
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Start nieuwe jaar. 
 
Het jaar 2023 is helaas niet voor iedereen goed begonnen. Twee collega’s hebben in de afgelopen 
weken afscheid moeten nemen van hun vader en een collega van haar zus. We wensen hen veel sterkte 
in deze moeilijke tijd.  
 
Van een heel andere orde, maar ook met veel impact, is de conclusie van de Ondernemingskamer  dat 
de uitspraak van de Geschillencommissie WMS stand houdt. Hiermee is de sluiting van het Dominicus 
College per 1 augustus 2024 definitief. Hoewel deze uitspraak niet onverwacht was, betekent dit dat er 
afscheid moeten nemen van een school waar veel leerlingen en hun ouders goede herinneringen aan 
hebben.  
De huidige leerlingen en daarmee ook hun ouders/verzorgers mogen erop vertrouwen dat het team er 
alles aan zal doen dat ook zij met goede herinneringen de school uiteindelijk zullen verlaten.  
 
Zo staat de tweede DC-dag al weer bijna volledig in de steigers. En er wordt al nagedacht over de reis 
voor de examenleerlingen in het volgende schooljaar.  
 
Mede namens mijn collega’s wens ik alle leerlingen een mooi en succesvol 2023 toe. Maar vooral een 
gezond 2023.  
 
Gijs van Wijlen  
Rector a.i. 
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Oranje kaart klas 3  
In deze en volgende week krijgen alle 3e klassen uitleg over de Oranje Kaart. Leerlingen uit deze 
klassen starten in periode 3 met deze mogelijkheid om in overleg met de mentor en vakdocent uren 
in het rooster anders in te vullen en daarvoor de Oranje Kaart in te zetten.  

 

De Oranje Kaart kan bij alle vakken (behalve LO) worden ingezet. Wanneer een leerling daar gebruik 
van wil maken heeft hij eerst overleg met de mentor. Vervolgens laat hij/zij via mail of Teams de 
vakdocent weten dat hij/zij de Oranje Kaart wil inzetten voor het betreffende uur. Wanneer de 
vakdocent ook akkoord is mag de leerling kiezen waar hij/zij dat lesuur gaat werken: in de 
Mediatheek waar er mogelijkheid is tot groepswerk, computers en overleg of in de Stilteruimte waar 
in volledige stilte geconcentreerd kan worden gewerkt.  

 

We hopen hiermee onze leerlingen goed voor te bereiden op de bovenbouw waarbij bijna alle 
scholen in de regio gebruik maken van keuze-uren. Volgende week krijgen alle leerlingen nog een 
uitgebreide mail met alle informatie omtrent de Oranje Kaart. Voor eventuele vragen kunt u bij de 
mentor of mij terecht! 

 

Vriendelijke groet,  

Sjel Jansen, afdelingsleider VWO 

 

Voorbereidingen DC-dag #2 in volle gang!  
 

Hierover volgt meer informatie in de volgende 

editie. 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 

 

Deadline aanmelding studies HBO/Wo met decentrale selectie  

15 januari a.s. 

Zie a.u.b. eerdere oproepen in Nieuwslink en mailberichten aan 5H/6V. Voor een overzicht welke 
studies decentrale selectie hanteren: 

Overzicht numerus fixusopleidingen 2023-202 (studiekeuze123.nl) Zie website studie voor inhoud/vorm 
selectieprocedure. 

Open dagen: 
zie o.a. Nieuws op dominicuscollege.dedecaan.net en Studiekeuze123.nl 

-Radboud Universiteit: Bachelor Open Dag | Radboud Universiteit (ru.nl) + zie info hieronder. 

-HAN Nijmegen-Arnhem: HAN Open Dagen | 14 en 21 januari 2023 

-WUR Wageningen University: Open dagen en meeloopdagen - WUR 

-MBO o.a. ROC-Nijmegen.nl  Open dagen en Infoavonden (roc-nijmegen.nl) 

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024
https://www.ru.nl/over-ons/agenda/bachelor-open-dag
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/
https://www.wur.nl/nl/agenda/open-dagen-en-meeloopdagen.htm
https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/open-dagen


 
 
 
 
Webinar: Kenmerken HBO en WO opleidingen en de doorstroom 
van HBO naar de universiteit : 
25 januari 2023 19.30-20.30: Aanmelden  

 
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen hbo en universiteit. Hoe ontdek je wat het beste 
bij je past? En wat houden al die namen van de verschillende soorten opleidingen in? Wat is een 
associate degree (hbo)? Wat is een bacheloropleiding (hbo/wo)? Wat is een masteropleiding 
(hbo/wo)? Wat is een minor (hbo/wo)? Hoe kun je na je propedeuse of bachelor op het hbo 
doorstromen naar de universiteit? Wat als je een deel van je 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, studiekiezers en studenten.  
 
