
 

1. 

 

 

Terugblik 2e DC-dag 30 januari 
Afgelopen maandag vond de tweede DC-dag 

plaats. Deze dag was een verdieping op de 

eerste DC-dag (16 november), waarbij 

leerlingen kennis hebben gemaakt met de 

eerste twee stappen van de ‘Rafiki Methode’, 

die gebaseerd is op het verhaal van ‘The Lion 

King’. Het thema van de dag was ‘durf te 

dromen’ en leerlingen hebben antwoord 

gegeven op de vraag: ‘’Waar wil ik naartoe?’’ 

(Wat is mijn droom, verlangen of doel?) en 

‘’Wat zijn mijn gedachten? (Geloof ik dat ik dit 

kan behalen?).   

 

De ochtend was gevuld met een carrousel aan optredens door de school. Er waren optredens van zang, rap,  

dans en improvisatietheater en er was een spreker die vertelde over zijn droom. In de middag waren er  

20 verschillende workshops waar leerlingen uit konden kiezen. Leerlingen konden ervaren hoe het is om een DJ 

te zijn en zij konden improvisatietheater leren. Ook waren er workshops rap, zang, dans, spoken word, djembé, 

graffiti, creatief schrijven, over de streep, mixed media kunstwerk, kleding pimpen, creatief schrijven, 

beeldhouwen, acrogym, rolstoeldans, dagboek schrijve en goochelen.  

  

De volgende DC- dag vindt plaats op 11 april. We gaan dan verder met de derde en vierde stap van de ‘Rafiki 

Methode’ en ook deze dag zal er weer veel nieuws te ontdekken en te leren zijn!        

 

Annelijn Swartjes, organisator 
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Inhaal- en herkansingsdag verplaatst en gespreid 
Binnenkort krijgen de leerlingen van de bovenbouw per e-mail een oproep om de herkansing van een SE-toets 
van de afgelopen periode(s) aan te vragen. De herkansingen vinden traditiegetrouw tegelijk plaats met de 
rapportvergaderingen, omdat er dan geen lessen zijn. Dit schooljaar zou die dag vallen op 27 februari, met een 
uitloop op de dag erna. Om twee redenen vinden we dat bij nader inzien ongewenst: 
 

• 27 februari is de maandag meteen na de vakantie; 

• 27 februari is ook de deadline voor de eindversie van het profielwerkstuk. 
 

We hebben daarom besloten om de herkansingen een week op te schuiven naar maandag 6 maart en de dagen 
erna. Omdat het inhalen van een SE-toets reglementair tegelijk gebeurt met het herkansen en sommige 
leerlingen veel moeten inhalen, zullen de herkansingsmomenten zo nodig over drie dagen verspreid worden, 
van 6 t/m 8 maart. Op die dagen gaan de lessen en DC-uren door; alleen de lessen waarin de herkansings- of 
inhaaltoets valt, hoeven leerlingen niet te bezoeken.  
 
Door het uitstel hebben we er vertrouwen in dat het de leerlingen genoeg tijd hebben om de toetsen voor te 
bereiden én de lessen te volgen. Als leerlingen denken dat het in hun persoonlijke situatie nodig is, om die 
dag(en) nog minder les te volgen, bijvoorbeeld vanwege verminderde belastbaarheid, dan mogen zij daartoe 
een verzoek indienen bij de afdelingsleider als het rooster bekend is. 
 
Volgens artikel 12 van het Examenreglement DC kun een toets die wordt gemist op het herkansingsmoment 
mist, niet meer worden inhalen. Als leerlingen onverhoopt een herkansing missen, blijft het oude cijfer 
definitief staan; als een leerling een inhaaltoets mist, krijgt hij/zij definitief het cijfer 1 voor die toets. Door de 
inhaaltoetsen beter te spreiden, hebben we er vertrouwen in dat het voor iedere leerling mogelijke is om van  
6 t/m 8 maart zijn/haar toetsen allemaal af te ronden. 
 
Mede namens het MT, Ad Hereijgers, examensecretaris 
 

Bijeenkomst ouderraad  
Op 25 januari kwam de ouderraad voor de derde keer dit schooljaar bijeen. Dit keer is er gesproken over het 
organiseren van een thema-avond voor ouders met als onderwerp ‘game- en social mediaverslaving’. Dit 
thema zal ook bij de leerlingen onder de aandacht gebracht worden. Hierover later meer. Daarnaast hebben 
we gesproken over de onderbezetting in de sectie Nederlands. Het lijkt voorlopig onmogelijk om dit, met de 
huidige landelijke personeelskrapte, op te lossen. We hebben gezocht naar creatieve oplossen, maar deze 
blijken in de praktijk niet uitvoerbaar. Mocht u iemand kennen die beschikbaar is om lessen Nederlands te 
verzorgen, laat dit dan weten aan het managementteam.  
 
