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Geslaagden 2e tijdvak 
In het 2e tijdvak zijn er nog 9 kandidaten geslaagd op de havo en 10 op 

het vwo. Daarmee komt het slagingspercentage op beide afdelingen 

afgerond uit op 86%.  

 

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!!  

 

Hier vindt u de namen van de geslaagden..  

 

Afrondende activiteiten 
Deze week staan voor de meeste leerlingen de laatste activiteiten op de rol. Naast een aantal projecten zijn dit 

vooral excursies en mentoruitjes. In de jaarplanning in Itslearning is te zien welke activiteiten gepland staan. 

Donderdagavond is het dan eindelijk tijd voor het eindfeest op de Berendonck. Vooralsnog ziet het ernaar uit 

dat de weergoden onze leerlingen erg goed gezind zijn! 

 

Diploma-uitreiking 

A.s. vrijdag 7 juli krijgen de geslaagde leerlingen hun diploma uitgereikt. We beginnen dit jaar om 14.00 uur 

met de Monnikskap. Om 16.00 uur gaat het vwo van start en 19.30 uur is het de beurt aan de havo. Plaats van 

handeling is de feestelijk omgetoverde sportzaal. We maken er een mooi feest van! 

 

Boeken inleveren  
Op woensdag 12 juli moeten de boeken ingeleverd 

worden volgens het schema dat in de brief staat die 

naar ieders huisadres is gestuurd. Mocht een leerling 

verhinderd zijn, dan is hij/zij verantwoordelijk om 

iemand anders de boeken op het aangegeven tijdstip 

in te laten leveren. In verband met de administratieve 

verwerking  is het helaas niet mogelijk om de boeken 

op een ander moment in te leveren.  

 

Leermiddelen zelf aan te schaffen 

Naast de boekenpakketten die voor de reguliere leerlingen op vrijdag 25 augustus op school worden uitgereikt 

is er per leerjaar een aantal leermiddelen die een leerling zelf moet aanschaffen. Het gaat om 

gebruiksmaterialen als een woordenboek, rekenmachine, USB-stick etc. We merken dat leerlingen deze 

leermiddelen bij de start van het schooljaar vaak nog niet aangeschaft hebben. Wilt u hier alert op zijn? Op 

onze website onder: Onze school>Ouders & Dominicus vindt u een overzicht van de betreffende leermiddelen 

leermiddelen. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

Gesamtkunstwerk 

4H volgde een jaar lang lessen CKV over kunst en cultuur. Op 3 juli werd dat jaar afgesloten met het maken van 

een Gesamtkunstwerk; een kunstwerk waarin 2 kunstdisciplines verwerkt zijn. Een dag lang werd gewerkt aan 

onder andere een collectie t-shirts met als tegenstelling rijk en arm, een schilderij met daarin verwerkt een 

gedicht (dat schilderij doet uitgeklapt ook nog dienst als tafel) en een wel zeer bijzonder kledingstuk waarvan 

de linkerhelft een wit t-shirt met stropdas is en de rechterhelft een gebloemd jurkje. Op beide helften is een 

gedicht geprint. Alle resultaten werden aan het einde van de middag gepresenteerd en de dag werd afgesloten 

met een bbq op de patio. 

 

Sectie beeldend 
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 3. 

Masterclass Trier 3G 
Afgelopen week hebben de leerlingen van 3G1 en 3G2 het schooljaar én drie jaar onderbouw afgesloten met 

een allerlaatste Masterclass: de excursie naar Trier en de Ardennen. De eerste dag hebben de leerlingen de 

indrukwekkende restanten van Augusta Treverorum, het Romeinse Trier, verkend. Een speurtocht leidde onder 

meer naar de Basilica van Constantijn, de Porta Nigra en de Keizerthermen. Latijnse inscripties op kerktorens 

werden ontcijferd, beelden van Griekse goden bestudeerd en een stukje brailleschrift kwam er ook nog aan te 

pas. Toen een heuse stortbui losbarstte, werd een aantal groepjes nóg fanatieker. Want als zij in de stromende 

regen door zouden lopen terwijl klasgenootjes waarschijnlijk aan het schuilen waren, zouden ze zeker winnen!  

De tweede dag stonden het amfitheater en het Landesmuseum op het programma. Na een heel creatieve 

opdracht in het museum en een heerlijke lunch van pasta of pannenkoeken hadden de leerlingen nog even tijd 

om het moderne Trier te verkennen en souvenirtjes voor thuis in te slaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdagavond arriveerden we in de Ardennen waar een tweedaags 

outdoorprogramma op ons wachtte. Hoogtepunt was het klimmen, 

tokkelen, kruipen, abseilen en nog meer klimmen in een steengroeve. 

Pittige routes werden door de leerlingen met veel enthousiasme 

bedwongen: heen en weer zwiepende touwladders, de ‘schoorsteen’, 

een 70 meter hoge rotswand stijl naar beneden (en voor sommigen 

omhoog) – een aantal kon het niet hoog en stijl genoeg zijn, een 

aantal heeft angsten overwonnen, een aantal heeft spontaan 

hoogtevrees gekregen! Om 19.00u reden we terug naar onze camping, 

een aantal blauwe plekken en een hele mooie ervaring rijker! De 

laatste dag bestond uit sport en spel op het campingterrein. 

Flinstonewagens werden gebouwd en met boogschieten werden de 

leerlingen steeds fanatieker toen ze ook op elkaar mochten schieten. 

Na de lunch zat het erop en begon een (heel rustige) busreis naar 

Nijmegen. 

 

Door het geweldige weer én het enthousiasme van de leerlingen was 

het een heel geslaagde en gezellige reis. 3G, dank jullie wel! 

 

Mandy van der Velden, mentor 
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Vervolg inzet iPad in ons onderwijs 
Voor het Dominicus College staat de inzet van de iPad in de onderbouw niet ter discussie. Het is een prima 

hulpmiddel om meer variatie in het onderwijs te brengen en differentiatie te vergemakkelijken. In de 

bovenbouw zijn de ervaringen tot nu toe wisselend en dat was in het afgelopen schooljaar aanleiding om de 

Radboud Docenten Academie te vragen een onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van de iPad in de 

bovenbouw van ons onderwijs. 

 

Het onderzoek laat zien dat er zeker toegevoegde waarde kan zijn, maar dat de mogelijkheden onvoldoende 

benut worden en dat er bij zowel docenten, ouders als leerlingen verdeeldheid is over de wijze waarop en de 

mate waarin de iPad bij kan dragen aan ons onderwijs. Dat is voor het managementteam, mede met het oog 

op de onderwijskundige vernieuwingen die we in 2018-2019 willen gaan implementeren, reden om in het 

schooljaar 2017-2018 een pas op de plaats te maken en ons te bezinnen op de inzet vanaf augustus 2018. 

 

We blijven bij een aantal vakken met de iPad werken, maar in de bovenbouw komt komend jaar voor de 

nieuwe instromers de verplichting om over een iPad te beschikken, te vervallen. We zullen voor de doubleurs 

in 4H en 6V, voor de zij-instromers en voor leerlingen van wie de iPad niet meer goed functioneert, leen-iPads 

ter beschikking stellen. Meer informatie hierover volgt. 

 

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 

 


