
 

1. 

 

 

Vraagbaak 

Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen al hun vragen met betrekking tot de aankomende sluiting en de 

eventuele overstap naar een andere school, stellen via het mailadres vraagbaak@dominicuscollege.nl. Bij de 

vraagbaak kunt u ook terecht met alle vragen die u gewoonlijk bij de mentor of afdelingsleider van uw 

zoon/dochter zou neerleggen.  

 

Er is een team van medewerkers betrokken bij de begeleiding van leerlingen en ouders in de overstap naar een 

andere school. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, een mentor, een afdelingsleider, een 

decaan, een stafmedewerker en de rector. Dit team zorgt ervoor dat alle vragen die binnenkomen, zo snel 

mogelijk worden beantwoord. De vragen die binnenkomen worden toebedeeld aan het teamlid dat de vraag 

het beste kan beantwoorden. Mogelijk gaat dit teamlid hierover met ouders of leerlingen in gesprek.  

 

Het streven is om binnen een week een eerste reactie te kunnen geven op vragen. Op onze website 

www.dominicuscollege.nl  vindt u onder Toekomst>Vraagbaak tevens een overzicht van de meest gestelde 

vragen en antwoorden. 

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Huiswerkbegeleiding Lyceo 
Evenals de ouders van de leerlingen die deelnemen aan de huiswerkbegeleiding van Lyceo hebben wij het 

bericht ontvangen dat zij met ingang van maandag 30 januari stoppen met het begeleiden van deze leerlingen 

op onze eigen locatie. Onze leerlingen kunnen vanaf die datum terecht op hun hoofdlocatie. Onzes inziens is 

hierbij sprake van contractbreuk omdat men zich niet houdt aan de in het contract staande opzegtermijnen. 

Ondanks de gevoerde gesprekken en mailwisselingen lijkt het erop dat zij niet terugkomen op hun ingenomen 

standpunt. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij juridische stappen ondernemen. Vragen of opmerkingen hierover 

kunt u sturen naar postbus@dominicuscollege.nl 

   

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Kennismakingsmiddag de Monnikskap 1 februari 
Op woensdagmiddag 1 februari van 15.30 tot 17.30 uur organiseren wij een informatiemiddag voor 

geïnteresseerde leerlingen, ouders, leerkrachten van groep 7 en 8 en andere belangstellenden. Op de 

informatiemiddag ontmoeten bezoekers naast leerkrachten ook leerlingen en ouders; zij vertellen graag over 

hun persoonlijke ervaringen. Leerlingen gaan op deze middag actief aan de slag met leerlingen van de 

Monnikskap om op die manier meer over onze school te ontdekken. Aanmelden voor onze informatiemiddag 

kan nog steeds via: postbus@dominicuscollege.nl.  

 

In een artikel in ‘De Brug’ werd eerder deze week ook aandacht besteed aan de verhuizing van de Monnikskap 

naar het Kandinsky College na de sluiting van het Dominicus College en aan onze aanstaande 

kennismakingmiddag.   

 

Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap 
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 2. 

Op zoek naar de ‘kern van vriendschap’ 
Vanaf 1 maart starten we op de Monnikskap in jaar 1, 2 en 2/3 met een onderzoek naar inclusieve vriendschap. 

Een onderzoek door én voor leerlingen van de Monnikskap en het Kandinsky College, de school waar wij over 

anderhalf jaar naartoe zullen verhuizen met onze afdeling.  

 

Met deze tieners gaan wij op zoek naar de kern van vriendschap en de hobbels of belemmeringen voor 

jongeren met een (lichamelijke) beperking om vriendschap te sluiten met jongeren zonder dergelijke 

beperkingen en andersom. We laten de leerlingen van de Monnikskap en het Kandinsky samen nadenken over 

mogelijke oplossingen; het wordt een optimistisch onderzoek! Op woensdag 1 maart trappen we af met 

vrolijke en bijzondere introductie-activiteiten met de organisatie Breekjaar. 

 

Aan de wieg van dit project staat een aantal bovenbouwleerlingen van de Monnikskap. Unaniem waren ze het 

erover eens: het allerbelangrijkste is dat jongeren (én volwassenen!) in reguliere schoolomgevingen beter 

voorgelicht worden; deze leerlingen komen vaak niet eens in aanraking met jongeren met een beperking of 

chronische aandoening. Zorg dat leerlingen van reguliere afdelingen weten dat een rolstoel geen verminderde 

intelligentie hoeft te betekenen, dat je met bepaalde aandoeningen nog heel veel wél kan en, dat… alle 

jongeren vrienden kunnen worden, als je maar iets voor de ander over hebt en samen naar aanpassingen en 

oplossingen zoekt. Als je overal over durft te praten en geen taboes hebt.  

 

Ze kwamen op het idee van een inspiratiefilm. Een film die we ook voor de voorlichting kunnen gebruiken op 

het Kandinsky College, als we eenmaal overstappen. En op andere scholen die willen profiteren van de 

inzichten van leerlingen uit dit onderzoek, aldus onze bovenbouwers.   

 

Vier groepen met leerlingen van zowel de Monnikskap als het Kandinsky College, gaan onder begeleiding van 

een Monnikskap bovenbouw-leerling (als ‘leerling-mentor’) en collega’s van beide scholen aan de slag. Elke 

groep maakt een eigen film. Pluryn Multimedia helpt hen hierbij. Zij leggen ook het hele samenwerkingsproces 

vast. Uiteindelijk wordt van al het filmmateriaal één inspiratiefilm gemaakt. Om te laten zien: zó doe je dat: 

samenwerken op gelijkwaardig niveau, elkaar bevragen, samen oplossingen bedenken als je vastloopt… zó 

werken het Kandinsky College en de Monnikskap aan een inclusieve school, aan een inclusieve samenleving! 

