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Uitnodiging presentaties profielwerkstukken 
Havo: dinsdag 21 maart en vwo: woensdag 22 maart 
Alle 5 havo- en 6 vwo-leerlingen en een aantal 4 havo en 5 vwo-leerlingen (regulier en Monnikskap) zijn in het 
kader van hun profielwerkstuk bijna een jaar lang bezig geweest met hun profielwerkstuk. Dit werkstuk, waarin 
een zelf vormgegeven onderzoek wordt uitgevoerd, vormt de kroon op de Tweede Fase. De titel van het 
werkstuk komt ook op de officiële cijferlijst te staan die uitgereikt wordt tegelijk met het havo- of vwo-diploma. 
 
Wij nodigen iedereen, maar in het bijzonder de ouders van de ‘profielwerkstukkers’, uit om zelf een oordeel te 
komen vormen over de profielwerkstukken. De havo-leerlingen presenteren op dinsdagavond 21 maart vanaf 
19.00 uur tot ongeveer 22:00 uur en de vwo-leerlingen op woensdag 22 maart vanaf 19.00 uur tot ongeveer 
21.30 uur hun werkstuk aan alle belangstellenden. Dus in de eerste plaats aan de ouders en de begeleiders, 
maar ook aan de leerlingen uit 4 havo of 5 vwo en De Monnikskap die nu ook aan hun profielwerkstuk gaan 
beginnen.  
 
Voor alle leerlingen uit 4 havo en 5 vwo is een bezoek aan de presentatieavond een verplicht onderdeel van de 
voorbereiding op hun eigen profielwerkstuk. De leerlingen in 4H en 5V zullen te zijner tijd via ‘Magister 
Activiteiten’ worden uitgenodigd zich in te schrijven voor de presentaties die zij willen bijwonen. 
 
Het volledige programma voor beide avonden wordt binnenkort via e-mail naar de leerlingen gecommuniceerd 
en is op de avonden zelf op papier beschikbaar. Wij willen u dus van harte uitnodigen om op deze avond 
aanwezig te zijn. Grote publieke belangstelling is een enorme steun voor de leerlingen die gaan presenteren.  
 
Graag tot ziens op 21 en/of 22 maart 2023! 
 
Mart Beulen, Anne van den Bosch, Gwen van Duin en Ingrid Smit, coördinatoren van de profielwerkstukken 
 

Examentrainingen voor 5H en 6V  
Langzaam komen de Centrale Eindexamens dichterbij en daarmee wordt het ook tijd voor onze leerlingen om 

zich hierop voor te gaan bereiden. Ook dit jaar bieden we op meerdere momenten examentrainingen aan. We 

raden alle leerlingen aan om zich hiervoor in te schijven. 

 

Op 18, 19 en 20 april verzorgen onze eigen ervaren (examen)docenten examentrainingen op school. De 

inventarisatie en inschrijving wordt deze week op poten gezet. Leerlingen ontvangen een bericht wanneer en 

hoe ze zich hiervoor kunnen inschrijven.  

 

Op 3, 4, 8 en 9 mei worden de examentrainingen verzorgd door onze externe partner ‘Talentvoordocent’. 

Leerlingen kunnen twee vakken kiezen; voor elk vak duurt de training 2 dagen. Ook deze trainingen vinden 

plaats op school. Deze trainingen zijn door school ingekocht en worden kosteloos aangeboden. Inschrijven kan 

vanaf volgende week (6 t/m 10 maart) via de volgende link: 

https://forms.gle/cv4uHzFgWotk4Cqm7.  Leerlingen ontvangen volgende week een herinnering.  
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Inschrijving Examentraining Dominicus 

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

Centrale Eindexamens, biedt het Dominicus College in 

samenwerking met Talentvoordocent, een 2-daagse 

examentraining aan. Je hebt de mogelijkheid om je in te 

schrijven voor 2 verschillende vakken. Het kan zijn dat 

een keuze niet mogelijk is, kies dan een alternatief vak. 

Na inschrijving wordt er een definitief rooster gemaakt 

en met je gedeeld. Data: examentrainingen: 3-4 mei en 

8-9 mei 2023 Locatie: Dominicus College Nijmegen 

Vragen/problemen met inschrijven? Neem contact op 

via: info@talentvoordocent.nl 

  

  

Aan u als ouders het verzoek om mee te kijken en te denken bij het maken van de keuzes van uw 

zoon/dochter. Mocht u vragen hebben laat het ons vooral weten.   

