Nieuwsbrief h/v
december 2018
Eindejaar editie
We sturen u hierbij de eindejaar editie van het oudernieuws. Deze dagen zijn dagen van terugkijken en
vooruitblikken. We kijken terug op een jaar met veel hoogtepunten en alle activiteiten van en met leerlingen. U
kunt hiervan mooie voorbeelden zien in deze bijlage. Hoogtepunten zijn ook de onderwijsontwikkelingen die het
onderwijs op onze locatie verder toekomstbestendig zullen maken. We hanteren hierbij het motto, ‘onderzoek alle
dingen en behoud het goede’. Uitgaande van onze sterke punten, zoals structuur en kennisgerichtheid zullen we
steeds meer afstemmen op de verschillende behoeftes van leerlingen.
De donkere dagen voor kerst bergen een belofte en verwachting van licht in zich. In de school zien we deze
lichtpunten en gezelligheid terug (zie afbeelding). Een leerling maakte de kerstwens (die in de afbeelding
zichtbaar is).
‘Ik wens je een stille nacht,
naast cadeautjes ook
nieuwe moed,
om een nieuwjaar,
zonder ’t ouwe,
vol vertrouwen,
ja alles, wat zogenaamd niet kan,
daar wens ik je het meeste van’.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezegend, voorspoedig en licht 2019 toe.
Schoolleiding Dockinga College, locatie hv
Carolien Boomsma en Goos Bus
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Ouderavond(en)
Elk jaar organiseren we voor elk leerjaar een/of meerdere ouderavonden rond een bepaald thema. Alle
ouder(s)/verzorger(s) zijn hier van harte welkom. U krijgt hiervoor via de mail een uitnodiging.
De volgende ouderavonden zijn op:
 8 januari 2019
decanaat 3vwo
 22 januari 2019
examen 5h/6v
 23 januari 2019
keuze en advies klas 1
 22 januari 2019
7e uur voorlichting Gymnasium voor leerlingen 1h/v
 12 februari 2019
ouderavond Gymnasium
We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze informatieve avonden.

Impressie Foarstelling ôfskied Dongeradeel
Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland tot de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân. Met veel plezier en enthousiasme hebben onze leerlingen van klas 2Ga/Ab en 3 GA op
zaterdag 3 november met dans en zang afscheid genomen van de gemeente Dongeradeel.

Impressie informele discussie’ DCQ van woensdag 7 november 2018

Op deze avond zijn verschillende mensen afgekomen om deel te nemen aan de informele discussie. Het
Dockinga College gaat een nieuwe afdeling te starten die gericht is op onderzoekend leren, vandaar ook de naam
Quest. De bedoeling is dat er gestart wordt in het nieuwe schooljaar in klas 1. De afdeling Quest komt
nadrukkelijk naast de huidige leerroute, zodat alle leerlingen een plek op het Dockinga College kunnen krijgen
waar ze zich thuis kunnen voelen.
De avond werd ingeluid met de presentatie van het droomscenario ondersteund door een visuele impressie van
de leeromgeving. Daarna werden enkele hoofdthema’s uit het droomscenario in discussiegroepen besproken. Dit
was het moment voor ouders, medewerkers uit het basisonderwijs, directeuren en andere aanwezigen en
geïnteresseerden om hun input en feedback op de plannen te geven. De algemene indruk van de aanwezigen is
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dat deze vorm van onderwijs heel welkom is in de regio en dat Quest aansluit op onderwijstypen die op de
basisscholen in Dokkum en omstreken en op opleidingsinstituten al veelvoorkomend is.
De avond werd afgesloten met een korte terugkoppeling van wat er aan de verschillende tafels is besproken en
de vraag of de aanwezigen actief willen blijven meedenken aan het proces van totstandkoming van DCQ in de
komende maanden. Op de komende voorlichtingsavonden kunt u meer te weten komen over DCQ en binnenkort
zal een algemene informatieavond op het programma staan om een brede indruk te krijgen van de opzet.

