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Kerstgroet 
Nog een paar weken en dan we noteren alweer het jaar 2023. Een moment om terug te kijken, maar zeker ook, 
om vooruit te kijken. Elk jaar heeft vele gezichten. Dat is voor het Dominicus College niet anders. De start na de 
jaarwisseling begon met het herdenken van Arthur Mutsaers, een zeer gewaardeerde collega en docent. Hij 
wordt nog steeds gemist.   
 
Vanwege de voorgenomen sluiting van de school hebben we aan het einde van het vorige schooljaar helaas 
afscheid moeten nemen van een groot aantal leerlingen. Zij hebben hun schoolloopbaan op een van de andere 
scholen in de regio voortgezet. Van mijn collega’s rectoren hoor ik dat zij het, ondanks dat het voor sommigen 
een grote verandering is, goed maken.  
 
Terugkijkend op het afgelopen kalenderjaar constateer ik, dat we, ondanks de bijzondere situatie waarin de 
school verkeerd, een goed jaar achter de rug hebben. Zoals toegezegd zijn alle activiteiten doorgegaan, hebben 
we de collega’s kunnen behouden voor de school en wordt er goed onderwijs gegeven. De (bouwkundige) 
voorbereidingen voor het onderbrengen van de leerlingen van de Monnikskap bij het Kandinsky College zijn in 
volle gang. Ondanks het feit dat we te maken hebben met onzekere tijden, zie ik dat mijn collega’s zich elke dag 
inzetten voor de aan ons toevertrouwde leerlingen. Daarvoor is een groot compliment op zijn plaats. Uit de 
reacties van ouders weet ik dat dit ook gezien wordt. Ik meld dit ook met regelmaat bij het College van Bestuur 
en bij mijn collega-rectoren in het directieberaad.  
 
Dit alles geeft mij vertrouwen voor 2023. Ik weet dat ik als rector, hoewel we zeker te maken zullen krijgen met 
wijzigingen in de school, op dit team kan steunen. Samen kunnen we er weer een mooi en goed jaar van 
maken. Dit geldt ook voor onze leerlingen. Zij zorgen samen voor een goede sfeer in de school. De eerste DC-
dag was daar een mooi voorbeeld van. Leerlingen uit verschillende leerjaren, van de Monnikskap en regulier, 
gingen samen aan de slag met verschillende onderdelen. Een prachtig voorbeeld van inclusie.  
 
Ik wens alle leerlingen en hun ouders/verzorgers fijne feestdagen toe en een goed maar vooral gezond 2023!  
 
Gijs van Wijlen,  
rector a.i. 
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Rooster toetsweek  
Het rooster van de toetsweek is uiterlijk vrijdag 23 december verwerkt in Zermelo. 
 
Paul Wolters, applicatiebeheerder 
 

Oranje kaart klas 3 
Zoals in de onderwijsvernieuwing opgenomen een aantal jaar geleden willen we leerlingen meer (eigen) keuzes 
laten maken. Dit eigenaarschap zullen ze in de toekomst genoeg nodig hebben! In klas 3 beginnen we daarom 
in periode 3 met de ‘oranje kaart’. De oranje kaart kan ingezet worden om vaklessen op een andere manier in 
te vullen. Uiteraard zijn hier spelregels aan verbonden.  
 
Na de vakantie geven we voorlichting in de klas over het gebruik van de oranje kaart en de spelregels die 
daarmee samenhangen. In de volgende Nieuwslink volgt ook voor u een nadere uitleg.  
 
Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 
 

Voorbereidingen DC-dag #2  
in volle gang!  
Na een geweldige eerste DC-dag afgelopen november 
zijn we ondertussen druk bezig met het voorbereiden 
van de tweede DC-Dag. Deze vindt plaats op maandag 
30 januari. Ook op deze dag zullen onze leerlingen weer 
op allerlei fronten worden uitgedaagd.  
 
Na de vakantie volgt er meer informatie. Overigens 
kunnen leerlingen via QR-codes in de school al een 
inkijkje krijgen in hoe de dag eruit gaat zien. We hopen 
wederom op veel enthousiasme!  
 
Namens de werkgroep DC-dag,  
Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 
 
 

Bezoek aan de Nationale Opera 
Op 31 januari gaat een groep leerlingen van klas 5 en 6 gymnasium op een bijzonder uitje. De bestemming is de 
Nationale Opera in Amsterdam. Daar volgen ze een workshop die voorbereidt op een opvoering van een bijna 
driehonderd jaar oud stuk muziektheater: Giulio Cesare. De componist Händel heeft daarin de avonturen van 
Julius Caesar op muziek gezet toen hij op oorlogspad in Egypte was en daar een romance begon met Cleopatra. 
Een bekend verhaal voor onze gymnasiasten, maar verder een grote verrassing, want je weet nooit wat je moet 
verwachten bij een moderne opera-uitvoering.  
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Na het 2e lesuur vertrekken we met de trein naar 
Amsterdam. Pas rond 01:00 uur ’s nachts zijn we 
terug op station Nijmegen, maar dat hadden de 
leerlingen die zich aangemeld hebben vast al tegen 
hun ouders gezegd.. De volgende dag beginnen we 
om 09:20 uur weer op school. De leerlingen moeten 
alleen de reiskosten betalen en iets te eten; de 
workshop en voorstelling worden door de school 
betaald met cultuurkaart. Meer informatie volgt in 
januari in de klas. 
 
Ad Hereijgers en Bram Witvliet, sectie klassieke talen 
 

Online ouderavonden IrisZorg preventie en Pro Persona Connect 
IrisZorg Preventie en Pro Persona Connect organiseren online ouderavonden over opvoeden en alcohol, roken, 
drugs, overmatig beeldschermgebruik en mentale gezondheid Hierbij een overzicht van de data: 
 
Overmatig beeldschermgebruik  Do 2 februari 
Roken, drinken en drugs klas 1 en 2  Di 7 februari 
Angst, somberheid en stress  Do 16 februari 
Roken, drinken en drugs klas 3 en hoger Do 2 maart 
 
De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie de bijlage. 
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 
 

Jaarplanner 

week 2           

ma 9-jan         

di  10-jan         

wo 11-jan         

do 12-jan         
vr 13-jan       

 

week 3           

ma 16-jan 120 minuten 
in periode 16-26 januari 

lln 5/6V met 
wisD 

Reg Wiskunde Olympiade 

di 17-jan         

wo 18-jan Vanaf 12.10 uur Leerlingen  Allen Lesvrije middag  

do 19-jan       Toetsweek 

vr 20-jan       Toetsweek 

 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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