Nieuwsbrief h/v
Oktober 2018
Een nieuw schooljaar
We zijn weer begonnen en we gaan er een mooi jaar van maken. Bij de start van het school jaar heeft iedere
leerling de regels en de afspraken van onze locatie havo/vwo ontvangen.
In de schoolgids staat alle informatie over het Dockinga College en de verschillende locaties. De schoolgids is
online te raadplegen op schoolgids 2018-2019
Wijziging leiding Dockinga College
Met ingang van deze cursus is mevrouw C.A.J. Boomsma teamleider van de havo-afdeling.
De teamleider vwo is de heer Bus
Mevrouw Adema is leerlingencoördinator voor klas 1, mevrouw Douwes voor klas 2 en 3, mevrouw Everaarts en
de heer Gros voor de bovenbouw. Mevrouw Everaarts met name voor de vwoleerlingen, de heer Gros voor de
havoleerlingen van de bovenbouw.

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 eerste ouderavond van klas 1 “Huiswerk, (hoe) doe je dat” was in september. Tevens was er de gelegenheid
kennis te maken met de mentoren. Deze avond was goed bezocht en zo te horen aan de reacties van de
aanwezige ouders goed gewaardeerd.
De volgende ouderavonden zijn op:
 30 oktober
4h/4v
 6 november
klas 2+3 h/v
 13 november
decanaat 5h/6v
 11 december
decanaat 3h
 8 januari
decanaat 3v
 22 januari
examen 5h/6v
 23 januari
keuze en advies klas 1
We hopen u allen te mogen verwelkomen op deze informatieve avonden.

Bewaarkaart
Bij aanvang van de cursus hebben alle leerlingen een bewaarkaart met daarop vermeld belangrijke informatie
(b.v. ziekmeldingen) voor ouder(s)/verzorger(s) voor het cursusjaar 2018-2019 gekregen.
Mocht u geen bewaarkaart hebben ontvangen of bent u hem kwijt, kunt u een nieuwe kaart opvragen bij de
locatie-administratie: mw. Mellink (ob) of bij mw. Bleeker (bb).
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Personele mutaties, we stellen ons even voor…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rikst Broekhuizen en ik ben 25 jaar. Ik ben woonachtig in het pittoreske Buitenpost en ik doceer dit jaar Frans
aan havo 2 en vwo 3 op het Dockinga. Daarnaast heb ik een graad geschiedenis. Ik ben een fanatiek korfballer en daarom
vaak in mijn weekenden te vinden in of rondom het veld van de korfbalvereniging.

Hoi allemaal! Ik ben Esra van der Heide. Sinds een paar weken geef ik geschiedenisles aan een aantal
onderbouw klassen havo/vwo en een klas 3 vmbo GT. Naast het lesgeven werk ik bij 100% voetbal Drachten. Dit
sluit perfect aan bij mijn hobby: zaalvoetbal. Mochten jullie verder nog iets willen weten, kunnen jullie me op
maandag en vrijdag vinden op het Dockinga College! Tot ziens!
Hallo, mijn naam is Stefan de Vries. Eind vorig schooljaar hebben jullie mij misschien al tijdens de ‘snuffelstage’
op school zien rondlopen en misschien les van me gehad. Begin dit schooljaar mocht ik terugkomen en ben ik
officieel begonnen aan mijn stage voor ‘Leraar in Opleiding’ op het Dockinga College. Elke dinsdag en donderdag
geef ik Grieks aan de derde en Latijn aan de vierde klas. Op maandag volg ik college in Groningen, waar ik een
tijd lang heb gewoond en gestudeerd, voordat ik terug ben verhuisd naar Friesland. Hier woon ik samen met mijn
vriendin en onze zwarte labrador, Tullus. Ik doe aan verschillende sporten en verder speel ik af en toe gitaar.
De onderwerpen die klassieke auteurs bespreken en bediscussiëren (zoals vriendschap, ethiek en politiek) van
2000 jaar geleden, zijn vandaag de dag nog steeds actueel. Ik geloof dat de klassieke talen om die reden zinvol
zijn en waard blijven om te bestuderen. Mede deze gedachte heeft mij gemotiveerd om voor Latijn en Grieks te
kiezen en het ook te gaan onderwijzen. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de samenleving en ook aan
de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Hopelijk helpt dit ze in de toekomst op het werk of bij de
vervolgstudie. Tot nu toe vind ik het erg leerzaam en leuk op het Dockinga College en ik kijk erg uit naar de rest
van het schooljaar!

