
 

1. 

 

 

Toetsweek 1 en activiteitenweek 1 
Het actuele toetsrooster voor de 1e toetsweek is vanaf vandaag in de jaarplanning (bij week 44) te zien. In de 

loop van deze week wordt het complete toetsrooster (inclusief de indeling van de mondelinge schoolexamens) 

in Zermelo open gezet. 

 

De planning voor de 1e activiteitenweek (vanaf 6 november) is zo goed als rond. Vanaf vandaag is het overzicht 

van de activiteiten in de jaarplanning (bij week 45) te zien.  

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Uitreiking Cambridge Certificaten 
Woensdag 27 september was de feestelijke uitreiking van de 

Cambridge certificaten. Maar liefst 54 leerlingen hadden 

deelgenomen aan het examen en werden nu verblijd met een 

welverdiend diploma. 13 leerlingen uit de derde klas ontvingen 

een First Certificate, 36 leerlingen uit 5 havo en 5 vwo haalden het 

niveau Advanced en vijf leerlingen wisten zelfs het Proficiency 

niveau (near native) te halen!!  

 

Uitgedost met een zogenaamde ‘mortar hat’ werden de geslaagden feestelijk binnengeleid door een 

doedelzakspeler waarna zij door hun docenten in ‘graduation gown’ werden toegesproken en gehuldigd. Na 

ontvangst van het diploma en de traditionele groepsfoto sloten we de avond af met een ‘finger licking’  lekkere 

tompouce in de kleuren van de Union Jack.  

 

Namens de hele sectie Engels willen wij de leerlingen feliciteren met hun mooie prestaties! 
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 2. 

Voorlichtingsavond Gaan Studeren bovenbouw havo en vwo 
Oud-leerlingen vertellen hun verhaal  
 

Voor al onze bovenbouw leerlingen en hun ouders vindt 

op donderdagavond 16 november de voorlichtingsavond 

‘Gaan Studeren’ plaats. Deze avond is verplicht voor de 

voorexamenklassen (4H en 5V). 

 

Oud-leerlingen delen hun ervaringen ten aanzien van het 

studiekeuzeproces op de havo en het vwo en vertellen ze 

hoe ze de overgang van de middelbare school naar het 

vervolgonderwijs hebben ervaren. Dit wordt vorm 

gegeven in een forum.  

 

Na een korte pauze kunnen de leerlingen in diverse lokalen de oud-leerlingen nader spreken en vragen stellen 

over hun studie, studie-ervaringen en het studeren aan de verschillende MBO’s, HBO’s en universiteiten. Het 

gaat deze avond dus zowel over de vraag hoe onze oud-leerlingen hebben gekozen voor een bepaalde studie, 

hoe ze de overgang van het Dominicus College naar het vervolgonderwijs hebben ervaren en hoe ze het 

studeren aan een instelling ervaren, als over de inhoud van een bepaalde specifieke studie. De decanen zijn 

aanwezig  om vragen te beantwoorden.  

 

Het vwo programma ziet er als volgt uit:   

18.45 uur: Inloop 

19.00 uur: Start forum in aula 

19.45 uur: Pauze  

20.00 uur: Bezoek oud-leerlingen in lokalen  

20:45 uur: Einde bijeenkomst 

 

Het havo programma ziet er als volgt uit: 

19.45 uur: Inloop 

20.00 uur: Start forum in aula 

20.45 uur: Bezoek oud-leerlingen in lokalen 

21.30 uur: Einde bijeenkomst  

 

Alle bovenbouw leerlingen krijgen deze week via ItsLearning een uitnodiging voor deze avond. Via de 

decaansite op ItsLearning kunnen ze zich aanmelden (uiterlijk 9 november) en aangeven of ze alleen of samen 

met (een) ouder(s)/verzorger(s) komen.  

 

Om een breed aanbod aan studies te creëren, zijn we nog op zoek naar oud-havo en oud-vwo leerlingen die 

wat willen komen vertellen over hun huidige studie. Mocht u nog iemand weten, de oud-leerlingen kunnen zich 

aanmelden via de volgende mailadressen: havo: (Gaan.StuderenHAVO@dominicuscollege.nl) en vwo: 

(Gaan.Studeren@dominicuscollege.nl).  

 

Lex Plantaz en Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleiders 

Anne van den Bosch, Carla van Gruijthuijsen en Nadda Khaled, organisatoren 

mailto:Gaan.StuderenHAVO@dominicuscollege.nl
mailto:Gaan.Studeren@dominicuscollege.nl
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 3. 

Ouderavond 4 havo en 4 vwo 
Graag herinneren wij u nog even aan de ouderavond voor ouders van 4 havo- en 4 vwo-leerlingen komende 

donderdag (12 oktober). De avond begint om 18.45 en duurt tot 20.45 uur. Het volledige programma vindt u in 

de nieuwslink van vorige week. In deze uitnodiging werd u verzocht de PTA-map van uw kind mee te nemen. 