 

Emilie Braam-Roulot, afdelingsleider havo 

Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 

 

Boekpresentatie op DC: Bram Fietst!  
Onze collega Bram Witvliet presenteert op donderdag 9 maart 

zijn eigen nieuwe boek: ‘Bram fietst’, hier op het Dominicus 

College. Zowel collega's als leerlingen en ouders zijn die middag 

welkom om hier op school te luisteren naar een korte lezing 

van hem. Wat begon als een weddenschap "wedden dat je niet 

alle dorpen van Brabant langs gaat fietsen" eindigde in een 12-

jarig project waarbij hij alle dorpen en steden van Nederland 

aandeed. Hierover is nu een boek!  

 

Op donderdag 9 maart vertelt Bram om 16.10 uur zijn 

intrigerende verhaal en is er de mogelijkheid om vragen te 

stellen. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Mogelijkheid 

tot het ter plekke kopen van het boek van Bram wordt 

bekeken. Wilt u erbij zijn, meld u zich dan aan via: 

jas@dominicuscollege.nl 

 

Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 

 

Zie ook de website: Bram Fietst – Het is volbracht: overal in 

Nederland geweest! 3075 plaatsen, 25249,47 km, 250 tochten 

 

 

https://forms.gle/cv4uHzFgWotk4Cqm7
mailto:info@talentvoordocent.nl
mailto:jas@dominicuscollege.nl
https://www.bramfietst.nl/
https://www.bramfietst.nl/
https://forms.gle/cv4uHzFgWotk4Cqm7
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Informatie vanuit het decanaat 
Webinar studiefinanciering DUO 5H/6V 
Op donderdag 16 maart om 19.30 uur verzorgt DUO een webinar rondom studiefinanciering. Daarbij komen 
ook de kabinetsplannen voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs aan bod en is er ruimte 
om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden via de QR-code in bijgaande flyer. Wanneer uw kind deelneemt, 
telt dit mee voor voor LOB (reguliere leerlingen).  
 
Beroepenavond 4H/5H/5V/6V 30 maart Citadel College  
Tijden deze beroepenavonden vertellen beroepsbeoefenaars in vier rondes over hun ervaringen,  werkzaamhe-
den, verantwoordelijkheden etc. De organisatie is in handen van de Rotary en gezamenlijke scholen voor 
Voortgezet Onderwijs Nijmegen. Er zullen ruim 100 beroepsbeoefenaren aanwezig zijn. Het programma komt 
binnenkort online op  Rotaryclub Nijmegen-Stad en Land – Beroepenavond Nijmegen. Wanneer uw kind 
deelneemt, telt dit mee voor voor LOB PTA (reguliere leerlingen).  
 
Deadline LOB Portfolio 5H/6V en 4H/5V 

• 3 april: deadline LOB Portfolio 5H/6V regulier;  

• 15 mei: deadline LOB Portfolio 4H/5V regulier. 
Op de genoemde data moet elke leerling (regulier) minimaal 3 LOB-activiteiten hebben ondernomen inclusief 
verslaglegging in dominicuscollege.dedecaan.net. Voor suggesties van LOB-activiteiten: zie Downloads. De 
verslaglegging is bij veel leerlingen nog niet op orde. Vandaar deze herhaalde oproep. LOB is onderdeel van het 
PTA en moet dus voldoende zijn afgerond op bovengenoemde datum. 
  
Deadlines aanmelding vervolgstudie 

• MBO: deadline: 1 april, de aanmelding via website MBO + Digitaal Doorstroom Dossier moet zijn afgerond. 
Informatie hierover is verstrekt aan doubleurs 4H die zijn doorverwezen door de mentor naar het decanaat 
in verband met het maken van een reserveplan voor het geval de overgang naar 5H niet zou lukken. 
Informatie over aanmelding MBO is verkrijgbaar bij het decanaat. 

• HBO/Universiteit: deadline 1 mei voor studies zonder decentrale selectie. (15 januari was de deadline voor 
studies met decentrale selectie.)  

• 15 april: Decentrale selectie uitslagdag, de dag waarop een leerling via Studielink verneemt wat zijn/haar 
rangnummer is uit de decentrale selectie. Zie voor nadere info: De uitslag van de selectie - 
Studiekeuze123. 

• Kunstvakopleidingen, Sport studies, Pabo, Hoger Hotelonderwijs, enz.: voor informatie zie website van 
voorkeursstudie(s) in verband met eventuele aanvullende toelatingseisen zoals: portfolio, sportkeuring, 
toelatingstest, en of andere eisen. 