Op 31 januari krijgen de leerlingen nadere informatie over het project.  

 

Marijke Welten, team de Monnikskap 
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 3. 

Week van Inclusief Onderwijs  

Gewoon meedoen!  
6 t/m 10 februari 2023  
In de week van 6 februari organiseert het Platform naar Inclusiever 

Onderwijs voor de tweede keer de Week van Inclusief Onderwijs, 

voor professionals, bestuurders en andere belangstellenden in (en 

rondom) het onderwijs. In een viertal online sessies wordt inclusief 

onderwijs vanuit verschillende perspectieven besproken, van beleidsmakers tot leerlingen, van ouders tot 

docenten.   

  

Het programma besteedt speciale aandacht aan de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke 

overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – en praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de 

toegankelijkheid van het onderwijs. In de online sessies zitten o.a. aan tafel: Verus, VOS/ABB, JongPIT, Stichting 

het Gehandicapte Kind, basisschool De Korenaar, samenwerkingsverbanden voor po en vo, gemeenten en 

natuurlijk ouders en leerlingen. Bovendien staat ook het Dominicus College (afdeling de Monnikskap) op het 

programma. 

 

Programma 

• Maandag 6 februari – de aftrap  

Werken aan inclusiever onderwijs: stand van zaken en ontwikkelingen in praktijk en beleid  

• Dinsdag 7 februari 

Het recht op onderwijs van leerlingen met auditieve en visuele beperkingen  

• Woensdag 8 februari 

Het belang van leerlingenparticipatie bij het realiseren van inclusiever onderwijs  

• Vrijdag 10 februari 

Samenspel tussen gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs   

  

Bekijk hier het volledige programma>  

  

Een glansrol voor leerlingen van het Dominicus College (afdeling de Monnikskap) 

Tijdens de online sessie op woensdag 8 februari schuiven twee van onze leerlingen - Casper de Gans en Joris 

Berkers - en docent en projectleider onderwijsvernieuwing Marijke Welten aan. Zij zullen het onder andere 

hebben over het belang van het meewegen van het perspectief van de jongeren en de plannen delen over het 

onderzoek dat zij gaan doen, zoals in het voorgaande bericht te lezen is, samen met de leerlingen van het 

Kandinsky College.   

  

Meer informatie en aanmelden  

De online sessies kun je gratis volgen na aanmelding. Kijk voor meer informatie 

op: www.naarinclusieveronderwijs.nl/wio  

 

Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap 
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 4. 

Wormenhotel 
Sinds kort staat er bij ons op school een wormenhotel! Dit hotel, of eigenlijk deze groene kliko, zit boordevol 
wormen en groente- en fruitafval. De wormen zetten dagelijks ongeveer 2 kilo van dit afval om in compost en 
vloeibare ‘wormenthee’ (een soort pokon).  
 
Het wormenhotel is onderdeel van een duurzaam project, waarbij we een kleine kringloop 
proberen na te bootsen. Het idee is dat ons afval, bijvoorbeeld schillen van het gratis fruit of 
van theezakjes uit de docentenkamer, omgezet wordt in compost. Dit compost gaan we 
gebruiken om bloemen en bloembollen bij de patio te bemesten. De bloemen gaan gebruikt 
worden bijvoorbeeld bij tekenen of biologie of als bosje bloemen in de aula of 
docentenkamer. Daarna komen zij dan vervolgens weer in het wormenhotel terecht.  
 
Leerlingen kunnen een kijkje nemen in het hotel. Er hangt informatie bij over hoe het hotel werkt en wat er wel 
of niet in mag. We hebben er vertrouwen in dat we het wormenhotel met zijn allen gezond houden door er 
alleen dingen in te gooien die goed zijn voor de wormen. Zodat we aan deze diertjes nog een heleboel kunnen 
hebben!  
 
Elke Jacobs, docent biologie 
 

Online ouderavonden  
over opvoeden en alcohol, roken, drugs, overmatig beeldschermgebruik of mentale gezondheid 
 

Graag herinneren wij u nog eens aan de online ouderavonden van IrisZorg Preventie en Pro Persona Connect. 

Hierbij een overzicht van de thema’s en data: 

 

Overmatig beeldschermgebruik:  Donderdag 2 februari 2023 
Roken, drinken en drugs klas 1 en 2:  Dinsdag 7 februari 2023 
Angst, somberheid en stress:  Donderdag 16 februari 2023 
Roken, drinken en drugs klas 3 en hoger: Donderdag 2 maart 2023 
 
De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie de bijlage. 
 
Jeannette Buijs, ondersteuningscoördinator 
 
 

Jaarplanner 

 

week 5 
     

ma 30-jan 09.00 tot 15.00 uur Alle leerlingen Reg en 
MK 

DC dagen 

di  31-jan 
   

Start periode 3 

di  31-jan 10:30 - 01:00 uur Vrijwilligers uit 5/6G Reg workshop en opera 
Amsterdam 

wo 1-feb 15.30 - 17.30 uur Alle belangstellenden MK Informatie- en 
kennismakingsmiddag MK 

do  2-feb 
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 5. 

vr 3-feb 
    

week 6 
     

ma  6-feb 
    

di  7-feb 
 

   

wo 8-feb     

do 9-feb 
    

vr 10-feb 
   

deadline aanvraag 
herkansingen 4-5H / 5-6V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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