
 

1. 

 

Uitslag Centraal Examen 

Afgelopen woensdag is het resultaat van de eindexamens bekend gemaakt. De slagingspercentages na het 

eerste tijdvak zijn: 

 

 kandidaten geslaagd 1e 

tijdvak 

  

havo 81 61 75%     

vwo 99 75 76%     

totaal 180 136 76%     

 

Feest voor de 136 geslaagden! De namenlijst van de geslaagden is terug te vinden op de website onder het 

kopje Nieuws. Met 44 leerlingen die nog niet geslaagd zijn, vallen deze cijfers (inclusief Monnikskap waar 

iedereen geslaagd is!) tegen. We streven naar slagingspercentages die na het 2e tijdvak minimaal op 90% 

zitten, maar dat zit er dit jaar niet meer in. De verwachting is dat we uiteindelijk voor zowel havo als vwo in de 

buurt van de 85% gaan komen.  

 

Alle reden om te kijken wat dit jaar anders maakt dan 

de voorgaande jaren en wat we er zelf aan kunnen 

doen. Maar nu eerst succes gewenst voor alle 

kandidaten die gisteren onder tropische 

omstandigheden aan de herexamens zijn begonnen! 

 

Menno Bartlema, conrector  

 

Domini-Fest 
Op 6 juli sluiten we het schooljaar met de leerlingen 

af met het eindfeest bij de Berendonck! Het wordt 

een strandfeest met festivalthema. Leerlingen kunnen 

waterskiën (speciaal voor ons voor maar € 10,-), 

zwemmen, beachvolleyballen, en er is een 

BBQ. Daarnaast kunnen ze genieten van optredens 

van een aantal bandjes en is er een D.J. We schenken 

fris, sap, Bavaria mex (0,0%) en alcoholvrije cocktails. 

 

Waar: De Berendonck 

Wanneer: 6 juli van 19:00 tot 00:30 uur 

Kaarten: € 6,-, muntjes: € 1,50 

Waterskiën: € 10,- (aanmelden is mogelijk van 19:00 

tot 20:00 uur) 

Kaartverkoop: 19 & 20 juni tijdens de grote pauze in de aula   

 

Steffie Pragt, namens het AC 
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 2. 

Kunstboek 

Zo’n drie jaar geleden kregen onze docenten van de sectie 

beeldend, Marissa Vosters en Hanneke de Jong, de vraag van 

uitgever Lambo of zij het bestaande boek voor Tehatex (tekenen) 

theorie wilden herschrijven. Hier hadden zij wel oren naar. Al snel 

concludeerden zij dat ze het niet wilden herschrijven, maar dat ze 

een compleet nieuw boek wilden maken. De uitgever ging 

hiermee akkoord en dit was het begin van een intensief project 

waar zij met enorm veel plezier aan gewerkt hebben. Het 

resultaat is een aantrekkelijk, kleurrijk, maar overzichtelijk boek, 

waar zij, terecht, erg trots op zijn. En wij zijn op onze beurt erg 

trots op deze mooie prestatie van onze docenten! Het boek staat 

komend jaar op de lijst van de bovenbouwleerlingen. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

 
 

Jaarplanner schooljaar ‘17 – ‘18 
De jaarplanning van komend schooljaar vindt u niet in Itslearning, maar in een veel overzichtelijker en 

toegankelijker Googledrive-bestand. Dit bestand kunt u vinden via onze website>Onze school>Jaarplanner. 

 

Facilitaire zaken 
De komende weken gaan we in de sporthal en B101/B102 alle lampen vervangen door LED-verlichting. Als dit 

bevalt gaan we in de loop van 2017-2018 in het hele gebouw over op LED-verlichting. Dat levert een flinke 

besparing op de energielasten op en maakt de school weer een stuk duurzamer! 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

http://www.dominicuscollege.nl/onze-school/jaarplanner
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 3. 

Stapavond voor ouders op de Kaaij 
IrisZorg organiseert dit jaar 2 keer een voorlichtingsavond over uitgaan, alcohol en opvoeding op 5 juli en  

30 augustus a.s. op de Kaaij (onder de Waalbrug) in Nijmegen. In de bijlage vindt u hierover meer informatie. 

 

Jeannette Buijs, zorgcoördinator 

 

3G presenteert en sluit af! 
Afgelopen woensdagavond hebben de leerlingen van 3G1 en 3G2 een presentatieavond verzorgd voor elkaar, 

hun ouders en docenten. Een aantal eindproducten van de drie meest recente Artes Liberales werd getoond. 

De Artes maken, samen met de Masterclasses, deel uit van het curriculum van de gymnasium onderbouw. De 

projecten zijn verbredend en verdiepend en komen zo tegemoet aan de leergierigheid, nieuwsgierigheid en 

creativiteit van de leerlingen. 

 

Vanuit de Ars Retorica werd een drietal redevoeringen opnieuw 

ingestudeerd. De lijkredes voor Maarten Luther en Lodewijk XIV en een 

lofrede op het feminisme compleet met stijlfiguren, hier en daar een 

stemverheffing of juist weer een goed ingebouwde rustpauze hebben de 

leerlingen met verve voorgedragen. Het publiek luisterde ademloos toe! 

Aan de hand van diverse posters lieten de leerlingen vervolgens zien hoe 

ze zich bij de Ars Astronomia hebben verdiept in eigenschappen, massa 

en omvang van planeten. En hoewel Pluto een posterpresentatie waardig 

was, werd door de leerlingen nog eens duidelijk uitgelegd waarom hij 

niet meer tot de planeten gerekend mag worden. Van de meest recente 

Ars, de Ars Dialectica, werden tot slot tw ee Engelstalige filmpjes 

getoond. Het publiek kent nu de belangrijkste leden van de Britse 

koningshuis, weet welke lengte de rokjes van Kate Middleton hebben en 

heeft genoten van de bijzondere gebeurtenissen die vooraf gingen aan 

het sprookjeshuwelijk van William en Kate! 

 

 

Met de uitreiking van een 

certificaat en een glas heerlijke 

nepbubbels hebben we de avond 

én drie jaar gymnasium onderbouw 

feestelijk afgesloten. De echte 

afronding van het schooljaar volgt 

nog: de laatste Masterclass is de 

excursie naar Trier! 

 

Mandy van der Velden,  

docente Grieks  

 

 


