
 

1. 

 

 

 

Stel… je bent een vriendengroep:  

het onderzoeksproject inclusieve vriendschap  
Op 21 maart was al weer de derde bijeenkomst in het onderzoeksproject Inclusieve Vriendschap dat 

gesubsidieerd wordt door St. Het Gehandicapte Kind. Drie groepen jongeren van het Kandinsky College én de 

Monnikskap zijn vanaf 1 maart met elkaar bezig aan een onderzoek(je) naar sociaal contact en vriendschap 

tussen jongeren mét en zonder beperking. Ze hebben met elkaar kennis gemaakt in een bijzonder programma 

van Breekjaar, daar geleerd over comfortzones en je kwetsbaar opstellen (de ijsberg onder water). Afgelopen 

donderdag werden met Pluryn Multimedia de items besproken die de groepen verder gaan onderzoeken en 

uitwerken in hun minifilm. 

 

Nog steeds niet aan elkaar gewend, maar al wel gemakkelijker in het contact, ernstige gezichten, dan ineens 

een algehele lachbui. Je kunt niet karten als je afhankelijk bent van je rolstoel. Als je te weinig energie hebt, is 

naar het zwembad gaan niet leuk. Kunnen we niet uit eten? Ja, maar… kun je daar halal eten? Stel… je bent een 

vriendengroep en je wilt op een zondagmiddag met z’n allen iets doen; wat kun je organiseren waarbij 

iedereen zich goed voelt? Het blijkt een hele klus. Er zijn eye-openers, teleurstellingen, ideeën, wilde plannen, 

draaiboeken, terugtrekken, inzet, momenten van demotivatie én momenten van lol. Wat een mooi leerproces, 

voor iedereen! 

 

We houden u graag op de hoogte. 

 

Namens team van begeleiders: Marijke Welten, docent Nederlands 
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 2. 

Presentatieavonden profielwerkstukken  

5 havo – 21 maart 

6 vwo – 22 maart 
Dinsdagavond 21 maart hebben de 5 havo-leerlingen op school hun profielwerkstuk kunnen presenteren. Het 

was een succesvolle en zeer gevarieerde avond waarbij de onderwerpen uiteenliepen van crypto tot Cleopatra, 

en van mode tot kunstmest.  

 

De “metal”-aftrap in de aula werd gedaan door 

Max van Hal, die met de presentatie van zijn 

onderzoek naar de muziek van Opeth een mooie 

start voor zijn auditie voor de Rockacademie 

heeft gemaakt. Velen van ons hadden nooit op 

die manier over muziek nagedacht.   

 

Een dag later mochten de vwo-leerlingen hun 

onderzoeken presenteren. De aftrap werd 

gedaan door Sanem Ҫelik en Victoria Kimpese 

met het actuele en interessante onderzoek naar 

roofkunst. Want van wie is de kunst eigenlijk die 

vaak begin vorige eeuw vanuit bijvoorbeeld 

Congo naar Nederland is gehaald? Later op de 

avond ook hier een variatie aan onderwerpen; 

van de Boeroes, onbekende Nederlandse 

kolonisten in Suriname, naar de vraag hoe scoor 

je een nummer 1 hit?  

  

Wij zijn trots op onze leerlingen, hopen dat ze 

van het hele PWS proces veel geleerd hebben en 

hun voordeel ermee kunnen doen.  

Wij bedanken iedereen voor hun inzet.   

   

Ingrid Smit en Anne van den Bosch, havo  

Mart Beulen en Gwen van Duijn, vwo  

Coördinatoren pws   
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 3. 

Examentrainingen 5H en 6V 

Naast de examentrainingen die door de externe partij Talentvoordocent gegeven worden, geven onze ervaren 

collega's ook zelf examentrainingen hier op school. Deze vinden plaats op 18, 19 en 20 april. Inschrijven gaat 

via Zermelo en kan vanaf 3 april 17.00 uur; de inschrijving staat vanaf dat moment 24 uur open. Ook hier mag 

je je voor twee trainingen opgeven. Leerlingen krijgen zelf een overzicht met beschikbare trainingen via de 

mail.  

 

Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 

 

Derde dc-dag 11 april 

Op 11 april vindt alweer de derde dc-dag plaats. Wederom is er een gevarieerd programma bedacht waarbij 

leerlingen van alle jaarlagen samen een dag beleven vol uitdagingen, vermaak en ook zeker interessant 

denkwerk aan de hand van de Rafiki-methode. Daarnaast is er voor leerlingen weer een ruim aanbod van 

activiteiten waaruit ze kunnen kiezen.  

 

Vandaag (24 maart) zijn de keuzes vanaf 17.00 uur zichtbaar via Magister. Leerlingen kunnen zich alvast 

oriënteren en bedenken welke spel- en sportkeuzes ze willen maken. Aanstaande maandag (27 maart) staat 

vanaf 17.00 uur de inschrijving via Magister 24 uur open. Op dinsdag 17.00 uur sluit deze dus weer.  

