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Avond van de filosofie 2010: de staat van de wereld 
Op 17 mei aanstaande vindt de derde avond van de filosofie plaats. Op die avond presenteren leerlingen uit 5V 

die filosofie in hun pakket hebben hun vragen, hun analyse en hun visie op de staat van de wereld. 

Onderwerpen als macht, terrorisme, democratie en kosmopolitisme komen aan bod. Nieuw dit jaar is dat niet 

alleen leerlingen van onze school aan bod komen. Ook leerlingen van het Maaswaal College komen deze avond 

aan het woord. Al met al belooft het een inspirerende avond te worden over de staat van de wereld. Op 15 mei 

zal het precieze programma bekend gemaakt worden. 

 

Avond van de filosofie: 17 mei, 19.00 - 21.30 uur Dominicus College 

 

Mark van der Meijden, docent filosofie 

 

4V - Congres van Wenen 
Alle 4V-leerlingen met geschiedenis in hun pakket liepen er op vrijdag 7 

april wat netter bij dan normaal. Na weken van voorbereiding was het tijd 

voor het ‘Congres van Wenen’ waarbij ze als diplomaten een land 

vertegenwoordigden. Net als bij het echte congres, dat duurde van 1814 

tot 1815, correspondeerden de landen op papier met elkaar. Na de 

werkdag kon er echter wel vrijuit gepraat worden onder het genot van 

eten en drinken en natuurlijk een Weense wals. De uitkomsten 

zullen binnenkort bekend gemaakt worden in de klas. Tevens wordt 

dan gekeken of de uitkomst van de leerlingen verschilt van de echte 

uitkomst zoals die in 1815 werd ondertekend.  

 

Sjel Jansen- Geschiedenis   
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 2. 

Examenklassen geschiedenis naar het Rijksmuseum 
Op maandag 10 april werd door de examenleerlingen 5H en 6V met geschiedenis in hun pakket het 

Rijksmuseum in Amsterdam bezocht. Hier kregen zij een rondleiding van ruim een uur. Hetgeen verteld werd 

tijdens de rondleiding sluit direct aan op het Centraal Examen Geschiedenis dat de leerlingen over een aantal 

weken voor hun kiezen krijgen. In de rondleiding werden diverse objecten bekeken; de commentaren die 

gegeven werden sluiten aan bij de ‘Tien Tijdvakken en Kenmerken Aspecten van Geschiedenis’. Vooral de 

Context Republiek was goed vertegenwoordigd. Aan de Nachtwacht werd wat extra tijd besteed! Het was een 

zeer geslaagde dag! 

 

Sjel Jansen, docent geschiedenis 

 

 

Barcelonareis 5V  
Over een paar weken is het zo ver: de Barcelonareis 

van 5V! Op maandag 8 mei vetrekken we naar het, 

hopelijk, zonnige zuiden voor een onvergetelijke 

week vol culturele hoogtepunten. Het belooft weer 

een mooi programma te worden, met dit keer zelfs 

een dag die door groepen leerlingen zelf in elkaar is 

gezet. Voor het vak CKV maken de leerlingen een 

persoonlijk reisverslag op een door hen gekozen 

manier: een vlog of een blog, maar een fotoverslag, 

reisdagboek of video kan natuurlijk ook. Wij kijken 

in ieder geval erg uit naar de reis! 

 

In de bijlage kunt u het Barcelona Magazine vinden met alle ins en outs van onze reis, de papieren versie is al 

aan uw zoon of dochter mee gegeven. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u in dit 

magazine onze contactgegevens vinden. 

 

Nanda Verhagen, namens de organisatoren 

 

Deadline Portfolio 4H/4V/5V 
Op 15 mei moeten de leerlingen uit 4H, 4V en 5V hun Portfolio in dominicuscollege.dedecaan.net hebben 

bijgewerkt n.a.v. de LOB-activiteiten die zij hebben ondernomen in het kader van hun loopbaanoriëntatie. 

Dat betekent dat alle verslagen moeten zijn aangemaakt en geüpload via Keuzeactiviteiten. 4H/4V moet 

daarmee minimaal 20 SLU hebben behaald; 5V minimaal 40 SLU. Zie ook het PTA LOB. Let op dat LOB meetelt 

als handelingsdeel, en dus voldoende moet zijn afgerond. 

 

De decanen 

 


