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Jaarplanner
Sinds kort zijn via de website van het Dominicus College zowel de jaarplanner voor het reguliere onderwijs als
de jaarplanner van de Monnikskap te vinden. Ga naar Onze School / Jaarplanner en je kunt beide planners
bekijken. Volgend jaar zullen ze geïntegreerd worden in één jaarplanner.
In Internet Explorer start de jaarplanner vaak erg langzaam op en geeft soms een melding over een langdurend
script. Gebruik in dat geval een andere browser, b.v. Firefox, Safari of google Chrome.
Menno Bartlema, conrector

Keuzeprojecten leerjaar 1
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november zijn de leerlingen van de eerste klas bezig met keuzeprojecten. Ze
kunnen bruggen bouwen, mooie dingen ontdekken, reizen organiseren, beeldhouwen, mountainbiken en
survivallen of deelnemen aan Heel Dominicus Bakt. Dat alles leggen de leerlingen van onze nieuwsredactie vast
in flitsende reportages.
Alle leerlingen verwachten we op dinsdag en woensdag om 09:00 uur op school, met uitzondering van de
leerlingen van de Nieuwsredactie. Zij starten op dinsdag om 10:30 uur, waarna zij een bezoek brengen aan De
Gelderlander. De leerlingen zijn deze dagen tussen 15:00 en 16:00 u uit.
Alle leerlingen moeten hun iPad meenemen, behalve de buitenmensen. De leerlingen kunnen in itslearning
vinden in welk lokaal ze moeten zijn en welke spullen ze eventueel mee moeten nemen (bijvoorbeeld een
fiets). Op school is een beperkt aantal leenfietsen beschikbaar. Leerlingen kunnen deze reserveren bij de
receptie.
Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo

Workshop ‘Nou zul je het beleven!’
Dinsdagmiddag 24 oktober verzorgde Tanja van Rosmalen voor docenten en
medewerkers van de Monnikskap een workshop over handicapbeleving. Hierbij
werd zij ondersteund door student Jelle Meuwissen die veel voorbeelden uit
eigen ervaring kon delen. Handicapbeleving is gebaseerd op de wisselwerking
tussen het gericht zijn op verlies of beperkingen en gericht zijn op verbetering of
herstel. Daarbij speelt het integreren van je handicap in je dagelijks bestaan een
belangrijke rol. Een zeer boeiende workshop die de leerlingen van de Monnikskap
binnenkort ook krijgen. Ouders van leerlingen van de Monnikskap krijgen deze workshop ook tijdens de
ouderavond op 7 december.
Tom Groenenberg, afdelingsleider de Monnikskap
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Excursie Overloon
In de komende activiteitenweek gaan de
klassen 3A, 3G en 3H op excursie naar het
oorlogsmuseum in Overloon. Een onlangs
zeer mooi opnieuw ingericht museum over
de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De
leerlingen krijgen daar een rondleiding die
goed aansluit op de stof die in de lessen
over de Tweede Wereldoorlog aan bod
komt. In verschillende groepen reizen we af
naar Overloon.

Maandag 6 november 3A en 3G
De leerlingen uit 3A1 en 3A2 gaan op maandagochtend 6 november:
09:00 uur
10:15 uur
11:45 uur
± 12:30 uur

verzamelen op school; vertrek rond 09.15 uur;
start rondleidingen Overloon;
vertrek vanuit Overloon;
terug bij het Dominicus College.

De leerlingen uit 3G1 en 3G2 gaan op maandagmiddag 6 november:
12:15 uur
13:15 uur
14:45 uur
15:30 uur

verzamelen op school; vertrek rond 12.30 uur;
start rondleidingen Overloon;
vertrek vanuit Overloon;
terug bij het Dominicus College.

Dinsdag 7 november 3H
De leerlingen uit 3H1 en 3H2 gaan op dinsdagochtend 7 november:
09:00 uur
10:15 uur
11:45 uur
± 12:30 uur

verzamelen we op school; vertrek rond 09.15;
start rondleidingen Overloon;
vertrek vanuit Overloon;
terug bij het Dominicus College.

De kosten voor deze excursie zijn verrekend via de ouderbijdrage. We proberen op tijd weer terug te zijn, maar
we hebben helaas geen invloed op de drukte op de weg en ander fileleed.
Wij hopen op een leerzame dag in Overloon. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen
met Susanne Elgershuizen via susanne.elgershuizen@dominicuscollege.nl
De sectie geschiedenis
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Excursie Amsterdam
Op woensdag 8 november bezoeken we met alle examenleerlingen van 5H en 6V die geschiedenis in hun
vakkenpakket hebben verschillende musea in Amsterdam die interessant zijn met het oog op het Centraal
Examen Geschiedenis 2018.
In het ‘Rijksmuseum’ en ‘Museum Ons Lieve Heer Op Solder’ krijgen de leerlingen een rondleiding en
gelegenheid om zelf zaken te bekijken. Vooral de context ‘Republiek 1512-1648’ staat centraal en sluit aan op
het Centraal Examen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze rondleiding door velen als zeer waardevol wordt
ervaren bij de voorbereiding op het Centraal Examen.

Tussen de rondleidingen lopen we door Amsterdam en is er de gelegenheid om te lunchen. De leerlingen
worden daarbij vergezeld door een aantal docenten geschiedenis die zij de hemd van het lijf kunnen vragen.
Het programma:
07:45 uur:
08:00 uur:
11:00 uur:
vanaf ± 13:00 uur:
15:00 uur
vanaf ± 18:30 uur:

verzamelen op school
vertrek richting Amsterdam;
bezoeken musea 1e ronde;
lunch;
bezoek musea 2e ronde;
verwachte aankomst in Nijmegen.

