
 

 
 

 
 

 
Dominicus Xperience 
 

Hoe werkt het? 
 
 Maak een keuze uit een van de 14 routes. Kies je bijvoorbeeld route 1 dan volg je eerst een les 

Nieuwe media en daarna een les wiskunde. Je kunt helaas geen andere combinaties maken.  

 
 Naast de vakken kom je in de routes 3, 6, 13 en 14 ook een van onze projecten tegen. 

 

 Ga naar één van de kramen in de aula om een deelnemerskaart op te halen.  

Kraam 1: Route 1 t/m 7.  
Kraam 2: Route 8 t/m 14.  

Bezoek je de lessen met 2 personen? Dan heb je ook 2 kaarten nodig. 

 
 Is een route volgeboekt? Kies dan opnieuw een route.  

 

 Haal vervolgens een naambadge bij de kraam “Badges”. 

 
 Op de deelnemerskaart staat in welk lokaal je moet zijn. Graag niet eerder dan 10 minuten voor 

aanvang van de les plaatsnemen in het lokaal. Je kunt je jas ophangen in de garderobe achter de 

receptie. 

 

Wij wensen je veel plezier bij je eerste les op het Dominicus College! 
 
 

In de pauze staat er in aula limonade/thee/koffie klaar. Na de lessen heb je de gelegenheid tot het 

stellen van vragen en kun je je al inschrijven. 
 

Omdat de Dominicus Xperience met name bedoeld is voor leerlingen en wij geen 
leerlingen willen teleurstellen, vragen wij u om uw zoon/dochter met max. 1 persoon te 

begeleiden naar de lesjes. 
 
- Wat is “Nieuwe media”:  

Nieuwe media zijn digitale media zoals de computer, het internet, digitale fotografie en film of een 
game. In het vak Nieuwe media leer je vanaf het eerste leerjaar hier creatief en verantwoord mee om 

te gaan. Met behulp van digitale fotografie en film, met programma’s als Photoshop en Pinnacle en 
verschillende apps op de iPad, leer je met behulp van beeldtaal jouw werk te presenteren. We 

proberen telkens aan te sluiten bij de nieuwste media en trends. Tegelijkertijd leer je samenwerken, 

taken verdelen, presenteren, organiseren en elkaar beoordelen. Ook met je smartphone of iPad kun je 
fotograferen en filmen. De foto’s en filmpjes zijn in een handomdraai op internet geplaatst, met soms 

nare gevolgen. Ook daar besteden we aandacht aan.  
  

- Wat is “Ik en de wereld”: 

Waarschijnlijk zit jij net als je vrienden regelmatig achter de PC, iPhone of iPad te chatten, te 
instagrammen of te gamen. Maar ben je je voldoende bewust van alle mogelijkheden én risico's die de 

digitale wereld biedt? Tijdens de lessen bij “Ik en de Wereld” verkennen we met elkaar deze 
mogelijkheden. Dit doen we onder andere door het met elkaar te hebben over wat jij allemaal doet 

online. Benieuwd naar ‘Ik en de Wereld’? Kom langs!” 
 

- Wat is “Universum”:  

Het vak Universum omvat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek. Je bent tijdens 
deze les steeds bezig met of praktijk: technieken leren en dan het bouwen van een periscoop, 

blokfluit of gitaar, memobakje, enzovoort, of met theorie: over onder andere licht en geluid. Je leert 
enkele forensische technieken en je onderzoekt een moord. Je werkt tijdens de Universumlessen in 

het technolab, in een theorielokaal of je bent bezig met een CAD-programma op het computereiland. 

Kortom, universum is uiterst gevarieerd en je zult uitkijken naar de volgende les! 
 
            