.

Impressie Denkers groep 8 naar het havo/vwo Dockinga College

Alfa, bèta, gamma…de lessen Grieks voor groep 8 beginnen. Dit schooljaar biedt het Dockinga College een
programma aan voor denkers en doeners: leerlingen van groep 8 die extra uitdaging krijgen op het havo/vwo
(denkers) of de VAKschool (doeners).
Bijna 50 leerlingen leren op maandag of woensdag alle letters van het Griekse alfabet. Na de les kunnen ze hun
eigen naam in het Grieks schrijven. Met porseleinstiften schrijven ze hun naam in het Grieks op een beker. De
versierde beker nemen ze mee naar huis om thuis af te bakken in de oven. Verder leren ze over o.a. Zeus, Hera
en Poseidon: de Olympische goden.
Na de kerstvakantie kunnen leerlingen van groep 7/8 zich inschrijven voor een nieuwe module. De leerlingen
krijgen dan les in de vakken natuur- en scheikunde. Ook de module Grieks wordt opnieuw aangeboden voor
leerlingen die deze eerste ronde gemist hebben en graag mee willen doen.
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Impressie Wiskunde B-dag en Wiskunde A-lympiade voor 6 vwo
4WISKUNDE
B-DAG
EN de
WISKUNDE
A-LYMPIADE
VOOR
6 VWO”
Vrijdag
16 november
stond voor
leerlingen van
6 VWO wiskunde
A, deelname
aan de A-lympiade op het
4WISKUNDE
EN
WISKUNDE
A-LYMPIADE
VOOR 6 VWO
programma
en voorB-DAG
wiskunde
B-leerlingen
de wiskunde
B-dag.
De Wiskunde A-lympiade is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw vwo, die wiskunde A in hun pakket
hebben. Leerlingen werken in teams van drie of vier leerlingen een dag lang aan het oplossen van een realistisch
probleem zoals: een dienstregeling voor liften; het beveiligen van een museum; het opzetten van een
kraslotsysteem. De Wiskunde A-lympiade bestaat uit een voorronde op vrijdag 16 november 2018 en een finale
in maart voor de beste teams.
Dit jaar ging het over vaccinatie. Bij vaccinatie speelt regelmatig het probleem dat bij een onverwachte uitbraak er
lang niet genoeg vaccins beschikbaar zijn om de hele bevolking te vaccineren. Je moet je dan afvragen welke
groepen en welke aantallen het best gevaccineerd kunnen worden om een zo goed mogelijk resultaat te
verkrijgen. Dus bij deze opdracht ging het om keuzes maken. Het is een onderzoek waarin je de keuzes goed
moest motiveren en waarin je rekende met de gegeven informatie. Wiskunde is hierbij een middel om inzicht in
het vraagstuk te krijgen.
De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 6-VWO met wiskunde B in hun
profiel. Leerlingen werkten in teams van 3 of 4 de hele dag aan een wiskundig probleem. Aan het eind van de
dag presenteerde elk team zijn oplossing in de vorm van een werkstuk. Het probleem had een technische of
wetenschappelijke context. De nadruk lag op de te gebruiken wiskunde, maar er werd zeker ook een beroep
gedaan op wiskundige creativiteit. Het vinden van patronen, kritisch beschouwen van modellen, logisch
redeneren en argumenteren stonden centraal in de opdracht. De beste groep uit de voorronde gaat door naar de
landelijke finale.
Naast deelname aan de wedstrijd krijgen de leerlingen ook een cijfer op het geheel wat meetelt voor hun
eindexamencijfer.

.

