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Zo tegen de meivakantie, nu het zonnetje zich voorzichtig laat zien,
ligt voor u, het oudernieuws van april.
Het zijn drukke tijden. De aanmeldingen voor het volgende
schooljaar zijn binnen, de nieuwe afdeling DCQuest is volop in
ontwikkeling, de inspectie is langs geweest, de voorlichting en de
inschrijving voor de werkweken voor volgend schooljaar is gedaan
en de examentrainingen zijn alweer begonnen.
Morgen vieren wij Pasen met de leerlingen waarna iedereen van de
meivakantie kan gaan genieten.
Wij wensen u fijne Paasdagen en een zonnige meivakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Mev. C.A.J. Boomsma- de Jong en dhr. G.W. Bus

Dhr. G.W. Bus
Teamleider vwo
bus@dockinga.nl

Inspectiebezoek op 3 april 2019

Mevr. C.A.J. Boomsma-de Jong
Teamleider havo
jnc@dockinga.nl

Wij zijn trots op het positieve resultaat dat wij op 3 april op onze
locatie van de inspectie te horen kregen. Alle beoordelingen zijn
voldoende en alle kwaliteitsindicatoren staan op groen!

Mevr. T. Everaarts
Coördinator vwo bovenbouw
evt@dockinga.nl

De inspectie ziet hier grote vooruitgang op het gebied van
kwaliteitszorg en het gebied planmatig en cyclisch werken. Dit gaan
we voortzetten. Tijdens de lesbezoeken bleek dat er meer werd
afgestemd op de individuele leerling. Er is duidelijk een koers en
beweging te zien. De gezamenlijke verantwoordelijkheid en
inspanning is overal voelbaar.

Dhr. W. Gros
Coördinator havo bovenbouw
grw@dockinga.nl
Mevr. M. Douwes
Coördinator klas 2 en 3
dwm@dockinga.nl
Mevr. T. Adema-Speelman
Coördinator brugklas
adb@dockinga.nl

Inspectie: “Wij hebben een plezierige dag gehad vandaag op deze
school, een compliment voor jullie in deze roerige tijd is zeker op zijn
plaats”.

Paasviering donderdag 18 april 2019
Donderdag 18 april is er voor de onderbouw een creatieve
‘Paasviering’ georganiseerd. De leerlingen zijn op dit moment al
begonnen met het verzamelen van diverse materialen. We starten
we om 08.20 uur met het maken van de doeken per klas met de
mentor.
Om 12:00 uur gaan we de ‘hongerdoeken’ ophangen in de school.
Iedereen is van harte welkom om deze hongerdoeken te komen
bekijken.
In de bovenbouw worden er deze week (Stille week) voorafgaand
aan Pasen uitstapjes gemaakt naar de Bonifatiuskapel. Tijdens de
godsdienstles worden de kruiswegstaties in het park bij de kapel
verbonden met het bijzondere leven van Titus Brandsma. Eind mei
zal in Dokkum de Titus Brandsma musical worden gehouden. Zijn
leven stond in het teken van de emancipatie van katholieken in
Noord-Nederland en de erkenning van het Fries als tweede rijkstaal.
Zijn verzet tegen de nazi ideologie tijdens de tweede wereldoorlog
kost hem uiteindelijk zijn leven. Na de oorlog zijn deze voorzien van
afbeeldingen die te bewonderen zijn in het Bonifatiuspark. De
leerlingen krijgen hierbij uitleg en toelichting over de relatie tussen
de levensloop (lijden) van Jezus en de navolging van Titus en de
concrete consequenties voor on in het hier en nu.

Impressie kunstexpositie op 12 maart

Aanmeldingen

Aanmeldingen en DCQuest
De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels binnen
en zijn ongeveer volgens de prognose. Wij zijn blij met deze
aanmelding en bedanken de collega’s voor hun inzet van alle
activiteiten (voorlichtingen, doe-middag, open dag, meeloopdag, het
project denkers-doeners, open-space avond) om leerlingen kennis te
laten nemen van ons mooie onderwijs op HV.
Voor onze nieuwe afdeling DCQuest hebben zich 28 leerlingen
aangemeld.

Dockinga College Quest (DCQ) is een nieuwe afdeling van het
Dockinga College havo/atheneum/ gymnasium. DCQuest start in
leerjaar één en staat voor onderzoekend leren, waarbij de
nieuwsgierigheid en interesses van leerlingen worden aangeboord
en hun persoonsontwikkeling, onder begeleiding van een
persoonlijke coach, voorop staat.

Examen

Examen

Ook dit jaar organiseren wij examentrainingen. Inmiddels zijn de
afgelopen vier dagen examentrainingen voor ieder vak afgerond.
Na de meivakantie (waarin hard geleerd wordt door de
examenkandidaten) is er op 6, 7 en 8 mei de gelegenheid om vragen
te stellen op lesmomenten in het rooster van de examenklassen. De
leerlingen zijn vrij om naast de eigen lessen ook bij andere docenten
en niveaus aan te sluiten. In de mediatheek kunnen leerlingen altijd
terecht om te studeren tijdens de gehele examenperiode.
Het CE begint op donderdag 9 mei. De laatste examens zijn voor
ons op woensdag 22 mei. In Magister staat voor iedere
examenkandidaat zijn persoonlijke rooster.
Onze regel is dat de leerling tenminste 10 minuten voor het begin
van het examen aanwezig is in de examenruimte, zodat we op tijd
kunnen beginnen en leerlingen die we missen alsnog kunnen
opsporen. Een belangrijk voorschrift is, zie ook het PTA en
examensite www.mijneindexamen.nl , dat de leerling maximaal na 30
minuten na aanvang, nog mag deelnemen aan het examen.
Op woensdag 12 juni is de uitslag van CE-I. De kandidaten die (in
eerste instantie) niet zijn geslaagd, worden tussen 13.00 en 16.00 u
gebeld. Vanaf 17.00 u staat de uitslag op de website en hangt een

lijst met geslaagden op het publicatiebord in de hal. Alle geslaagde
kandidaten kunnen hun voorlopige cijferlijst op woensdag 12 juni om
17.00 u afhalen in de Grote Zaal van ‘t Omnium. Daarna op de
schooladministratie.
De diploma-uitreiking van de havo én de vwo leerlingen vindt plaats
op vrijdag 5 juli om 19.30 u in de Bonifatiuskapel.

Hoofd in de zon..

Hoofd in de zon..

Klas 4v is in deze periode bij Nederlands bezig met creatief
schrijven. Nu is inspiratie vaak gewoon transpiratie, maar soms
komen de ideeën wat makkelijker aanwaaien. Bij een stralend
voorjaarszonnetje bijvoorbeeld.
Daar zitten ze dan, op de trap bij de Kleine Zaal. Ik moest
onwillekeurig toch even denken aan de kleine waarheid die schuilt in
de tekst van dit liedje van De Dijk.

(…) 'k Hoor meisjes en jongens met fietsen en brommers
Met grote verlangens en het hart op de tong
Nee, het is niet te laat, we zijn met de meesten
Die niets anders hoeven dan hun hoofd in de zon.
Alles komt terecht
We zijn er nog niet
Maar we zijn onderweg
Alles komt terecht.