Gezien de beperkte tijd kunnen we niet wachten op laatkomers! We raden leerlingen aan om zelf een
lunchpakketje mee te nemen; de broodjes zijn in het toeristische Amsterdam vaak duur. We proberen op tijd
terug te zijn, maar kunnen mogelijk verlaat
zijn door omstandigheden in het verkeer.
De kosten voor de excursie zijn verrekend via
de ouderbijdrage.
De sectie geschiedenis
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Ouderavond ‘Coach je kind’ 6 november
De leerlingen van de eerste klassen hebben hun eerste weken op school achter de rug. Voor de ouders
ongetwijfeld ook een spannende tijd, waarin vragen, verhalen en onzekerheden thuis besproken zijn: was het
huiswerk echt af? Hoeveel tijd vraagt een proefwerk? Leert mijn zoon of dochter wel goed? Kan mijn kind het
huiswerk goed plannen? Dergelijke vragen staan centraal op de ouderavond van maandag 6 november a.s.
We wisselen niet alleen informatie uit! We willen u ook laten ervaren wat uw kind meemaakt. We zullen met u
in gesprek gaan over zaken die direct en indirect met het leren te maken hebben. Kinderen werken niet alleen
op school maar ook thuis. Hoe succesvol dat gaat, hangt samen met veel factoren. Natuurlijk zijn houding en
inzet van uw zoon/dochter belangrijk. Maar onderschat de rol van de docenten en u als thuisfront niet! Over
die gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat het deze ouderavond. Het programma is als volgt:
19:00 – 19:15 uur:
19:15 – 19:30 uur:
19:30 – 20:30 uur:
20:30 – 20:45 uur:

ontvangst in de aula met koffie en thee;
welkom door Lisette Verstegen en Nancy van Riet, afdelingsleiders onderbouw en
korte inleiding op het thema door Daphne te Kiefte, mentor 1HV1;
opdrachten in de klaslokalen waarin u door de mentoren aan het werk wordt gezet
en met elkaar in gesprek komt. Wilt u hiervoor een pen meenemen?
terugblik en afsluiting door Daphne te Kiefte.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze leerzame ouderavond! Wilt u zo vriendelijk zijn uiterlijk
31 oktober middels een mailtje naar de mentor van uw kind door te geven of u al dan niet aanwezig zult zijn?
1H1:
1HV1:
1HV2:
1A1:
1AG1:
1G1:

Nicole.Hamers@dominicuscollege.nl
Daphne.teKiefte@dominicuscollege.nl en Renée.vandeSchans@dominicuscollege.nl
Jorieke.Lammersen@dominicuscollege.nl en Freek.Toren@dominicuscollege.nl
Elke.Jacobs@dominicuscollege.nl en Nadia.Lolli@dominicuscollege.nl
Jeroen.Langenhuizen@dominicuscollege.nl
Harriet.Dierx@dominicuscollege.nl

Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders

4 vwo verlegt grenzen bij
abstract schilderen
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Fietstocht Romeins Nijmegen 2 gymnasium
Op maandag 6 november vindt er voor de leerlingen van 2 gymnasium een excursie plaats vanuit de vakken
Latijn en Grieks. Fietsend door Nijmegen gaan ze op zoek naar resten uit de Romeinse tijd. De jonge
archeologen speuren aan de hand van gerichte opdrachten naar een waterleiding, tempels, muren en een
amfitheater - alle uit de Romeinse tijd!
De leerlingen moeten deze dag hun fiets meenemen naar school of tijdig een leenfiets bij de receptie
reserveren. Verder hebben ze schrijfspullen, een lunchpakket en eventueel regenkleding nodig. Elk groepje
heeft minstens één mobieltje bij zich om zo nodig contact op te nemen met een van de docenten. Leerlingen
fietsen in groepjes van drie of vier. De leerlingen krijgen voor aanvang van de tocht een uitgebreide
routebeschrijving met kaartjes. Op itslearning vinden de
leerlingen hoe laat elk groepje vanaf school vertrekt. In het
lesmateriaal wordt nadrukkelijk gewezen op veilig fietsen,
zelf goed opletten en niet met meer dan twee leerlingen
naast elkaar rijden.
Mocht er voor die dag heel regenachtig weer voorspeld
worden, dan gaat de tocht niet door en zoeken we in het
voorjaar een nieuwe datum. De leerlingen worden hierover
dan per mail geïnformeerd.
Namens de sectie klassieken, Mandy van der Velden

Voorlichtingsavond ‘Gaan Studeren’ 16 november
Hierbij opnieuw de uitnodiging voor de voorlichtingsavond ‘Gaan studeren’ van 16 november. Op deze avond
vertellen oud-leerlingen over hun (studie)keuze. Deze avond is georganiseerd voor alle bovenbouwleerlingen
havo en vwo en is verplicht voor 4H en 5V. Ouders zijn uiteraard ook welkom! Leerlingen moeten zich via
ItsLearning inschrijven om aan te geven met hoeveel personen zij komen. Instructie hiervoor hebben zij per
mail ontvangen.
Het vwo programma ziet er als volgt uit:
18:45 uur:
inloop;
19:00 uur:
start forum in aula;
19:45 uur:
20.00 uur:
20:45 uur:

pauze;
bezoek oud-leerlingen in lokalen;
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.
Lex Plantaz en Nancy van Riet, afdelingsleiders
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