde docenten.
Voor de huidige 3 vwo leerlingen is een overstap per 1 augustus 2023 in verband met de profielkeuze
meer voor de hand liggend. Zij worden nader geïnformeerd over het profielaanbod op andere VOscholen.
Hoe garanderen jullie de kwaliteit van onderwijs tot 1 augustus 2024?
Er wordt gewerkt met een vast team van docenten en medewerkers; zij blijven tot 1 augustus 2024
werkzaam op het Dominicus College. Daarna hebben zij werkgelegenheidsgarantie binnen
@vocampus. Dit team wordt aanvullend gefaciliteerd, zodat niet alleen de lessen worden verzorgd,
maar daarnaast ook andere zaken op orde blijven, zoals de begeleiding van leerlingen en de
organisatie van bijvoorbeeld reizen en excursies. Daarnaast kijken we of het mogelijk is om met
kleinere klassen te werken.
Worden er klassen samengevoegd wanneer het aantal leerlingen per klas te klein wordt?
Er worden geen klassen samengevoegd van verschillende niveaus of leerjaren. Er zijn met het
bestuur geen afspraken gemaakt over minimale groepsgrootte.
Wat als ik (een stuk van) de onderbouw op het Dominicus College doe en na klas 3 wil
overstappen, hoe kan ik me dan het beste oriënteren op de profielkeuze?
Als een leerling op het Dominicus College in klas 3 zit, doet hij er verstandig aan zich te verdiepen in
het vakkenaanbod van de verschillende profielen op de andere scholen. Het is handig om te weten
wat de andere scholen aan keuzevakken aanbieden. Om daarachter te komen, kan de leerling
gebruikmaken van de verschillende profielkeuzeformulieren. Die gegevens zijn beschikbaar op het
decanaat.
Wat als ik in schooljaar 2023-2024 eindexamen doe op het Dominicus College en zak?
Wie zakt voor het eindexamen op het Dominicus College, gaat op zoek naar een andere middelbare
school om het eindexamenjaar over te doen. Een andere optie is om een aantal vakken op vavo te
volgen en af te ronden om zodoende met de eerder gehaalde resultaten te voldoen aan de slaagzakregeling. Gezakte leerlingen zijn ook toelaatbaar op mbo-opleidingen (let op: aanmelden vóór 1
april). Neem voor meer informatie over deze routes contact op met het decanaat.
Hoe kunnen leerlingen zich oriënteren op andere scholen?
Met de @voCampusscholen 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.
Naar welke scholen kunnen leerlingen overstappen?
Leerlingen kunnen bij een overstap kiezen voor de volgende @voCampusscholen:
• Canisius College
• Kandinsky College
• Maaswaal College

•
•
•
•
•

Mondial College
Pax Christi College
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)
Stedelijk Gymnasium
Citadel College

Het NSG heeft nog maar zeer beperkt ruimte en neemt daarom alleen nog leerlingen aan op basis
van de broertjes/zusjes-regeling.
Met de scholen van andere besturen in de regio wordt gestreefd naar goede afspraken over
overstapmogelijkheden. In overleg te kiezen:
• Montessori College
• Notre Dame College (alleen havo)
• Karel de Grote College
Worden er door de ontvangende scholen voorwaarden verbonden aan een overstap?
In de bovenbouw is het belangrijk dat het gekozen profiel wordt aangeboden op de betreffende
school.
Voor welke datum moeten leerlingen zich aanmelden op een andere school?
Voor dit schooljaar geldt een plaatsingsgarantie voor alle leerlingen die zich uiterlijk 15 maart 2023
hebben aangemeld bij een van de andere scholen.
Op welke manier moet ik een overstap kenbaar maken bij het Dominicus College?
Graag ontvangen wij een bericht van afmelding via postbus@dominicuscollege.nl
Vindt er overdracht plaats tussen de ontvangende school en het Dominicus College?
De ontvangende school neemt contact op met het Dominicus College om informatie op te vragen
over de betreffende leerling. Zij vragen hiervoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers.
Wat gebeurt er met de Monnikskap als het Dominicus College haar deuren sluit?
De leerlingen van de afdeling de Monnikskap worden na 1 augustus 2024 ondergebracht bij het
Kandinsky College Nijmegen. Op dit moment vindt vernieuwbouw plaats van de locatie van het
Kandinsky College aan de Malderburchtstraat; hier wordt een nieuwe vleugel gerealiseerd voor de
leerlingen van de Monnikskap. Instroom voor alle leerjaren blijft op elk moment mogelijk.
Wat gebeurt er met de Monnikskap als de nieuwbouw bij het Kandinsky College niet gereed is op
1 augustus 2024?
Als de nieuwbouw op 1 augustus 2024 niet gereed is, dan wordt de verhuizing uitgesteld. De
Monnikskap blijft zo lang het nodig is gehuisvest in het gebouw aan de Energieweg.
Wordt de aanschaf van de iPad gecompenseerd wanneer een leerling overstapt naar een andere
school?
1. Leerlingen die de iPad lenen van school leveren deze aan het einde van het schooljaar in. Hier
zijn geen kosten aan verbonden.
2. Leerlingen die een leasecontract hebben kunnen de iPad overnemen voor het restbedrag
(aankoopbedrag minus betaalde termijnen) of de iPad inleveren. Als de iPad wordt ingeleverd
zijn er verder geen kosten aan verbonden.
3. Leerlingen die de iPad zelf hebben aangeschaft krijgen vanuit school (uitgaande van 4 jaar) het
bedrag voor de jaren dat ze hem niet meer kunnen gebruiken. Hiervoor dienen zij het
aankoopbedrag te kunnen overleggen middels de aankoopbon of een bankafschrift. De

vergoeding betreft na 1 jaar 75%, na 2 jaar 50% en na 3 jaar 25%. Een verzoek hiertoe kan
worden gemaild naar postbus@dominicuscollege.nl
Wanneer een vergoeding voor de iPad wordt uitgekeerd, dan moet de iPad worden ingeleverd.
Wordt de aanschaf van een laptop vergoed voor leerlingen die overstappen naar een andere
school?
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.
Wat gebeurt er met het gebouw aan de Energieweg nadat het Dominicus College is gesloten
Na de sluiting op 1 augustus 2024 wordt het gebouw aan de Energieweg gedurende schooljaar 2024 2025 verbouwd. Het Mondial College verhuist per 1 augustus 2025 van de locatie Leuvensbroek naar
de Energieweg.
Is het mogelijk om de buslijn 89 vanuit Druten vanaf 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2025 langs het
Mondial College, locatie Leuvensbroek te laten lopen?
Het College van Bestuur is hierover in gesprek met de busmaatschappij.
Waar kunnen leerlingen en ouders terecht met (persoonlijke) vragen?
Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen al hun vragen met betrekking tot de aankomende sluiting
en hun eventuele overstap naar een andere school, stellen via het mailadres
vraagbaak@dominicuscollege.nl. U kunt bij de vraagbaak ook terecht met alle vragen over een
mogelijke overstap die u gewoonlijk bij de mentor of afdelingsleider van uw zoon/dochter zou
neerleggen.

