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Geen versoepelde exameneisen in 2023 
Deze week kwam het bericht van de overheid dat dit schooljaar definitief geen versoepelde exameneisen meer 
gelden. In de afgelopen coronajaren waren er extra herkansingen van Centrale Examens (CE) en de 
mogelijkheid om een niet-kernvak niet te laten meetellen voor de uitslag, maar dat geldt dus allemaal niet 
meer. Er wordt wel, net als de afgelopen jaren, een alternatieve methode van normeren toegepast, maar dat 
heeft voor leerlingen geen merkbare invloed op de voorbereiding of afwikkeling van de examens.  
 
Wat leerlingen wel zullen merken in hun agenda: voor de herkansingen van de CE’s wordt meer tijd 
uitgetrokken. Die duren in 2023 van 19 t/m 30 juni, zodat er meer ruimte is om bijvoorbeeld gemiste CE’s in te 
halen. De dag van de definitieve examenuitslag is opgeschoven naar 6 juli. De diploma-uitreiking wordt daarom 
uitgesteld; houd daarvoor de berichtgeving in de Nieuwslink en de jaarplanner in de gaten.  
 
Voor meer informatie zie: https://nieuwsbrief.examenblad.nl/wv/vly8o6wslfyj/kmpva7jhskmfapz8  
 
Ad Hereijgers, examensecretaris 
 

Inschrijven tafeltjesavonden 
Vanaf maandag 28 november 09.00 uur t/m maandag 5 december 09.00 uur kunt u via Zermelo inschrijven 
voor de tafeltjesavonden van 12 en 14 december. De inschrijving verloopt via een van beiden ouders. Mocht u 
niet meer beschikken over de inlogggevens voor Zermelo dan kunt deze opvragen bij Paul Wolters, 
applicatiebeheerder via WOP@dominicuscollege.nl Na 5 december is het helaas niet meer mogelijk om u aan 
te melden voor een gesprek. Vanaf 8 december 17.00 uur kunt u in Zermelo zien wanneer het gesprek gepland 
is. De gesprekken vinden fysiek op school plaats. 
  
Ouders van havo-leerlingen worden samen met hun zoon/dochter uitgenodigd voor een driehoeksgesprek met 
de mentor; deze driehoeksgesprekken zijn vervangend voor de tafeltjesavonden. Ouders van deze leerlingen 
krijgen via de mentor te horen wanneer hun driehoeksgesprek plaatsvindt.  
 
De afdelingsleiders 
 

Berichten vanuit het decanaat 
Nieuwsbrief 2  
In de bijlage vindt u de tweede nieuwsbrief van het decanaat van dit 
schooljaar; hierin vindt u informatie over onder andere de profielkeuze, 

aanmelden voor vervolgstudies hbo/wo, varianten aanmeldingen hbo/wo, Numerus fixus met deadline 
aanmelden 15 januari, aanmelden mbo, tussenjaar, veel gebruikte websites bij kiezen, enz. 
 

PowerPointpresentatie ouderavond profielkeuze 
De PowerPointpresentatie van de ouderavond profielkeuze (17 november) is te vinden op de website. 
 
Colette Ribbers, decaan 
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Vanuit de ouderraad 
Weetjes uit het overleg van de ouderraad met het MT van 16 november  
• De onderwijsvernieuwing (meer vrije keuze voor leerlingen) die in 2020 binnen het DC is ingevoerd, is voor 

de huidige derdejaars nog niet ingevuld. Met name door corona is de voorziene DC-light versie voor deze 
leerlingen niet eerder uitgewerkt en eigenlijk uit het zicht verdwenen. Aan een invulling voor periode 3 en 
4 wordt momenteel gewerkt; 

• Het voorlopig ontwerp van de Monnikskap-vleugel bij het Kandinsky College is gereed en er wordt door 
beide scholen hard gewerkt aan de integratie op onderwijsvlak. Een eerste concrete stap in de 
samenwerking is een feit: het Kandinsky College en de Monnikskap maken samen een film over 
inclusiviteit; 

• Er wordt al druk nagedacht over de buitenlandreizen voor de examenkandidaten van volgend schooljaar; 
• De uitval van lesuren is onder de aandacht bij de or en het mt. Door uitbreiding van de vakgroep 

Nederlands zijn de grootste problemen daar opgelost; 
• Er komt een enquête naar de ervaringen van leerlingen die dit schooljaar zijn overgegaan naar een andere 

school. Plussen en minnen worden meegenomen in de begeleiding van de huidige derdejaars die aan het 
einde van dit schooljaar een overstap zullen maken. 

• Het mt straalde van trots toen zij vertelden over de samenwerking en verbinding tussen alle leerlingen die 
zij zagen tijdens de eerste DC-dag: het was een mooie dag! 

 
OR Dominicus College 
 

Jaarplanner 
week 48           

ma  28-nov 08.00 uur Ouders Allen Inschrijving tafeltjesavonden 12-12 en 
14-12 geopend 

ma 28-nov 3H1: 1e t/m 4e uur 3H1 Reg Profielkeuzeproject   

di 29-nov       Deadline aanvraag herkansingen 5H / 
6V gesloten 

wo 30-nov      
do  1-dec     

vr 2-dec         

week 49           

ma  5-dec 09.00 uur Ouders Allen Inschrijving tafeltjesavonden gesloten 

di 6-dec         

wo 7-dec       
 

do 8-dec   5H, 6V   SE-herkansingen 5H, 6V  

do  8-dec  Alle leerlingen  Lesvrije dag 

vr 9-dec   5H, 6V   SE-herkansingen 5H, 6V uitloop 

vr 9-dec   leerlingen geboren 
zijn tussen 01-08-
2006 en 01-08-2007 

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