Expositie “Wite Kninen”
Tijdens het Kunst en Cultuurvak (CKV) hebben de leerlingen van 4 h en 4 v de
expositie “Wite kninen” bezocht. Ze konden de leerlingen kennismaken met de
kunstwerken van de kunstenaarsgroep “Wite Kninen” .
“Wite Kninen” is een collectief van (amateur) kunstenaars en liefhebbers die in het kader
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 een kunstexpositie heeft opgebouwd. De
werkstukken zijn gebaseerd op de karakteristieken van de noordoost Friese
gemeenschap en het landschap. Het gymnastieklokaal achter de Groen van
Prinstererschool is van binnen omgetoverd tot een echte expositiehal. De leerlingen
namen foto’s en beantwoorden vragen die ze later in hun kunstdossier gaan verwerken.

Primeur voor Dockinga College, Tesla bij verkeersles
Maandag 5 november houden we onze jaarlijkse zichtbaarheidscontrole voor alle eerste klassers. Nieuw is dat
de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) onze leerlingen kennis laat maken met de Tesla, zo ook op de
andere afdelingen van het DC. Dit is de eerste keer in Friesland waarbij een Tesla wordt ingezet tijdens een
proef. Het blijkt namelijk dat de Tesla slecht te horen is. Door middel van een proef ervaren leerlingen wat ze
wel/niet horen en waar ze dus nu en in de toekomst rekening mee moeten houden. Dat geldt voor alle
deelnemers in het verkeer, voetgangers en fietsers horen de Tesla bijna niet aankomen. Het enige wat te horen
is, zijn de banden op de weg. De elektrische auto is verder geruisloos. Met deze proef wil het Dockinga College,
de Provinsje Fryslân en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie kinderen bedachtzaam maken op de komst
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van de elektrische auto’s.
Door de komst van de elektrische auto’s zal het straatbeeld de komende jaren veranderen: over dertig jaar rijden
er alleen nog elektrische auto’s. Dat betekent dat het verkeer hier zich op moet aanpassen.
Het SBV gaat de komende maanden de proef ook op andere scholen uitvoeren.

Lotgenotengroep Gedeeld Verlies (Dockinga College breed)
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zich vaak alleen voelen met hun problemen. Wanneer ze merken dat er
meer kinderen zijn die dezelfde ervaring en gevoelens hebben, voelen ze zich erkend en herkend. Een
lotgenotengroep is een goede ondersteuning in hun rouw en voor hen (meestal) prettiger dan individuele
ondersteuning.
Na de herfstvakantie willen we een lotgenotengroep Rouw door verlies opstarten.
De samenstelling van de te starten groep kan pas vorm krijgen als bekend is welke leerlingen in aanmerking
komen, of ze willen meedoen, hoe oud ze zijn, in welk leerjaar ze zitten en op welke locatie ze les hebben. Deze
bijeenkomsten van de lotgenotengroep worden steeds begeleid door: Arend Jan Kleinhout: klh@dockinga.nl,
tel: 06-52729143 óf Ella Folkertsma: foe@dockinga.nl
Mocht uw zoon of dochter geïnteresseerd zijn en u heeft geen brief van ons ontvangen wilt u dan zo spoedig
mogelijk contact met ons opnemen? Je kunt je natuurlijk ook zelf bij ons aanmelden.
Voorafgaand aan de start van deze groep gaan we een keer bij elkaar zitten om kennis te maken en alles uit te
leggen. Ook zal er een informatiebijeenkomst zijn voor jullie ouder(s)/verzorger(s). Pas daarna besluit de leerling
of hij/zij deel wil nemen aan de lotgenotengroep. Plaats, data en tijdstip van de lotgenotenbijeenkomsten worden
dan ook bepaald.

Gymnasiumnieuws
We kijken terug op een succesvolle examenlichting van vorig schooljaar.
Alle gymnasiumleerlingen zijn geslaagd! We zijn blij met dit mooie
resultaat. De huidige examenklas Latijn leest teksten van de Romeinse
dichter Ovidius. Ze lezen onder
andere over de liefdevolle
achtervolging van Daphne door
Apollo en de stille liefde van
Pyramus en Thisbe: mooie
metamorfosen waar de leerlingen hun hart aan kunnen ophalen. De
vijfde klas is op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief
op werkweek in Rome. Het zal voor hen een onvergetelijke ervaring
zijn. Ze vertellen u erover in het eerstvolgende gymnasiumbulletin.
Inmiddels is er een nieuwe leerlingensenaat samengesteld. In totaal
20 leerlingen uit klas 1 t/m 6 gaan zich dit jaar bezig houden met het
bedenken en organiseren van verschillende gymnasiumactiviteiten.
Alle activiteiten worden vermeld op de activiteitenkalender die na de
herfstvakantie wordt verspreid.
Dit schooljaar loopt Stefan de Vries zijn LIO-stage bij ons op school. Hij doet de eerstegraads lerarenopleiding
Klassieke Talen aan de Rijksuniversiteit Groningen en geeft Grieks aan klas 3 en Latijn aan klas 4.