De overstap van leerlingen naar andere scholen is uitvoerig aan bod geweest tijdens de vergadering. Er is door 
school een enquête uitgezet onder de ouders van de leerlingen die vorig schooljaar zijn overgestapt. Op 
verzoek van de ouderraad en de oudergeleding van de mr wordt een aparte sessie gepland om te kijken of 
het overstaptraject en de nazorg voor overstappers verder verbetert kan worden en te zorgen dat dit binnen 
de geledingen van de andere scholen van de Stichting @voCampus verankerd wordt.  
 
Heel actueel is de discussie over het verbieden van mobiele telefoons op scholen. Ook dit onderwerp is 
besproken. Voorlopig wachten we de visie van de Stichting @voCampus af, waar dit onderwerp ook op de 
agenda staat. We denken ondertussen na over een ludieke actie op dit vlak. In de rondvraag is verder aan bod 
gekomen: de aanwezigheidsregistratie op de eerste DC-dag, de tussenuren in het rooster van bovenbouw- 
leerlingen en een toets filosofie in 5 vwo, die de organisatorisch stroef is verlopen. Op 8 maart om 19:30 uur is 
de volgende bijeenkomst van de ouderraad. Deze is voor iedereen vrij te bezoeken. U bent welkom! 
 
Hartelijke groet, de ouderraad 

https://www.dominicuscollege.nl/bestanden/220929_Examenreglement_DC_2022-2023.pdf


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 20  | 3 februari 2023 

 

 3. 

Bezoek opera Amsterdam 
Een groep leerlingen van 5 en 6 gymnasium heeft zijn horizon flink verbreed: 

welke jongere kan hen nazeggen dat hij een volbloed opera heeft gezien van 

ruim drie uur lang en bijna driehonderd jaar oud? In het Muziektheater in 

Amsterdam werd ‘Giulio Cesare’ (Julius Caesar) van Händel opgevoerd.  

 

In de voorafgaande workshop gingen we met z’n allen uit de comfort zone 

door samen te zingen en toneel te spelen, maar het grootste verrassing was 

een echte operazangeres die ons verbaasde met wat je met stem en spel 

kunt bereiken. Dat riep respect op voor de zangers van de avond, die 

behalve zingen van de regisseur de gekste dingen moesten doen. We waren 

al gewaarschuwd voor de seksuele grensoverschrijding op het podium. Dat 

zette ons op scherp, zodat het uiteindelijk niemand moeite kostte om het 

eind te halen van een avond vol wonderschone muziek. Respect voor de 

ouders, die ons na een treinvertraging pas ver na middernacht op stonden te 

wachten. 

 

Ad Hereijgers, docent klassieke talen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen klas 3 en examenklassen 
Elk schooljaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders en leerlingen. De onderzoeken 

zijn onderdeel van onze kwaliteitscyclus en tevens een verplichting vanuit de Onderwijsinspectie.  

 

In de komende twee weken tot de carnavalsvakantie worden de leerlingen van klas 3, 5 havo en 6 vwo 

bevraagd. De leerlingen vullen een korte vragenlijst in tijdens de mentorles (klas 3) of tijdens de les Engels 

(examenklas). De ouders deze leerlingen ontvangen op maandag 6 februari een email ontvangen met het 

verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van de onderzoeken gebruiken wij om te 

reflecteren op ons functioneren en aan de hand daarvan te bepalen welke verbeteringen wij kunnen inzetten 

tot de sluiting van de school.  

 

Een goede respons is daarom belangrijk. Wij hopen op uw medewerking! De resultaten van de onderzoeken 

worden tevens gepubliceerd op de website: www.scholenopdekaart.nl.  

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Kennismakingmiddag De Monnikskap  
Op 1 februari opende de Monnikskap haar deuren voor leerlingen, ouders en geïnteresseerden uit het 

onderwijsveld. Het was een gezellige middag waarin veel te doen en te beleven was. Leerlingen konden een 

kahoot doen over de Monnikskap, proefjes in het bètalokaal en mindfuck-opdrachten. Er was een presentatie 

over de nieuwbouw en al onze activiteiten en initiatieven zijn in beeld gebracht. In de gymzaal konden 

leerlingen losgaan op de airtrack. Tussen de activiteiten door konden de bezoekers genieten van zelfgebakken 

wafels, het rook heerlijk door de hele school. We zagen allemaal blije gezichten en de toekomstige nieuwe 

Monnikskappers vertrokken enthousiast weer naar huis.    

 

We hebben de Monnikskap en onze expertise goed in 

beeld gebracht. En dat allemaal dankzij onze 

leerlingen die hebben meegeholpen, leden van onze 

ouderraad en de inzet en betrokkenheid van het team 

van de Monnikskap! 