 

We hopen wederom op een inspirerende dag. Leerlingen krijgen nog een extra bericht via de mail met een 

oproep om zich in te schrijven.  

 

Nieuwsgierig geworden naar de Rafiki-methode? Check de website: https://derafikimethode.nl 

 

Namens de dc-dag organisatie, Sjel Jansen, afdelingsleider vwo 

 

Esther Vergeer Foundation op de Monnikskap 
Woensdagochtend was de Esther Vergeer Foundation op bezoek op de Monnikskap. Het doel van deze 

organisatie is: ieder kind moet kunnen sporten. En dat hebben de leerlingen ook gedaan!! Fanatiek en 

enthousiast heeft iedereen een uur lang 

meegedaan met atletiek, basketbal 

en  natuurlijk tennis.  

 

Een paar nieuwe talenten zijn alweer 

gescout! 

 

Mijke Beijer, docent l.o.  

 

 

 

 

https://derafikimethode.nl/
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 4. 

Bijeenkomst ouderraad 8 maart 
Op 8 maart heeft de ouderraad wederom om tafel gezeten met het managementteam van de school. Het was 

een prettig en open overleg over de volgende zaken: 

 

➢ De buitenlandreis voor alle examenleerlingen gaat volgend jaar naar Barcelona. Het besluitvormingstraject 

was er een van hoofdbrekens, niet in de laatste plaats door de toegenomen kosten. Leerlingen zijn blij met 

de uitkomst, maar mocht u het financieel niet rondkrijgen, neemt u dan contact op met de schoolleiding; 

hiervoor zijn verschillende oplossingen. 

➢ De aanhoudende stakingen in het openbaar vervoer hebben voor een aantal leerlingen en ouders voor 

veel kunst en vliegwerk gezorgd om op school aanwezig te kunnen zijn. De school vindt dit in de eerste 

plaats de verantwoordelijkheid van ouders. Op verzoek van een aantal ouders is besloten om middels het 

buddy-systeem de lessen ook online aan te bieden. De ouderraad is blij met deze tussenoplossing. In de 

praktijk betrof het een slechts een beperkt aantal leerlingen waardoor het systeem ook goed heeft 

gewerkt. Hopelijk behoren de stakingen tot het verleden. 

➢ De personele bezetting van de sectie Nederlands blijft een continue uitdaging. 

➢ Op verzoek van ouderraad heeft er een goed overleg plaatsgevonden met een aantal geledingen binnen de 

school om de overstap van leerlingen naar een andere school nog beter te laten verlopen.  

➢ Tussen de Monnikskap en het Kandinsky College is er steeds meer sprake van een inhoudelijke dialoog en 

vindt inmiddels integratie/kennismaking plaats binnen de docententeams. 

➢ Op woensdag 5 juli vindt er een themadag plaats op school, bestemd voor leerlingen, docenten en ouders. 

Deze dag wordt georganiseerd op verzoek van de ouderraad. De dag wordt ingevuld door Laurens Veltman 

en gaat over ‘digitale bewustwording’. Met andere woorden: ‘Help, mijn zoon is gameverslaafd en mijn 

dochter zit vastgeplakt aan haar mobiel’. Laurens heeft een aantal jaren geleden al een dergelijke dag 

verzorgd en deze werd destijds heel goed ontvangen, met name door de ouders. Dit jaar sluiten we deze 

ouderavond graag af met een borrel. Zet de datum dus alvast in de agenda. Een uitnodiging en meer 

informatie volgt te zijner tijd.  

 

De ouderraad 

 

Verkeersproject TeamAlert 
Jongerenorganisatie TeamAlert komt op 3 april langs om leerlingen van  

2 havo en 2 atheneum bewust te maken van de risico’s die zij lopen in het 

verkeer. Twee teams strijden op een interactieve manier om de titel: “Baas 

in het verkeer”! Alvast meer weten? Check de websitehttp://www.teamalert.nl/ 

 

Delphine Eletufe, mentor 2G 

 

ArtEZ Connected Vooropleiding Muziek  
Heeft u een zoon of dochter die talentvol is op het gebied van muziek? In de bijlage vindt u informatie over de 

ArtEZ Connected Vooropleiding Muziek die NSG Groenewoud aanbiedt in samenwerking met het ArtEZ 

Conservatorium. Om u verder te informeren kunt u aansluiten bij een live informatiebijeenkomst. Deze vindt 

plaats op: dinsdag 11 april 2023 van 19:00 - 20:00 uur op het NSG Groenewoud in Nijmegen. 

 

Gijs van Wijlen, rector a.i. 

https://teamalert.nl/check-dit-afleiding/?utm_source=visitekaartje&utm_medium=drukwerk&utm_campaign=online+contactmomenten&utm_content=Thebattle
http://www.teamalert.nl/
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 5. 

Informatie van het decanaat 
 
Beroepenavond 4H, 5H, 5V en 6V - 30 maart Locatie: Citadel College 
In vier rondes delen beroepsbeoefenaars hun ervaringen, zij vertellen over hun werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden etc. De organisatie is in handen van de Rotary en gezamenlijke scholen voortgezet 
onderwijs Nijmegen. Er zijn ruim 100 beroepsbeoefenaren aanwezig. Het programma is online beschikbaar 
op www.beroepenavondnijmegen.nl.  
 
