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Vervolg gratis fruit 
De proef waarbij we de afgelopen twee weken op school gratis fruit hebben vertrekt is goed verlopen. Het 
aanbod werd gewaardeerd door leerlingen en collega’s, het fruit werd volop gegeten en er werd verantwoord 
mee omgegaan. De komende tijd gaan wij hiermee dan ook graag door; 
het fruit blijft gratis beschikbaar op vier plekken in de school.  
 
Erick Loermans, conrector a.i.  
 

Tijdelijke huisvesting Stichting Liz  
Eerder hebben we via de Nieuwslink aangekondigd dat de Stichting Liz vanaf de 
voorjaarsvakantie tijdelijk zal worden ondergebracht op onze locatie. De 

werkzaamheden, om de betreffende lokalen aan te passen aan de behoeften van de medewerkers en jongeren 
van de Stichting Liz starten echter pas na de voorjaarvakantie. De verwachting is nu dat zij na de meivakantie 
hun intrek zullen nemen. 
 
Erick Loermans, conrector a.i. 
 

Ouder- en Jeugdsteunpunt  
passend onderwijs  

Een van de verbetermaatregelen voortgekomen uit de evaluatie passend onderwijs, is dat ieder 
samenwerkingsverband een steunpunt inricht voor ouders en jongeren. Bij het ouder- en jeugdsteunpunt van 
het samenwerkingsverband kunnen ouders terecht voor informatie en eventueel ondersteuning om samen 
met school en het samenwerkingsverband tot een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te komen.  
 
Samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. hebben besloten om 
dit ouder- en jeugdsteunpunt samen vorm te geven. Deze week is de website gelanceerd: 
www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. Op de website vinden ouders en jongeren duidelijke informatie over 
passend onderwijs. Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen. Voor 
ouders blijft school het eerste aanspreekpunt.  
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoörinator 
 

Berichten van de decaan 
De Universiteit Wageningen biedt onderstaande webinars aan voor studiekiezers en hun ouders/verzorgers. 
 

Webinar: ‘Hoe vind ik een studie die goed staat aangeschreven?’  
14 december 2022 19.30 - 20.30 uur   
De onderwijsinspectie let op de kwaliteit van de opleidingen op de hogescholen en universiteiten. Toch zijn er 
kwaliteitsverschillen. Hoe ontdekt u welke opleidingen de beste zijn voor uw kind? Waar kunt u op letten? 
Denk dan aan contacttijd, begeleiding, voorbereiding arbeidsmarkt enz. Maar ook op het percentage studenten 
dat binnen redelijke tijd een opleiding afrondt. Studenten vertellen waarom het belangrijk is te letten op de 
kwaliteit van opleidingen. We laten sites zien die helpen objectieve feiten en resultaten van opleidingen te 
onderzoeken en te vergelijken. Het webinar is bedoeld voor ouders en studiekiezers. Aanmelden 
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Webinar: ‘Kenmerken hbo- en wo-opleidingen en doorstroom van hbo naar universiteit.’ 
25 januari 2023 19.30 - 20.30 uur   
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en universiteit? Wat houden al die namen van de 
verschillende soorten opleidingen in? Wat is een associate degree (hbo)? Wat is een bacheloropleiding 
(hbo/wo), een masteropleiding (hbo/wo) en wat is een minor (hbo/wo)? Hoe kan een student na de 
propedeuse of bachelor op het hbo doorstromen naar de universiteit? Wat als een student een deel van de 
studie in het buitenland wilt doen? Ook geven we meer informatie over de toelating zoals de studiekeuzecheck 
en decentrale selectie. Het webinar is bedoeld voor ouders en studiekiezers. Aanmelden 
  
Colette Ribbers, decaan 
 

Jaarplanner 
week 50           

ma  12-dec vanaf 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavond vwo klassen  

ma 12-dec zie rooster 
mentor 

Leerlingen, ouders, 
mentoren  

Reg Driehoeksgesprekken havo klassen  

di  13-dec     

wo 14-dec vanaf 18.30 uur Ouders Reg Tafeltjesavond vwo klassen 

woe 14-dec zie rooster 
mentor 

Leerlingen, ouders, 
mentoren  

Reg Driehoeksgesprekken havo klassen  

do 15-dec     
vr 16-dec         
week 51           

ma 19-dec         

di 20-dec       Taaldorp Duits klassen 3 

wo 21-dec 12.10 uur  Leerlingen BB en 
collega's  

allen Eerste bijeenkomst Dominicus 
lentegala 

do  22-dec 3e en 4e uur leerlingen 6v 
Tekenen 

Reg Uitreiken CPE 

vr 23-dec 11.45 - 13.45 uur 2a1, 2g1, 2h1 en 4h 
leerlingen  

Reg Schaatsen 

vr 23-dec 9.45 - 12.00 uur 3a1, 3g1 en 3h1 Reg  Brunch op school en bowlen bij 
Planet Awesome 

vr 23-dec 11.00 - 13.00 uur 5h leerlingen en 
mentoren  

Reg  Kerstquiz met lunch 

vr 23-dec 09.30 - 12.00 uur  5v en 6v leerlingen 
en mentoren 

Reg Spelletjes en/of film 

 
 
 
 
 
 

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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5 december, een bezoek van Sint en pieten en natuurlijk voor iedereen iets lekkers.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank u Sinterklaasje  
…en pieten!! 

 
 
 
 
 
 
 
 


