
 

1. 

 

 

Uitwisseling 3H1 
Van 15 tot 22 maart vond de uitwisseling plaats in Nederland met leerlingen uit Barcelona . Een tegenbezoek 

nadat klas 3H1 begin februari een week in Barcelona was ontvangen. Marjan van der Meulen had een prima 

programma georganiseerd en het was dan ook een prima week met onder andere een bezoek aan het Anne 

Frank huis en het Rijksmuseum. Daarnaast zijn de leerlingen  intensief bezig geweest tijdens het schaatsen en 

bij clinics van Speijers Sport.  Ook op artistiek gebied werden ze uitgedaagd en hebben ze een protretschilderij 

gemaakt van hun ‘partners’. Dit resulteerde in een aantal zeer bijzondere creaties. Tevens moesten ze de 

handen uit de mouwen steken bij het kaasmaken. Over 6 weken kunnen ze het resultaat ervan zelf gaan 

proeven. 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde uitwisseling en is het jammer dat dit het laatste 

kunststukje is dat Marjan van der Meulen voor onze school heeft gedaan. Na 40 jaar onderwijs mag ze van haar 

welverdiende pensioen genieten. Ik wil Marjan bedanken voor de bijzonder fijne samenwerking tijdens de 

uitwisselingen die we samen hebben beleefd. Ook 3H1 verdient een compliment. Het is een heel leuke groep 

om mee op pad te gaan. Het welslagen van deze  uitwisseling is dus ook vooral hun eigen verdienste geweest! 

 

Arthur Mutsaers, docent aardrijikskunde 
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Feestelijke uitreiking  van de  Radboud Pre University  diploma’s 
Dinsdag 21 maart was het dan zover, vijftien leerlingen van diverse Nijmeegse scholen, die twee jaar geleden 

begonnen aan het Radboud Pre-University programma  of Science, met de naam ‘Een Machtig Avontuur’, 

ontvingen die dag hun diploma uit handen van hoogleraar professor Sijbrand de Jong. De gediplomeerden 

van  het Dominicus College waren Koen Valk, Joris van der Zwaluw en Mathijs Vastenhouw. Om aan dit 

programma te mogen deelnemen moet je eerst door een stevig selectieprogramma zien te komen. Het 

programma zelf stelt ook hoge eisen aan de deelnemers. Iedere week gaan leerlingen een halve dag naar de 

universiteit om er colleges en practica te volgen over interessante maar ook ingewikkelde natuurweten-

schappelijk onderwerpen, waarbij de laatste ontwikkelingen aan bod komen.  Aan onze Koen was de eer 

gegund om namens de deelnemers nog een toespraak te houden en dat deed hij voortreffelijk. Namens het 

Dominicus College wil ik alle deelnemers maar in het bijzonder Koen, Joris en Mathijs feliciteren met dit 

geweldige resultaat. Wij zijn natuurlijk heel trots op jullie.  

 

De werving van nieuwe deelnemers begint al over drie weken. Wij hopen dat er dan ook weer leerlingen van 

het Dominicus College zullen gaan deelnemen. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

 
De drie gediplomeerden vlnr  Mathijs, Koen en Joris 
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Verslag MR-vergadering 8 maart jl. 
Woensdag 8 maart was er een MR-vergadering met de directie. In een positieve sfeer is gesproken over een 

flink aantal onderwerpen. Tijdens de vergadering heeft de MR instemming verleent aan het pestprotocol. 

Tevens is ingestemd met het verzoek dat kwam vanuit de havo-afdeling om een experiment te starten om op 

een andere manier te bepalen wie overgaat van de eerste klas naar de tweede klas en van de tweede naar de 

derde. Ook is er gesproken over de plannen met het schoolplan op een poster (inclusief de missie en de visie 

van het DC), de aanmeldingen voor komend schooljaar, de groei van de MK, het leerling 

tevredenheidsonderoek van de eerste klassen en de eerste resultaten van onderzoeken rondom de iPad. 