 Met vriendelijke groet, Hermien Miltenburg, Oudervoorlichter Wageningen University & 
Research, Hermien.Miltenburg@gmail.com, Facebook ‘ouders en studie’, Blog voor 
ouders www.studiekeuzekind.nl  
 

 

De Online Oriëntatieweek van Radboud Universiteit Nijmegen  

Dit jaar organiseert de RU Nijmegen de Online Oriëntatieweek van 6 t/m 9 februari. Tijdens deze 
week zijn er elke avond domeinvoorlichtingen te volgen. Zo ontdekt de scholier per interessegebied 
de verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen. Ook zijn er presentaties die gericht zijn op 
het maken van een goede studiekeuze.  

Zie de website  voor meer informatie over de Online Oriëntatieweek. Hier kan de scholier zich vanaf 
vandaag ook aanmelden. MEER INFORMATIE 

Andere voorlichtingsactiviteiten RU: 

- Snapchat-kanaal radboud_uni volgen dat in januari en februari wordt overgenomen door studenten die 
hun dag als bachelorstudent laten zien; 

  -  Online voorlichtingsvideo’s in ons online platform vanaf 13 februari; 

  -  Bachelor Open Dag 25 maart; 

  -  Proefstuderen; 

  -  Meelopen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20230125_2
https://www.linkedin.com/in/hermienmiltenburg/
mailto:Hermien.Miltenburg@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/592769481121301/
http://www.studiekeuzekind.nl/
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12633&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12633&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12633&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=7745&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12634&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12635&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12636&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=dz8qv6xg5mpjbe703&nstatid=8vgge967j&info=60d4ep1&L=12637&F=H


 
 
 
 
 
DUO Webinar 5H/6V + Info Basisbeurs 
 
momenteel is er een wetsvoorstel in behandeling waarin de hérinvoering van de basisbeurs in het hoger 
onderwijs per 1 september 2023 wordt geregeld. De ontwikkelingen in dezen worden vermeld en 
bijgehouden op de website van DUO (www.duo.nl). Verdergaande communicatie vindt, in overleg met 
het ministerie van OCW, plaats zodra de Tweede kamer zich heeft uitgesproken over het 
wetsvoorstel. Als alles volgens planning verloopt zal de stemming in de Tweede Kamer in februari 
plaatsvinden. Op basis hiervan heeft DUO een webinar 5H/6V gepland op:   
 
donderdag 16 maart, 19.30 uur. (daarná nog 1 jaar terug te kijken via duo.nl/webinar). Nadere info 
webinar volgt via decanaat. 
 

• 3H/3A/3G regulier: Profielkeuze andere school indienen + info Plaatsingsarantie derde klasleerlingen 

Herhaling Nieuws vanuit de directie Dominicus College d.d. 22/11/2022, voor leerlingen derde klas 
3H/3A/3G regulier i.v.m. aanmelding bij een andere school voor schooljaar2023-2024: 
- Voor Dominicus College kan geen profielkeuze meer worden ingediend. Dit moet gebeuren bij een 
andere school van voorkeur. 
- Plaatsingsgarantie scholen @VO Campus excl. NSG 

▪ Meldt een leerling uit de derde klas regulier zich  voor 15 maart  2023 aan bij een @VO-Campus 
school, dan geldt een plaatsingsgarantie (m.u.v NSG Groenewoud: deze is vol)         

▪ + Bij die aanmelding op de school van voorkeur moet de leerling tevens de profielkeuze daar 
hebben ingediend. 

Na 15 maart is er geen garantie meer op een plek. 
 
Voor scholen buiten de @VoCampus, (b.v. Montessori College, Notre Dame, Karel de Grote, OBC) geldt 
geen plaatsingsgarantie. 

  

Met vriendelijke groet,  
  

C. Ribbers 

Decaan  
Dominicus College

http://www.duo.nl/


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

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 

 week 4      

ma 23-jan    Toetsweek 

di  24-jan    Toetsweek 

wo 25-jan    Toetsweek 

do 26-jan    Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

do 26-jan 180 minuten 5H leerlingen scheikunde  Reg Po Cool 

do  26-jan dagdeel per klas 5V CKV 2 klassen Reg SE Gesamtkunstwerk 

do  26-jan 9.00 - 13.00 uur klas 2 LO 
Binnensportdag  

do  26-jan  klas 6V Reg   Tekenen, dagdeel werken aan 
het CPE  

do  26-jan 9.00-15.00 uur stamgroep KOG-KAM MK 
projectdag VMDM 

vr 27-jan    Activiteitendagen/ uitloop 
toetsweek 

vr 27-jan 
10.00 uur - 12.00 uur (OVB) klas 5h & 6V Reg Schaatsen 

vr 27-jan 
9.00-12.00 uur stamgroep KOG-KAM MK projectdag VMDM 

vr 27-jan 
s middags BB Tekenen Reg Bezoek aan Artez 

vr 27-jan 
9.15 - 14.30 uur 

3H1, 3G1 en klas 3 van de 
MK 

Reg en 
MK Vrijheidsmuseum in Groesbeek 

vr 27-jan 
Hele dag 6V NG en NT leerlingen Reg  Excursie naar Leiden  

 
 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

