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Afwezigheid vanwege staking in het openbaar vervoer 
We hebben vragen gekregen van ouders waarom hun kind “onrechtmatig afwezig” is gemeld, als zij vanwege 

de staking in het openbaar vervoer de lessen niet hebben gevolgd. Een staking in het openbaar vervoer is 

formeel gezien geen reden om de lessen te missen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers 

om ervoor zorg te dragen dat hun kind de lessen kan volgen. Zeker als de staking vooraf is aangekondigd. Uit 

reacties van ouders/verzorgers weten we dat ondanks hun inspanningen het in een aantal gevallen niet gelukt 

is om dit te regelen. 

 

Het MT heeft besloten om de onrechtmatige afwezigheid in Magister te laten staan, maar hier geen 

consequenties aan te verbinden zoals het inhalen van de gemiste lessen. 

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

PWS-avond 6 vwo 
Zoals u misschien al gezien heeft in de jaarplanner is de PWS-avond voor de leerlingen van 6 vwo verplaatst van 

donderdag 23 maart naar woensdag 22 maart. Het voordeel voor de leerlingen is, dat er tussen deze avond en 

de toetsweek nog twee lesdagen zitten. We hopen dat we, ondanks deze verschuiving, veel ouders/verzorgers 

op deze avond mogen verwelkomen om de prestaties van hun zoon/dochter te aanschouwen.   

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

 

Cambridge C1 Advanced  & C2 

Proficiency Examens 2023  
 Ook dit jaar kunnen leerlingen van onze school deelnemen aan Cambridge Examens. Leerlingen van 5V en 

leerlingen die in de lessen een “Trial Exam” hebben afgelegd krijgen op basis daarvan een adviesbrief mee. In 

deze adviesbrief is een uitleg over de Cambridge examens opgenomen en een inschrijfformulier dat uiterlijk 

17 maart, ingevuld en ondertekend door ouders, kan worden ingeleverd bij de receptie. Deelname is vrijwillig 

en de kosten van het examen zijn voor eigen rekening. We hopen dat veel leerlingen mee zullen doen aan deze 

zeer zinvolle, internationale examens.  

 

De data voor deze computer-based examens zijn als volgt:  

  

C1 Advanced:  

• Speaking Exams zaterdag 27 mei 2023 te Nijmegen.   

• Written Exams zaterdag 27 mei 2023 te Nijmegen.   

C2 Proficiency:  

• Speaking Exams vrijdag 19 mei 2023 te Nijmegen.   

• Written Exams vrijdag 19 mei 2023 te Nijmegen.  

  

Ingrid Smit, sectie Engels  
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Inschrijven tafeltjesavonden 14 en 16 maart 
Vanaf woensdag 1 maart 09.00 uur t/m woensdag 8 maart 09.00 uur kunt u via Zermelo inschrijven voor de 

tafeltjesavonden van 14 en 16 maart. De inschrijving verloopt via een van beide ouders. Mocht u niet meer 

beschikken over de inloggegevens voor Zermelo, dan kunt deze opvragen bij Paul Wolters, applicatiebeheerder 

via WOP@dominicuscollege.nl. Na 8 maart is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor een 

gesprek. Vanaf vrijdag 10 maart 12.00 uur kunt u in Zermelo zien wanneer het gesprek gepland is. De 

gesprekken vinden fysiek op school plaats. 

  

Ook ouders van havo-leerlingen kunnen zich aanmelden voor gesprekken op de tafeltjesavond. Voor de 

ouders/leerlingen van deze afdeling worden dit keer geen driehoeksgesprekken gepland.  

 

De afdelingsleiders 

 

Reis naar CERN 
Van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 maart brengen 15 leerlingen uit 6 vwo samen met Jelmer Fidder en 

ondergetekende een bezoek aan het CERN in Geneve. Het CERN is één van de grootste samenwerkings- 

instituten ter wereld waar onderzoek wordt gedaan naar de fundamenten van de materie.  

 

Met de allergrootste apparaten wordt onderzoek gedaan naar de ‘piepkleinste’ deeltjes. In principe is het 

onderzoek fundamenteel van aard, maar vaak komen daar zeer toepasbare resultaten uit. Bijvoorbeeld 

protontherapie: de techniek om met protonen tumoren te bestralen hetgeen voor veel minder schade bij 

omliggend gezond weefsel zorgt. 

 

De georganiseerde reis is er één speciaal voor leerlingen uit 6V die geïnteresseerd zijn in wetenschap en 

techniek en een vervolgopleiding in die richting ambiëren. Het is natuurlijk een unieke kans voor deze 

leerlingen om het functioneren van zo'n topinstituut van dichtbij te zien. 

 

Virgil Tromp, docent natuurkunde 

 

Informatie vanuit het decanaat 
• Deze week is een tweede mailbericht ter herinnering aan de deadline LOB Portfolio uitgegaan naar de 

leerlingen uit onderstaande leerjaren: 
o 3 april:  deadline LOB Portfolio 5H/6V regulier 
o 15 mei: deadline LOB Portfolio 4H/5V regulier 
Op de genoemde data moeten de leerlingen minimaal 3 LOB-activiteiten hebben ondernomen inclusief 
verslaglegging in dominicuscollege.dedecaan.net (zie PTA LOB). Voor suggesties van LOB-activiteiten: zie 
Downloads. Veel leerlingen hebben al veel activiteiten ondernomen, zoals het bezoeken van open dagen, 
meeloopdagen,  proefstuderen, enz., alleen ontbreekt registratie daarvan in vorm van verslaglegging. 
 