 

Na een aantal wisselingen is de MR weer voltallig en bestaat momenteel uit de volgende personen: 

namens de leerlingen: Sander Elemans , Marnix Looijmans en Giovanni Meijer; 

namens de ouders: Erwin Ooymans, Dennis Löwik en Hans van der Weide; 

namens het personeel: Carla van Gruijthuijsen, Nanda Verhagen, Harm Denissen, Tom Hooft van Huysduynen, 

Toon Verploegen (voorzitter) en Bart van Riessen (secretaris). 

 

De volgende algemene vergadering zal zijn op 19 april. Voor die tijd zal de personeelsgeleding nog met de 

directie vergaderen. Ook zullen ouders en leerlingen met de rector spreken over de schoolgids en de 

ouderbijdrage van komend jaar. 

 

Bart van Riessen, secretaris MR 

 

3G laat Theseus en Romulus herleven!  
Afgelopen dinsdagavond was de traditionele toneelopvoering door de leerlingen van 3 gymnasium. Na weken 

van schrijven, toneelteksten stampen, repeteren, decor bouwen en nog meer repeteren, was het eindelijk 

zover! Een groot publiek mocht genieten van twee geweldige toneelstukken: twee helden uit de Grieks-

Romeinse oudheid herleefden door onze helden en heldinnen van 3G! 

 

De leerlingen van 3G2 lieten de avonturen van de Griekse held Theseus zien. Theseus reist door Griekenland op 

zoek naar zijn vader – een tocht die niet zonder gevaren is. Schurken als de ‘pijnboombuiger’, de 

‘benenafhakker’ en de ‘knotszwaaier’ verslaat Theseus met gemak! Wanneer Theseus eindelijk zijn vader heeft 

ontmoet, hoort hij van de vreselijke Minotauros op Kreta. Een monster, half mens, half stier, dat kinderen 

verslindt! Theseus gaat wederom op pad en verslaat de Minotauros in een spectaculair gevecht. Ook de 

volgende scènes worden op creatieve wijze door de leerlingen getoond: Ariadne die hopeloos verliefd wordt op 

Theseus, maar hem kwijtraakt op het eiland Naxos, Theseus’ vader die niet meer gelooft in de thuiskomst van 

zijn zoon en uit verdriet van een rots springt, Theseus zelf die zijn vader opvolgt als koning en Athene sticht. 

Het einde van deze held is tragisch, maar het toneelspel van de leerlingen geweldig! 
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Vervolgens stapten we over naar de Romeinse oudheid: de leerlingen van 3G1 brachten de stichting van Rome 

ten tonele. Na ruzie, moord en een staatsgreep belanden de baby’tjes Romulus en Remus in een mandje op de 

rivier de Tiber. Een heuse wolvin zoogt de jongetjes en de herder Faustulus voedt hen samen met zijn vrouw 

op. Wanneer de broers besluiten een eigen stad te bouwen, krijgen ze ruzie en doodt Romulus zijn broer. 

Romulus wordt koning van Rome, maar komt voor 

grote uitdagingen te staan. De inwoners van zijn stad 

zijn een vrolijke bende dieven, rovers en misdadigers – 

maar er is geen enkele vrouw! Om te voorkomen dat 

zijn stad al te snel aan haar einde komt, besluit 

Romulus om Sabijnse vrouwen te roven. De mooiste 

houdt hij uiteraard voor zichzelf. Dan heeft hij de smaak 

van het oorlogvoeren te pakken: Rome moet een groot 

en sterk rijk worden! Zijn soldaten trekken er keer op 

keer enthousiast op uit en winnen elke slag! Ook 

Romulus sterft uiteindelijk en wordt opgenomen onder 

de goden. 

 

De leerlingen van 3G hebben het publiek geboeid met actie, humor en vooral heel enthousiast toneelspel. De 

leerlingen mogen trots zijn op het eindresultaat dat ze met hun inzet én samenwerking tot stand hebben 

gebracht – en wij zijn trots op hen!     

 

Namens de docenten Klassieke Talen, Mandy van der Velden 

 

 

 