Dit verzoek is achterhaald. Het PTA wordt alleen nog digitaal beschikbaar gesteld aan de leerlingen via 

itslearning. U hoeft niets mee te nemen op de ouderavond. Graag tot ziens op 12 oktober! 

 

Nancy van Riet-Bunte en Lex Plantaz, afdelingsleiders 

 

Audities Xpressions 2018 
Onze jaarlijkse feestavonden, waar leerlingen en docenten hun talenten laten zien komen in zicht! Leerlingen 

kunnen zich t/m 27 oktober inschrijven voor de audities van Xpressions (24 en 25 januari 2018). 

 

Clown, danser, olifant, muzikant of leeuw? We hebben je nodig!  
 

Xpressions presents:  

The Dominicus Circus!  
Een doldwaze show met muziek, zang, dans, stunts en interactie!  Onder begeleiding van échte professionals, 

zoals musici en acteurs, gaan we een daverende show neerzetten!  

 

Het circus begint met audities op 21 november.  

Meedoen met de audities? Mail naar xpressions@dominicuscollege.nl  

 

Inschrijven kan tot 27 oktober! 

Heb je geen complete band of groep, maar kun je wel een hoop (muziek, zang, dans, techniek etc.)? Geen 

probleem, het circus kan iedereen gebruiken en brengt je graag in contact met een bandje, dansers en andere 

deelnemers! 

mailto:xpressions@dominicuscollege.nl
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 4. 

Excellentie in onderbouw vwo 
Na de herfstvakantie starten we met leerlingen uit klas 2 vwo een verbredingsprogramma. Leerlingen die goed 

en stabiel presteren, een positieve werkhouding laten zien en toe zijn aan extra uitdaging, nodigen we uit om 

mee te doen. Zij werken twee lesuren per week aan een zelfgekozen project om hun talenten te ontdekken of 

verder te ontwikkelen. Per week bekijken ze voor welk vak ze een of twee lesuren kunnen missen. Aan het 

einde van het schooljaar verzorgen de leerlingen een presentatie voor ouders, klasgenoten en andere 

betrokkenen. Zelfstandigheid, planning en organisatie, onderzoek doen en presenteren zijn de belangrijkste 

vaardigheden die hierbij aan bod komen. Docenten Marlie Kaufholz (BI), Delphine Eletufe (FA) en Nadja 

Snoeren (Vi/ FI) begeleiden de leerlingen. 

 

Delphine Eletufe, team onderbouw vwo 

 

Bezoek voorstelling Julius Ceasar 
Op donderdagavond 26 oktober gaan de leerlingen van 4G naar de Arnhemse schouwburg voor Julius Caesar. 

In de lessen KCV hebben we ons uitgebreid verdiept in het onderwerp en de achtergrond van dit toneelstuk.  

We reizen met de trein die om 19:16 uur vanaf Nijmegen centraal vertrekt (of Wijchen 19:03 uur, Dukenburg 

19:07 uur, Goffert 19:10 uur, Lent 19:19 uur). Vanaf station Arnhem centraal lopen we met de hele groep naar 

de schouwburg en na de voorstelling weer terug. Als de reis per trein gezien uw woonplaats erg onhandig is, 

kunt u uw zoon/dochter ook rechtstreeks naar de schouwburg brengen (uiterlijk 19:45 uur) en/of daar ophalen 

(rond 22:15 uur). Met de rest reizen we terug naar Nijmegen centraal (aankomst rond 23 uur). Docenten 

wachten daar tot iedereen of opgehaald is of een vervolgtrein-/bus genomen heeft. De voorstelling wordt 

betaald met cultuurkaartgeld; de leerlingen moeten zelf een ov-kaartje regelen. Over hoe laat de volgende 

schooldag precies begint, wordt op school nog overlegd. 

 

Ad Hereijgers, docent klassieke talen (0612116537) 

 

 
 

Archief nieuwlink 
Wilt u iets teruglezen in de nieuwslink, maar u bent de email kwijt? De nieuwslink is, inclusief alle bijlagen, 

terug te vinden op de homepage van onze website (linksonder). Zoekt u een specifiek bericht? Stuur dan een  

email naar postbus@dominicuscollege.nl 

mailto:postbus@dominicuscollege.nl
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 5. 

Jaarplanner 

Week & 

dag 

Datum Tijd Wie Activiteit 

week 42         

ma t/m vr 16 t/m 20 okt     Herfstvakantie 

week 43         

ma 23 okt       

di  24 okt     

wo 25 okt    

do 26 okt Avond Klas 4G Bezoek toneelvoorstelling Julius Ceasar te Arnhem 

vr 27 okt       

week 44       Start toetsweek 1 

ma 30 okt    

di 31 okt     

wo 1 nov  Avond   Vergadering ouderraad 

do  2 nov    

vr 3 nov       

 