Impressie ouderavond decanaat Havo-5/ Vwo-6
Dinsdag 20 november jl. waren er circa 160 ouders/verzorgers aanwezig tijdens de jaarlijkse ouderavond
decanaat. De ouders volgden twee voorlichtingen van 45 minuten. In de mediatheek werd voorlichting gegeven
over studeren op het HBO door mevr. T. Visser en een student van NHL-Stenden. De rol van de ouders bij het
keuzeproces van de leerling werd besproken in de grote zaal door mevr. I. de Kanter en in lokaal 1 kregen de
aanwezigen voorlichting over studeren op een WO-instelling door twee studenten van de RUG. Na afloop werd
het boekje "Studiekeuzespecial" uitgedeeld door de decanen. De meeste ouders/verzorgers waren volgens de
enquête zeer tevreden over de voorlichtingen en organisatie van de avond .
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Impressie onderwijs Voorlichting over de profielen CM en EM.
Donderdag 22 november jl. waren er tien voorlichters van NHL-Stenden aanwezig op de onderbouw om
voorlichting te geven over de profielen CM en EM. De havo-3 en vwo-3 leerlingen volgden drie workshops.
Gelukkig konden alle leerlingen dusdanig worden ingedeeld dat ze drie workshops volgden uit hun top 5. Ze
konden kiezen uit: ”Beroepenspel, Bestuur, Cultuur, ECMA, Meester/juf, Multimedia, Organiseer een event en
Zorg en Welzijn.” Na de inleiding van de voorlichter werkten de leerlingen in groepjes aan een bepaald vraagstuk.
Tenslotte vertelden de verschillende groepjes hun bevindingen aan de andere leerlingen. Veel leerlingen hebben
door de workshops een beeld gekregen in welke sectoren CM en EM belangrijk zijn. Cateraar Jappie had tijdens
de pauze voor de voorlichters een fantastische maaltijd geregeld. Een geslaagde dag!

‘Alcoholproducten moeten twee keer zo duur worden’ en ‘Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke
rechten voor LHBTI’s in andere landen te bevorderen’.
Zie hier twee van de drie stellingen waarover scholierendebaters uit het hele land op zaterdag 17 november op
het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem de verbale degens kruisten.
Dockingadebaters Naomi Barf, Alyt Falkena, Janna de Graaf, Iris Nieuwhof en Sanne Rienks (en jurylid Shakira
Elharkati) verdedigden de kleuren van het Dockinga College. voorbereiding wierp vruchten af, want het Friese
team sleepte een felbegeerde finaleplaats in de wacht.
Misschien heeft u het gehoord in de Weekend Nieuws Show van RTV NOF. Vanwege de debatprestatie waren
de debaters en hun begeleider uitgenodigd door een redacteur van de Weekend Nieuws Show van RTV NOF.
Nieuwsgierigheid, energie, creativiteit en overtuigingskracht gevraagd. Jongeren die bezig zijn met nadenken
over vraagstukken uit de actualiteit en de maatschappij, ook (of beter: juist) dat is Dockinga!
Op zaterdag 26 januari 2019 strijden de uit drie voorronden overgebleven 32 teams op de campus van de
Universiteit Utrecht om de titel. Het Dockinga College is bij die landelijke eindstrijd van de partij. Wij wensen de
debaters veel succes!

