
Wat gebeurt er in de lesjes tijdens de  

Dominicus Xperience?  

 

Welke lesjes zou jij willen bezoeken? 

 

 

 

Nieuwe media 

 

We zitten de hele dag op heel veel verschillende beeldschermen en beeldschermpjes. We sturen foto’s 

en filmpjes via allerlei sociale media. Misschien vertellen we elkaar tegenwoordig wel meer via beelden 

dan via een tekst.  

 

In deze les ga je met beeld, en zónder tekst, een verhaal vertellen. Om dat verhaal te kunnen 

vertellen, maak je drie foto’s die je in de goede volgorde zet. Zo maak je in een groepje een eigen 

beeldverhaal. 

 

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 open lesdag  bij “Ik en de Wereld” verkennen we met elkaar deze 

mogelijkheden en gaan we het onder meer hebben over "nepnieuws" versus "echt nieuws". Met 

andere woorden, is alles wat je leest op internet ook echt waar? Neem zo mogelijk je smartphone 

maar mee en oordeel zelf over hoe "smart" jij met je phone omgaat! 

 

Latijn 
 

Gladiatoren, helden van het Colosseum! 

Ben je nieuwsgierig naar het leven van een gladiator? Naar gladiatorengevechten in het Colosseum in 

Rome of het amfitheater in Pompeii? 

Wil je weten hoe een dag eruit zag voor een gladiator? Welke wapens hij had? Welke risico's hij liep? 

Wist je dat de gladiator ook een zij kon zijn? 

Wil je ook nog kennismaken met een gladiator die in het Latijn over zichzelf vertelt? 

Dan ben je in deze les aan het goede adres. 

Komt dat zien, komt dat zien! 

 

Tekenen (Beeldende Kunst en Vormgeving) 
 

Heb jij goede ideeën die je wil verbeelden? Dan ben je bij het vak tekenen/beeldende kunst en 
vormgeving op het Dominicus College op de juiste plek. De kunstdocenten begeleiden je graag in het 

proces van idee naar ontwerp en uitvoering. Op onze school is tekenen niet alleen een vak voor 
leerlingen met ‘gouden handjes’. Naast goede ideeën en inzet is goed kijken belangrijk. In het eerste 

jaar, en dus ook in deze ‘kunst-Xperience’, maak je kennis met allerlei materialen en technieken. Die 

variëren van tekenen met grafietpotlood en dikke viltstiften tot werken met aquarelverf en een 
schilderprogramma op je iPad.  

 

Benieuwd naar wat de kunstdocenten voor je klaar hebben liggen? Volg dan tijdens de Dominicus 

Xperience een les Tekenen! 

 

 



 

Wiskunde 
 

Wiskunde op de middelbare school lijkt een klein beetje op het rekenen dat je op de basisschool 

gewend bent, maar toch is het een heel ander vak. Het gaat bij wiskunde vooral om (ruimtelijk) 

inzicht, patronen herkennen en logisch kunnen nadenken. 

 

Tijdens de Dominicus Xperience gaan we van verschillende figuren de oppervlakte berekenen. 

 

Geschiedenis  
 

Geschiedenis saai? Dacht het niet! Bij geschiedenis werk je natuurlijk niet alleen met boeken. Ook 

andere bronnen kun je gebruiken zoals afbeeldingen, film en muziek. In deze les ga je aan de gang 

met verschillende bronnen. Ook samenwerking komt hierbij kijken. Onder leiding van twee docenten 

ga je een klein onderzoek uitvoeren. Het onderwerp blijft nog even geheim. Tot op de Dominicus 

Xperience! 

 

Frans 

 

Frans is voor de meesten van jullie een onbekende taal. Toch zitten er in het Frans allerlei 

Nederlandse woorden, zoals ook het Nederlands veel woorden aan het Frans heeft ontleend. We gaan 

op zoek naar deze woorden om te ontdekken dat we al meer van het Frans weten dan we misschien 

denken. 

 

Een van de belangrijkste doelen van de lessen Frans is dat je je verstaanbaar kunt maken in een 

Franstalig land. We oefenen met een eenvoudig kennismakingsgesprekje. Tijdens de lessen Frans 

maak je niet alleen kennis met de taal maar ook met gewoonten en achtergronden die soms heel 

verschillend zijn van de onze. We spelen een korte quiz om na te gaan wat we nu al weten van 

Frankrijk.   

 

Universum practicum 
 

Hou jij van techniek en vind je het leuk iets met je handen te maken? Bij het universum practicum 
ben je dan op zijn plaats.  

 
Een groepje gaat met behulp van technisch lego een opstelling bouwen met pneumatiek en de andere 

groep gaat in de werkplaats met behulp van de verschillende technieken, tekenen, zagen, boren en 
schuren, het oudhollandse spel boterkaas en eieren maken en jullie ouders mogen natuurlijk helpen. 

Na afloop mag je jouw gemaakte spel mee naar huis nemen en krijgt de groep die met technisch lego 

aan de slag gaat, ook een spel mee als aandenken. 
 

Tot ziens in het technieklokaal op de Dominicus Xperience! 
 

Cambridge English 
 

Dear all, 

 

In this Cambridge English class, you’ll learn about what Cambridge English exactly is. What do we 

normally do in class? And why? In deze les wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. Er wordt 

kort uitgelegd waarom wij lesgeven volgens de Cambridge English methode, en wat je hier uiteindelijk 

mee kan. Maar we gaan natuurlijk vooral aan de slag met oefeningen uit het 1A boek! So what are 

you waiting for? Come and join us, and practise your English!   

 

 



Universum  

 

Bij het vak universum worden verschijnselen uit de omgeving bekeken vanuit biologisch, scheikundig, 

natuurkundig en wiskundig oogpunt. De principes achter de verschijnselen worden zo goed mogelijk 

zichtbaar gemaakt.  

 

Een verbazend verschijnsel is dat we soms dingen anders zien dan ze in werkelijkheid zijn. Dit 

fenomeen noemen we optische illusies. Deze illusies ontstaan op verschillende plaatsen in het proces 

van zien en waarnemen. De bouw van het oog leidt tot bepaalde optische illusies maar de 

meerderheid van de illusies wordt veroorzaakt door onze hersenen.  

 

Verschillende types optische illusies zullen worden gepresenteerd en hun oorzaak zal worden 

besproken. 

 

Biologie 
 

Zoveel plantjes en diertjes op de wereld, maar waar horen ze bij? Biologie is net een grote puzzel met 

al deze wezens. Daarom hebben we je hulp nodig tijdens deze miniles van Biologie. In een korte 

uitleg leer je wat ordenen is en daarna ga je aan de slag met de grote ordeningspuzzel. 

 

Project Nieuws 

 

Ben jij nieuwsgierig? Durf jij op anderen af te stappen? Vind je het leuk om te filmen en te 

interviewen? Kom dan kijken bij het project Nieuws! In een korte workshop leer je wat goede 

interviewvragen zijn en hoe je een interview mooi in beeld brengt. Als een echte journalist ga je 

vervolgens anderen het hemd van het lijf vragen!  

 

Project Enge dingen 
 

Horrorclowns, spinnen, hoogtes, onweer en de tandarts. Allemaal dingen waar je bang voor kunt zijn. 

Waar komt dat nou vandaan? Is angst in alle gevallen wel even terecht? Is bang zijn vooral vervelend, 

of kan het soms wel handig zijn of misschien zelfs wel leuk? Ben je nieuwsgierig naar enge dingen. 

Misschien ga je dan bij dit project niet alleen iets leren, maar ook ervaren en onderzoeken. Durf jij dat 

aan? 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