  
Open dagen HAN 
HAN Arnhem: zaterdag 25 maart van 10.00 -14.00 uur. 
Han Nijmegen: zaterdag 1 april 10.00 – 15.00 uur. 
• Voorlichting - Hoe pak jij jouw studiekeuze aan? 
Hoe kom je tot een ‘goede’ studiekeuze? Wat is belangrijk? En met welke dingen moet je rekening houden? 
We nemen leerlingen die net starten met hun studiekeuze mee in op studiekeuzereis. Ouders volgen gelijktijdig 
de voorlichting: ‘Do’s en don’ts voor ouders bij de studiekeuze van je kind.' 
• Voorlichting - Ik twijfel nog, wat nu? 
Deze nieuwe voorlichting is bedoeld voor leerlingen die twijfelen tussen studies of twijfelen of ze komend jaar 
wel willen gaan studeren. In deze voorlichting komen leerlingen erachter waar twijfels mogelijk vandaan 
komen en hoe zij zoveel mogelijk van de twijfels kunnen wegnemen. Dat helpt om de knoop door te hakken. 
Ouders volgen gelijktijdig de voorlichting: ‘Mijn kind twijfelt, hoe kan ik helpen?’ 
• Voorlichting - Tussenjaar, een goed idee? 
Speciaal voor leerlingen die misschien een tussenjaar willen nemen en hun ouders verzorgt het 'Tussenjaar 
Kenniscentrum' een voorlichting waarin de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar aan bod 

https://beroepenavondnijmegen.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/de-uitslag-van-de-selectie
https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/de-uitslag-van-de-selectie
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/arnhem-25-maart-2023/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/nijmegen-1-april-2023/
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komen. Wanneer is een tussenjaar een goed idee? En hoe kun je een tussenjaar goed inrichten en 
voorbereiden? 
• Voorlichting - Verschil tussen hbo en universiteit 
Deze voorlichting is speciaal voor vwo’ers die willen weten welk type onderwijs het beste bij ze past of voor 
havist die twijfelen tussen het vwo en een hbo-studie. Studenten van de HAN en Radboud Universiteit vertellen 
alles over de verschillen tussen hbo en universiteit. 
• Opleiding operatieassistent of anesthesiemedewerker 
Nu ook aanwezig op de open dag in Nijmegen: de vernieuwde opleiding tot operatieassistent of 
anesthesiemedewerker. Meld je hier aan. 
• Van mbo naar hbo 
Mbo'ers die willen doorstuderen aan het hbo hebben andere twijfels en vragen dan middelbare scholieren. 
Daarom biedt de HAN tijdens Open Dagen twee voorlichtingen over de verschillen tussen mbo en hbo en hun 
persoonlijke studeersucces. mbo-hbo-programma | Open Dag HAN maart en april 2023. 
 
Aanmelddeadline mbo 1 april 
Is uw kind doubleur in 4H  en meldt u hem/haar voor de zekerheid aan voor het mbo, denkt u dan samen aan 
de aanmelddeadline mbo 1 april. Dan moet via de website van het  College van voorkeur zijn aangemeld, + de 
Digitaal Doorstroom Dossier moet dan zijn afgerond. Leerlingen die al in gesprek zijn geweest met decanaat 
hebben al info ontvangen via mentor en decaan. 
  
Open Dagen ROC Nijmegen 

• Vrijdag 3 maart van 17:00 tot 21:00 uur 

• Zaterdag 4 maart van 10:00 tot 15:00 uur 
 

Jaarplanner 

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 Ouders   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 

week 11           

ma 13-mrt     

di 14-mrt Vanaf 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavonden 

wo 15-mrt   MR / MT   MR 

https://www.han.nl/nieuws/2022/11/start-czo-2.0-opleiding-operatieassistent-en-anesthesiemedewerker-bij-de-han/
https://www.han.nl/evenementen/open-dag/mbo/
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wo 15-mrt   3H, 3A, 3G regulier   Deadline profielkeuze 

@vocampusscholen 

do 16-mrt 75 minuten Verplicht voor leerlingen 

5V met wisD, facultatief 

voor andere leerlingen 

reg Kangoeroewedstrijd 

do 16-mrt Vanaf 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavonden 

do 16-mrt 19.30 uur  5 havo en 6 vwo Reg en MK Webinar DUO 

studiefinanciering 

vr 17-mrt     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