 

Kathelijne Wentink, team de Monnikskap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop met de interieurarchitect 
Dinsdag 31 januari hebben leerlingen van de Monnikskap samen met een interieurarchitect gebrainstormd 

over het interieur van de nieuwe Monnikskap. Het was een hele leuke bijeenkomst waarin leerlingen en 

collega’s veel input hebben gegeven waar de interieurarchitect weer verder mee aan de slag kan. We hebben 

samen nagedacht over de sfeer, kleur- en materiaalgebruik. Hoe ziet een fijne pauzeplek eruit, de rustruimte 

en een plek waar je zelfstandig of met een groep kunt werken. De rector van het Kandinsky College heeft ook 

meegedaan en was onder de indruk van de input van de leerlingen. Al met al een geslaagde middag die we als 

de plannen verder zijn uitgewerkt ook weer een vervolg zullen geven. 

 

Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap 
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Informatie van het decanaat 
Klas 3 regulier 
Op maandag 6 februari vindt tijdens het lesuur met de mentor het ‘vragenuur profielkeuze’ plaats. De 
leerlingen hebben het verzoek gekregen om de profielkeuzeformulieren van de voorkeursscho(o)l(en) mee te 
nemen. Deze formulieren hebben de leerlingen ontvangen tijdens het profielkeuzeproject in november. De 
ouders hebben de formulieren eerder dit schooljaar per e-mail ontvangen. In verband met de aanmelding bij 
een andere school kan voor het Dominicus College voor schooljaar2023-2024 geen profielkeuze meer worden 
ingediend. Dit moet gebeuren bij een andere school van voorkeur. 
 
Meldt een leerling zich voor 15 maart 2023 aan bij een @VO-Campus school, dan geldt een plaatsingsgarantie 
(met uitzondering van NSG; deze school is vol). Bij de aanmelding op de school van voorkeur moet de leerling 
tevens de profielkeuze daar hebben ingediend. Voor scholen buiten de @VoCampus, (zoals Montessori 
College, Notre Dame, Karel de Grote, OBC) geldt geen plaatsingsgarantie. 
  
De informatie over profielkeuzemogelijkheden op andere scholen in Nijmegen en de vakomschrijvingen van 
nieuwe vakken bovenbouw in de bovenbouw zijn terug te vinden op:  
>Sharepoint/Leerlingportaal/Infoplein/Decanaat: 
-Mapje: Profielkeuzeformulieren Andere scholen 
-Mapje: Vakomschrijvingen nieuwe vakken bovenbouw andere scholen 
Om toegang tot dit Sharepoint te krijgen heeft u de inloggegevens van uw zoon/dochter nodig. De informatie 
wordt regelmatig bijgewerkt.  
 
Klas 4 havo en 5 vwo 
Op 30 maart is er een beroepenavond voor 4H/5V, georganiseerd door scholen voortgezet onderwijs Nijmegen 
en de Rotary. Het programma volgt nog. Dit jaar wordt de beroepenavond gehouden op Citadel College in Lent. 
Nadere informatie volgt. Deelname telt mee voor LOB PTA 4H/5V regulier, mits een verslag wordt geplaatst in 
‘Keuzeactiviteiten’ op dominicuscollege.decaan.net. 
 
Klas 5 havo en 6 vwo 
Op 16 maart om 19.30 uur verzorgt DUO een webinar met informatie over studiefinanciering en alle 
ontwikkelingen hieromtrent. Nadere informatie inclusief een deelnamelink, volgt nog. Deelname aan dit 
webinar telt mee voor LOB PTA 5H/6V regulier, mits een verslag wordt geplaatst in ‘Keuzeactiviteiten’ op  
dominicuscollege.decaan.net. 
 
De deadline LOB 5H/6V PTA regulier is 3 april; de leerlingen hebben onlangs een eerste herinnering gehad voor 
het bijwerken van hun Portfolio LOB. Op 3 april moeten zij minimaal 3 LOB-activiteiten hebben ondernomen. 
Een verslag hiervan (format in Downloads) moet geupload zijn via ‘Keuzeactiviteiten’ in 
dominicuscollege.dedecaan.net.  
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Op dominicuscollege.dedecaan.net onder: ‘Nieuws’ vindt u informatie over studiekeuze, profielkeuze, open 
dagen, meeloopdagen, buitenland studeren, enz. Vanaf komen schooljaar wordt de online keuzeomgeving 
dominicuscollege.dedecaan.net overgezet naar LyceoLOB. Nadere informatie volgt komend schooljaar. 
 
Colette Ribbers, decaan 
  

Jaarplanner 
week 6 Dag Tijd Wie Afd. Activiteit 

ma  6-feb 
    

di  7-feb     

wo 8-feb     

do 9-feb 
    

vr 10-feb 
   

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

week 7 
    

 
ma 13-feb 

    

di 14-feb 
   

 
wo 15-feb 

 
Ouders en 

leerlingen 

 
MR 

do 16-feb 
    

vr 17-feb 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