Voor deze avond geldt: 

• Er mag 1 ouder/verzorger aanwezig zijn per leerling. 

• Ouders worden verzocht uit het lokaal te gaan als het te druk wordt. 

• Kom met de fiets of OV! Het Citadel College is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer en parkeren 
wordt lastig. Komt u toch met de auto? Gebruik dan a.u.b. de parkeerplaatsen die op de site aangegeven 
staan. 
 

Deelname door uw kind hieraan, telt mee 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. 
 
Dan moet elke leerling (regulier) minimaal 3 lob-activiteiten hebben ondernomen inclusief verslaglegging in 
dominicuscollege.dedecaan.net. Voor suggesties van lob-activiteiten: zie Downloads. 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: aanmelddeadline 1 april a.s. Dan moet aanmelding via website mbo + digitaal doorstroom dossier 
zijn afgerond. Info daarover is herhaaldelijk verstrekt via de Nieuwslink en aan de doubleurs 4H die zijn 
doorverwezen door de mentor naar decanaat vanwege het maken van reserveplan indien de overgang 
naar 5H niet zou lukken. Info over aanmelding mbo is verkrijgbaar bij decanaat. 

• HBO/Universiteit: aanmelddeadline 1 mei voor studies zonder decentrale selectie. (15 jan. jl. was deadline 
voor studies met decentrale selectie.)  

• 15 april: Decentrale selectie uitslagdag; de leerling verneemt die dag via Studielink 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.: zie a.u.b. info op website van 
voorkeursstudie(s) i.v.m. eventueel aanvullende toelatingseisen b.v. portfolio, sportkeuring, toelatingstest, 
en of andere eisen. 

  
Overzicht Open dagen (zie bijlage) 
van mbo, hbo en wo.  
  

Terugkijken webinar DUO  
Info die is behandeld over studiefinanciering, het ov-reisproduct, de 
basisbeurs, enz. is terug te zien via Webinars - DUO: archief. Het terugkijken 
van de webinar telt mee als lob-activiteit voor reguliere leerlingen 5H en 6V. 
  
 

Colette Ribbers, decaan  
 

http://www.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://duo.nl/webinar/
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 6. 

Jaarplanner 

week 13         
 

ma 27-mrt       Toetsweek 

ma 27-mrt 09.00 - 12.00 uur Stamgroep KOG-KAM MK Projectochtend Verhalen maken de 
Mens 

di 28-mrt       Toetsweek 

wo 29-mrt       Toetsweek 

do 30-mrt       Toetsweek 

do 30-mrt   4H/5V Reg/MK Beroepenavond 

do 30-mrt 09.00 - 15.00 uur Stamgroep KOG-KAM MK Generale repetitie VMDM  

vr 31-mrt       Toetsweek 

week 14           

ma 3-apr       Activiteitendagen 

ma 3-apr       Evt. uitloop toetsweek BB 

ma 3-apr 3e t/m 6e uur Eindexamenleerlingen Reg   Inhaalles sportoriëntatie  

ma 3-apr   5H/6V Reg Deadline LOB Portfolio 

ma 3-apr   Leerlingen op inschrijving Reg Decorbouw Xpressions 

ma 3-apr 15.00 - 21.00 uur Stamgroep KOG-KAM MK Finaledag VMDH met voorstelling NSG 

di 4-apr 09.00 - 12.00 uur  
en s'middags                                         

5Vsk1 en 5Vsk2 Reg Po Cool  

ma 3-apr 15.00 - 21.00 uur Stamgroep KOG-KAM MK Laatste doorloop en voorstelling 
VMDM 

ma 3-apr 08.30 - 16.00u 6V met tekenen Reg/MK Open atelier, 300 minuten werken aan 
CPE, lokaal B005 

di 4-apr       Activiteitendagen 

di 4-apr       Evt. uitloop toetsweek BB 

di 4-apr   PMR / MT   PMR 

di 4-apr 09.30 - 12.30 uur kKas 4H, 4V, 5V met LO Reg Sportdag universitair sportcentrum 

di 4-apr   Leerlingen op inschrijving Reg Decorbouw Xpressions 

di 4-apr 08.30 - 16.00 uur 6V met tekenen Reg/MK Open atelier, 300 minuten werken aan 
CPE, lokaal B005 

wo 5-apr       Start periode 4 

wo 5-apr Avond Leerlingen/personeel/ 
ouders 

Reg/MK Xpressions 

do 6-apr   Leerlingen Reg Examendag filosofie op de RU 

do 6-apr 23.59 uur  5H/6V   Deadline aanvraag herkansingen 

do 6-apr dag Groep 1 (l.l. KC en MK) MK Project inclusieve vriendschap  

vr 7-apr dag Groep 3 (l.l. KC en MK) MK Project inclusieve vriendschap  

 
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