Gymnasiumnieuws
Voor leerlingen die overwegen volgend jaar naar klas 2 gymnasium te gaan,
bieden we hen de gelegenheid in periode 3 en 4 een extra vak per week te
volgen om zich te oriënteren op het gymnasium. Leerlingen kunnen in
periode 3 kennismaken met klassieke cultuur, in periode 4 wordt Latijn
gegeven.
Om zich te oriënteren op het gymnasium kunnen leerlingen uit 1 h/v in
periode 3 kennismaken met klassieke cultuur, in periode 4 wordt Latijn
gegeven.
Leerlingen met een gemiddelde van 7.5 of hoger over alle vakken op het eindrapport in klas 1h/v en maximaal
één 5, kunnen worden toegelaten in 2gymnasium. Bij de derde rapportvergadering wordt door het lesgevende
team aan de leerlingen een voorlopig advies uitgebracht voor klas 2. Voor overstap naar het gymnasium is
deelname aan de lessen Latijn in P4 verplicht en we raden deze dringend aan bij een gymnasiumadvies.
De mentoren geven in de mentorlessen in december/januari voorlichting aan uw kind over de keuze en advies
voor volgend jaar. De docente klassieke talen geeft op dinsdag 22 januari het 7e uur voorlichting aan alle
leerlingen h/v die overwegen volgend jaar naar het gymnasium te gaan. De ouderavond Keuze en advies is op
woensdag 23 januari, de ouderavond gymnasium is op dinsdag 12 februari.
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Samenwerking met PO hoogbegaafde kinderen
Dinsdag 11 december bezochten we de Burgerschool om mogelijkheden te onderzoeken op het gebied van
samenwerking ten behoeve van hoogbegaafde kinderen. Een mooie stap om de samenwerking met het primair
onderwijs verder te versterken.
Wanneer een aantal mensen uit nieuwsgierigheid naar elkaar, naar de hoogbegaafde kinderen en naar het
onderwijs bij elkaar gaan zitten om elkaar te vinden in een gezamenlijk vraagstuk, krijg je een synergie die maakt
dat je tot mooie afspraken kunt komen om samen verder mogelijkheden te gaan bekijken. Mogelijkheden die een
kindgericht onderwijsaanbod in de overgang van PO naar VO zouden kunnen bieden aan de doelgroep
hoogbegaafde kinderen, maar welllicht met een breder effect naar een grotere doelgroep. We vonden het als
Burgerschool in Dokkum daarom heel plezierig om Ivo, Durkje en Goos van het Dockinga College te mogen
ontvangen voor een eerste kennismaking met elkaar en met de Burgerschool. Directeur Daisy Smit en HB
leerkracht Petra Spithost worden erg enthousiast van de afspraak om een denktank op te zetten en al in januari
een start te maken. Wordt vervolgd. #dromen #denken #durven (loslaten) #doen #
Het verslag is gemaakt door Petra Spithorst, leerkracht van de Burgerschool.

Rapportage in Magister
Elke ouder/verzorger heeft een ouderaccount en daarmee doorlopend toegang tot Magister waarin de
rapportcijfers van de leerling(en) bekeken kunnen worden. We delen geen papieren rapporten meer uit. Het
overgangsrapport wordt wel op papier verstrekt.
U kunt de cijfers van uw kind inzien op www.dockinga.nl > inloggen op Magister 6 (voor ouders en leerlingen)>
keuzemenu> cijfers> juiste cijferperiode aanklikken. Zie ook: uitleg Magister >cijfers (op 1 min. 59 sec.)
Om alvast rekening mee te houden: De rapportvergaderingen worden gehouden in week 6 op 5 februari a.s. De
leerlingen hebben dan geen lessen, met uitzondering van bovenbouwleerlingen die zich extra willen voorbereiden
voor herkansingstoetsen. De 10-minutengesprekken zijn ook gepland op die dag vanaf 17.00 uur. U kunt zich
hiervoor tussen 22 en 30 januari a.s. inschrijven.

Belangrijke data en activiteiten voor onze locatie
Gedurende het jaar worden er verschillende informatieavonden en informatieactiviteiten georganiseerd. De
activiteiten worden meestal door een teamleider, coördinator of mentor toegelicht. Via onze website, Twitter en
de mail proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Voor een compleet overzicht verwijzen we u
naar de agenda DC havo/vwo.
Belangrijke data:
De kerstvakantie is van maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 5-1-2019.
Maandag 7 januari 2019 starten de lessen.
Kranslegging (klas 2/3) is op dinsdag 22 januari
Inschrijven 10-minutengesprekken 21 t/m 30 januari
Rapportvergaderingen (lesvrij) en 10 minutengesprekken op 5 februari
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari
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