• Op 7 februari jl. hebben de leerlingen van 3H1, 3A1 en 3G1 een uitnodigingsmail ontvangen met een 
aanmeldlink voor een profielkeuzegesprek. Aanmelding daarvoor is mogelijk tot en met maandag  
27 februari. 
 

• Webinar Studiefinanciering/Basisbeurs 5H/6V: donderdag 16 maart Webinar DUO. Aanvang: 19.30 uur. 
Aanmeldlink volgt later. Deelname door uw kind hieraan telt mee voor LOB (reguliere leerlingen). 

https://dominicuscollege.zportal.nl/
mailto:WOP@dominicuscollege.nl
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• Beroepenavond 4H/5V: 30 maart a.s., locatie: Citadel College Lent. Vier rondes waarin 
beroepsbeoefenaars hun ervaringen delen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden toelichten, enz. 
Organisatie is in handen van de gezamenlijke scholen voortgezet onderwijs Nijmegen en Rotary. Deelname 
door uw kind hieraan, telt mee voor LOB (reguliere leerlingen). 

 
Colette Ribbers, decaan 
 

Leerlingen bovenbouw tekenen verkennen Eindhoven 
Over de grenzen van industrie, technologie, design en kunst  

Op donderdag 2 maart gaan alle reguliere leerlingen met het 

examenvak tekenen met hun docenten naar Eindhoven op excursie. 

Eindhoven is ook wel bekend als de lichtstad, stad van Philips en PSV, 

of binnenkort weer een paar carnavalsdagen als Lampegat. Maar het 

is ook dé stad van ‘Dutch Design’ en andere interessante eigentijdse 

ontwikkelingen op het gebied van kunst, design en technologie. Daar 

gaan we ons in onderdompelen!  

 

In de ochtend is er keuze uit twee rondleidingen. De ene is in MU 

(Hybrid Art House), waar we de tentoonstelling Beyond Borders and 

Binaries bekijken. Daarin gaan wetenschap en kunst hand in hand. De 

andere rondleiding is in het Evoluon; dit bijzondere gebouw is na vele 

jaren weer open voor het publiek. Leerlingen worden daar rondgeleid 

door Retro Future, waarin de futuristische belevingswereld van 

toekomstdenkers, dromers en kunstenaars centraal staat. In de 

middag blijven we op Strijp-S. Daar ontdekken we hoe dit voormalig 

bedrijventerrein omgetoverd is en wordt in een bruisende creatieve 

wijk van Eindhoven. Als afsluiter van de dag gaan we naar het 

centrum van Eindhoven. Daar krijgen leerlingen de tijd om aan de 

hand van een kleine opdracht dit stadsdeel te verkennen. 

 

Wij kijken uit naar een innovatieve, leerzame en leuke dag!  

 

Sectie tekenen 

 

Jaarplanner 

Dag/ 

Week 

Datum Tijd Wie Afd. Activiteit 

 
20 t/m 

24-feb 

  Leerlingen Reg en MK Carnavalsvakantie 

week 9           

ma 27-feb Hele dag Leerlingen Reg en MK Lesvrije dag 

ma 27-feb   Leerlingen havo en vwo Reg Inleveren eindversie PWS  

di 28-feb         

https://www.mu.nl/nl/exhibitions/beyond-borders-and-binaries
https://www.mu.nl/nl/exhibitions/beyond-borders-and-binaries
https://nextnature.net/retrofuture
https://strijp-s.nl/en/
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wo 1-mrt 20:00 uur Gymnasiasten klas 5 (en 6)   Toneelvoorstelling Coriolanus te 

Arnhem 

wo 1-mrt   Ouders Reg en MK Inschrijving tafeltjesavonden 1 

4-03 en 16-03 geopend 

wo 1-mrt  9-12 uur Leerlingen Monnikskap 

stamgroep KID-KOG-KAM 

MK Breekjaarintroductie 

wo 1 t/m 4-

mrt 

  Voor opgegeven 6V 

leerlingen 

Reg excursie naar CERN  

do 2-mrt   4H, 5V, 5H, 6V met 

tekenen 

Reg  Dagexcursie TE BB  

vr 3-mrt   Alle mentoren van niet 

examenklassen 

Reg Rapporten uitdelen 

week 10           

ma 6-mrt   Leerlingen bovenbouw  Reg en MK Herkansingen  

ma 6 t/m 10 

maart 

  Leerlingen MK Berlijnreis 

di 7-mrt   Leerlingen bovenbouw  Reg en MK Herkansingen 

wo 8-mrt   Leerlingen bovenbouw Reg en MK Herkansingen 

wo 8-mrt 19.30 - 

20.30 uur 

    Ouderraad vergadering 

wo 8-mrt 09.00 uur Ouders Reg en MK Inschrijving tafeltjesavonden 

gesloten 

wo 8-mrt   Keuzeactiviteit 4H 

schouwburg 

4H   

do 9-mrt   Keuzeactiviteit 4H 

schouwburg 

4H   

vr 10-mrt 12.00 uur Ouders Reg en MK Rooster tafeltjesavonden 
gepubliceerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