docente
Latijn en Grieks
Ouderraad
In een ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en de schoolleiding. Ook het Dockinga
College havo/vwo heeft een ouderraad.
De ouderraad voor havo/vwo onder- en bovenbouw van het Dockinga College behartigt de belangen van
leerlingen en hun ouders en wil daarmee de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Enkele
voorbeelden daarvan:
● meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
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● de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd)
● meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docent schaarste, lesuren)
● het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen,
studiereizen en schoolfeesten
Om de twee maanden wordt er vergaderd. Bij de vergaderingen is de directie aanwezig.
Nieuwe leden altijd welkom!
Ieder jaar zijn er leden die afscheid nemen. Om weer op volle sterkte te komen zijn er ook weer enkele
enthousiaste leden nodig. Wie helpt ons als nieuw lid? Mogen wij op u rekenen?
Voor inlichtingen en natuurlijk voor het aanmelden kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de
ouderraad:
Mevr. E. van Rooijen, Westergeest
Tel.: 0511-422993
Heeft u suggesties, vragen, opmerkingen, aandachtspunten waarvan u denkt dat de ouderraad er wat mee kan,
of wilt u een onderwerp inbrengen voor de volgende vergadering, mail dan naar ouderraad.hb@dockinga.nl

Magister- of mailproblemen
Heeft u/heb je Magisterproblemen of is Magister geblokkeerd?
U/je kunt contact opnemen met:
Bovenbouw: Melden bij Marja Bleeker (administratie), blm@dockinga.nl of tel. 0519-229610
Onderbouw: Melden bij Janneke Mellink (administratie), vij@dockinga.nl of tel. 0519-229620
Wachtwoord Magister vergeten?
Klik op: Wachtwoord vergeten. U/je krijgt een code via de Dockingamail. Hiermee kunt u/kun je zelf een nieuw
wachtwoord aanmaken. Dit wachtwoord moet minimaal 12 tekens bevatten en het is beter om geen leestekens te
gebruiken.
Dockingamailproblemen of wachtwoord Dockingamail kwijt?
Voor onder- en bovenbouwleerlingen geldt: Stuur een mail met je naam en leerling nummer naar meneer Meijer:
mer@dockinga.nl Dhr. Meijer kun je ook bezoeken in 't Omnium lokaal F015 (bovenbouw)
Als ouders hun inlognaam zijn vergeten, kunt u contact opnemen met de administratie.

Regeling 18+
Vanaf je 18e ben je in Nederland niet meer leerplichtig, maar heb je alleen nog de kwalificatieplicht. Een
startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma. De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een
goede participatie in de maatschappij. Het bereiken van de meerderjarigheid heeft tot gevolg dat er ook in onze
relatie tot de ouders/verzorgers, respectievelijk de leerling enige wijzigingen komen en wel op de onderstaande
punten:
 De meerderjarige leerling (18 jaar of ouder) wordt volgens de wet als volwassen beschouwd. Dus mag de
school zonder toestemming van de leerling op grond van de wet op privacy geen informatie over cijfers,
verzuim, verlof e.d. verstrekken aan de ouder(s)/verzorger(s).
 De inzage voor ouders in Magister wordt voor de ouders automatisch geblokkeerd bij het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar. De leerling kan deze toegang (in overleg met de ouders) zelf via magister weer
activeren.
 Een meerderjarige leerling kan, volgens de regels van de school, zelf via email, brief of mondeling, kort
buitengewoon verlof aanvragen. Hij kan buitengewoon verlof aanvragen bij de coördinator.
 Een meerderjarige leerling mag zichzelf ziek melden of een verzoek indienen i.v.m. doktersbezoek.
 De school zal, net als bij een minderjarige leerling, gepaste sancties opleggen bij ongeoorloofd verzuim
of ander ongeoorloofd gedrag (wangedrag, ongeoorloofde absentie, spieken, etc.).
Elke leerling, minderjarig of meerderjarig, stemt (bij de aanmelding) in met de geldende schoolregels en de
leerling wordt geacht deze regels omtrent verzuim, verlof, e.d. te kennen.
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt kunt contact opnemen met Tineke Everaarts, e-mail: evt@dockinga.nl
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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.)
De rapportvergaderingen worden gehouden in week 46 en 47. De 10-minutengesprekken zijn gepland op 4
december. U kunt zich hiervoor vanaf vrijdag 9 november inschrijven.

Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen
mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel
mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: leerplicht en verlof. Als er een bijzondere reden is
waarom u extra vrij wil vragen voor uw kind, kunt u een aanvraag vakantie en verlof indienen bij de teamleider.

Belangrijke data en activiteiten voor onze locatie
Gedurende het jaar worden er verschillende informatie avonden en activiteiten 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.
De herfstvakantie is van maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018.
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