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Agenda

30-06-2021 Leerjaar 4: toetsweek 4 (tm 09/07) 

02-07-2021 CSE uitslag 2e tijdvak   

05-07-2021 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze Week (tm 09/07) 

06-07-2021 CSE Tijdvak 3 (tm 09/07)

06-07-2021 Leerjaar 1: Lentse Plas (13.30 – 16.00 uur)

09-07-2021 Leerjaar 3: slotactiviteit

09-07-2021 Leerjaar 5: gala       

12-07-2021 Leerjaar 1-2: sportdag

12-07-2021 Leerlingbespreking leerjaar 1 en 2

13-07-2021 Leerjaar 3: sportdag

13-07-2021 Leerlingbespreking leerjaar 3

13-07-2021 Leerjaar 2: overnachten op school

13-07-2021 Leerjaar 5: boeken inleveren

14-07-2021 Leerlingbespreking leerjaar 4

15-07-2021 CSE uitslag 3e tijdvak

15-07-2021 Diplomafestival

16-07-2021 Leerjaar 1-2-3: jaarafsluiting vanaf 9.00 uur

16-07-2021 Leerjaar 4: jaarafsluiting vanaf 10.45 uur

19-07-2021 Zomervakantie (tm 27/08)

* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud

De afgelopen weken is ieder leerjaarteam een 

dag bij elkaar geweest op locatie. Een dag om 

te evalueren en vooruit te blikken op een nieuw 

schooljaar. Elk team had de ruimte om de dag zelf 

in te vullen: een trainer uitnodigen, diverse werk-

vormen toepassen, knopen doorhakken en even 

lekker de diepte in. Naast hard werken was er ook 

tijd voor ontspanning: samen lunchen of – zoals 

Team 3 – een mooi graffitiwerk maken!

Heidagen teams
Ha ouders! Ook zo blij met de school? Maar ook 

kritisch, en opbouwend? Zit je kind in leerjaar 1, 2 

of 3, of start er volgend schooljaar een kind?  

Dan zoeken we jou!

Wij, de Ouderraad, zijn een heel prettige, saam-

horige, kritische en humorvolle groep met zijn 

allen. Onlangs nog door zowel RvT als Inspectie 

geroemd om onze prettige en opbouwende 

inbreng naar de schoolleiding toe.

Maar door het vertrek van drie ouders van leerlin-

gen die hun diploma hebben gehaald, dunnen we 

weer wat uit en zijn we dus op zoek naar nieuwe 

aanwas, met name uit de eerste drie leerjaren.

Eens in circa twee maanden vergaderen we,  

samen met een lid van de schoolleiding, meestal 

Ed van Loon, en soms ook nog andere geno-

digden. Onderwerpen welke o.a. aan de orde 

komen: voortgang schooljaar, leercontent, welzijn 

kinderen, schooluitjes, etc..

Voel je je aangesproken en heb je interesse?  

Bel of mail Stefan, onze voorzitter. Hij kan je nog 

meer ins en outs vertellen.  

(sverkooijen@gmail.com / 0631957663).  

We kijken uit naar je komst!

Oproep Ouderraad
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De leerlingen van toekomstig leerjaar 2 gaan in de 

week van 6 t/m 10 september op zeilkamp in Beers. 

Voor het programma van 7 en 9 september hebben 

wij daar ervaren zeilers voor nodig. Zijn er ouders 

die het leuk vinden om hierbij te helpen? Of kent u 

iemand die ervaren is op het water? Neem contact 

op met Willemijn Burgers voor meer informatie of 

meld u direct aan via w.burgers@notredame.nl.

Notre Dame is na een lange periode van onder-

wijs op afstand extra benieuwd naar de ontwik-

keling van haar leerlingen. Daarom zijn in leerjaar 

1 en 3 enkele toetsen van het Cito Volgsysteem 

VO (CVVO) afgenomen. Hiermee krijgen we goed 

inzicht waar de leerlingen staan en waarbij ze 

mogelijk extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

De resultaten worden vergeleken met landelijke 

normen en vormen een goede basis voor school-

advies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt 

bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker. De taken 

hebben zich gericht tot de vakken Nederlands  

en Rekenen/Wiskunde. 

Ik ben Hans ten Cate en al lang (43 jaar) werkzaam 

in het onderwijs. Ik heb op meerdere scholen 

gewerkt, maar veruit de meeste jaren op het Mon-

dial College als docent Engels, teamleider VWO, 

examensecretaris M-H-V en als lid van het MT.  

Op de eerste dag van mijn pensioen in augustus 

2019 fietste ik naar een mooie school in Ubbergen 

na een telefoontje van Marij met de vraag of ik 

een aantal lessen Engels wilde vervangen.  

Sindsdien loop ik hier, met korte tussenpozen, 

nog steeds met veel plezier rond en neem ik 

straks voor de 3e keer afscheid van jullie en 

de leerlingen. Het zal opnieuw even pijn doen, 

want het blijft een mooi en uitdagend vak. Notre 

Dame, een fijne school met hardwerkend, betrok-

ken personeel, waar leerlingen in heel goede en 

zorgzame handen zijn.

 

Juliët Wijngaards: Leerlingen en collega’s helpen 

zich te ontwikkelen en goed toegerust het beste 

uit zichzelf te halen, daar ga ik voor. Eerder in het 

onderwijs als, onder meer, docent en directeur, 

sinds vorig jaar als schoolleider op Notre Dame. 

Naast mijn liefde voor het onderwijs, is er de 

liefde voor mijn gezin, familie en vrienden én voor 

reizen, muziek en festivals.

Leerlingen uit leerjaar 4 gingen voor het vak NLT  

naar Persingen om onderzoek te doen naar land- 

bouw in de omgeving. Leerlingen uit leerjaar 3 

schilden zelf aardappelen en bakten overheerlijke 

frieten als afsluiting voor het hoofdstuk over 

duurzaamheid. Zie hier het resultaat...  

Doe ons maar duurzaam!

Zeilers gezocht!

Voorstellen (en deels alweer afscheid nemen) MT deel 1

Cito-Volgsysteem  
in leerjaar 1 en 3 Projecten NLT en biologie

Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de 

schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder 

de knop

Onze collega Marloes van der Wal, docent 

economie en decaan, nam afgelopen maand 

afscheid als decaan in de decanenkring van 

Nijmegen en omstreken. Marloes heeft deze 

functie op Notre Dame zo’n 25 jaar lang op 

een zeer betrokken manier ingevuld. Niemand 

op school weet meer van de enorme zee aan 

vervolgopleidingen op MBO en HBO.  

De hoeveelheid (oud-)leerlingen die advies van 

Marloes heeft gehad bij het samenstellen van 

hun profielkeuze (voorheen vakkenpakket) en 

de keuze van hun vervolgopleiding loopt in de 

duizenden. Als iemand het motto ‘ken je leerling’ 

dagelijks in praktijk bracht, dan is dat Marloes. 

We vinden het jammer dat Marloes deze functie 

neerlegt, maar zijn haar ook dankbaar voor alle 

weloverwogen adviezen!

Afscheid Marloes als decaan
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