
 

1. 

 

 

‘Gaan studeren avond’ op het DC 
Afgelopen week was op donderdag de ‘Gaan studeren avond’ waarbij leerlingen uit de bovenbouw in gesprek 

konden met oud-leerlingen van het Dominicus College die na een succesvolle schoolcarrière hier, nu aan het 

studentenleven zijn begonnen. De avond begon met een interview door mevrouw Gruijthuijsen en meneer 

Jaensson met vier leerlingen in onze aula. Daarna kregen leerlingen de mogelijkheid om persoonlijke vragen te 

stellen in een van de lokalen. Er waren veel studies vertegenwoordigd zoals geneeskunde en fysiotherapie 

maar ook de minder doorsnee keuzes zoals de KLM Flight Academy!  

 

Een zeer waardevolle en goed georganiseerde avond voor zowel havo- als vwo-leerlingen. Dank aan de 

organisatoren en de oud-leerlingen die kwamen voorlichten! 

 

Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoolplan 2022 – 2024 
De MR heeft instemming verleend aan het Schoolplan 2022 – 2024; het stuk is terug te vinden op onze website 

onder: Onze school>Schoolplan en Schoolgids. 

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Seizoensgroenten Ja/Nee??  
Op dit moment doen wij, Bram Koopmans en Jelle Posthumus, twee leerlingen uit 6 vwo ons profielwerkstuk 
over de vraag of Nederland zelfvoorzienend kan zijn in de groenteproductie. Daarvoor is het interessant om te 
weten hoe de Nederlandse consument beslissingen neemt over de aankoop van groenten.  
 
Het zou super zijn als u aan dit onderzoek mee wilt werken door de onderstaande enquête in te vullen. Dit kost 
u slechts 3 minuten. Alvast bedankt! 
 
https://forms.gle/QN2TRK4GeCJ4jQna6 
 
Bram Koopmans en Jelle Posthumus 6V 

Nummer  13 | 2 december 2022 

dnovember 2022 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/221129_Schoolplan_DC_2022_-_2024_def.pdf
https://forms.gle/QN2TRK4GeCJ4jQna6
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 2. 

Excursie tekenen 5V 
Donderdag 24 november hebben we met de leerlingen van 5V tekenen het Rietveld-Schöderhuis bezocht. 

Leerlingen namen het initiatief na een les over De Stijl. We waren allen erg onder de indruk van de prachtige 

buitenkant, voor die tijd ontzettend modern, en het interieur met al zijn vernuftige mogelijkheden. Gerrit 

Rietveld en Truus Schröder hebben de binnenkant zo ontworpen dat er van 5 ruimtes door middel van het 

schuiven van wanden binnen een mum van tijd een grote lichte ruimte gecreëerd werd. We sloten ons 

bezoekje af met een warme chocomel in de garage van Truus en Gerrit. Superleuke dag met een enthousiaste 

club! 

 

Sectie tekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Berichten van de decaan 
 

Rectificatie artikel Nieuwsbrief 2 decanaat 

(Profielkeuze klas 3 regulier) 
In de Nieuwsbrief stond dat leerlingen klas 3 (regulier) uiterlijk 3 april hun profielkeuze moeten invoeren in 

Zermelo; deze informatie is achterhaald. Omdat de leerlingen van klas 3 (regulier) aan het einde van dit 

schooljaar overstappen naar een andere school moeten zij op de betreffende school een profiel kiezen.  

 

Vakomschrijvingen Nieuwe vakken bovenbouw, andere scholen 
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen klas 3 (regulier) hebben profielkeuzeformulieren van @vocampus- en 

andere vo-scholen in Nijmegen e.o. ontvangen. Leerlingen klas 3 (regulier) hebben deze ontvangen in het 

profielkeuzeproject. De profielkeuzeformulieren zijn terug te vinden op: Sharepoint Leerlingen/Infoplein/ 

Decanaat: mapje: Andere scholen Profielkeuzeformulieren.  

 

De scholen hebben naast ‘standaard vakken’ een aanbod van nieuwe keuzevakken, te weten: bedrijfseco-

nomie, beeldend/ muziek/drama/dans, bewegen sport en maatschappij, filosofie, international business 

college, informatica, maatschappij wetenschappen, natuur, leven en technologie, onderzoek & ontwerp, 

muziek en wiskunde D. De omschrijvingen van deze vakken worden geplaatst op: Sharepoint Leerlingen/ 

Infoplein/Decanaat, mapje: Ander scholen vakomschrijvingen nieuwe bovenbouwvakken. 
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 3. 

Deadline aanmelding studies HBO/WO met decentrale selectie 

De deadline voor aanmelding is 15 januari a.s. Voor die datum moet de aanmelding gedaan zijn bij Studielink 

met de DigiD. Zie ook de website van de studie van voorkeur voor de inhoud van de decentrale selectie. Voor 

studies zonder decentrale selectie is de deadline voor aanmelding 1 mei. Voor een overzicht van studies met 

decentrale selectie (Numerus Fixus) zie: Overzicht numerus fixusopleidingen 2023-2024 (studiekeuze123.nl). 

Deze lijst wordt aangevuld tot 10 december. 

  

Deadline aanmelding studies MBO 

Die deadline voor aanmelding is 1 april. Leerlingen uit 4 havo die niet mogen doubleren, worden door de 

mentor verwezen naar de decaan. Er wordt een traject opgestart waarin de leerling zich gaat oriënteren op 

studierichtingen in mbo, voor het geval de overgang naar 5 havo niet lukt. Is de leerling over naar 5 havo, denk 

er dan aan om de aanmelding bij het ROC terug te trekken. Leerlingen moeten zich aanmelden op de website 

van de voorkeursstudie mbo en een DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) aanmaken. De code hiervoor wordt 

verstrekt door de decaan.  

 

Studies met selectie: SE cijfers van belang en gewaarmerkte cijferlijst 
Voor meer informatie: zie bijlage. 

  

Nieuws op dominicuscollege.dedecaan.net 

Nieuws dat binnenkomt op het decanaat wordt geplaatst op dominicuscollege.dedecaan.net.  

 

Colette Ribbers, decaan 

 

Jaarplanner 

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 tussen  

01-08-2006 en 01-08-2007 

  PISA-onderzoek 

week 50           

ma  12-dec v.a. 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavond vwo klassen  

ma 12-dec zie rooster 

mentor 

Leerlingen, ouders  Reg Driehoeksgesprekken havo klassen  

di  13-dec     

wo 14-dec v.a. 18.30 uur Ouders Reg Tafeltjesavond vwo klassen 

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
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 4. 

woe 14-dec zie rooster 

mentor 

Leerlingen, ouders  Reg Driehoeksgesprekken havo klassen  

do 15-dec     

vr 16-dec         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

