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Profielkeuzeproject
Deze week starten de profielkeuzeprojecten in leerjaar 3. In het schema hieronder is te zien hoe deze zijn
ingepland. De leerlingen hebben hier ook een bericht over gehad.
Klas

Datum

Lesuren

3A1

do 30/11

1e + 2e
3e + 4e

3A2
3G1

do 7/12

1e + 2e
3e + 4e

3G2
3H1

do 14/12

1e + 2e
3e + 4e

3H2

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen

Paarse Vrijdag
Gay straight Alliance
Op vrijdag 8 december is het Paarse vrijdag. In heel Nederland dragen mensen een
paars kledingstuk om hun steun te betuigen aan de LHBT+ (lesbisch, homoseksueel,
biseksueel en transgender) gemeenschap. Wij als school doen hier ook aan mee.
De GSA (gay straight Alliance) organiseert deze dag op onze school. De GSA is een samenwerking tussen
leerlingen en docenten met als streven vrijheid en gelijkheid binnen de school te stimuleren. De GSA geeft ook
voorlichting over seksualiteit en gender. Het Dominicus College heeft gelijkheid hoog in het vaandel staan. Wij
hopen dat er veel animo is om deze dag tot een succes te maken. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt om op
deze dag een paars, of zo nodig een blauw, kledingstuk te dragen om op deze manier een bijdrage te leveren
aan deze dag. De school wordt op deze dag paars versiert en in de lessen wordt aandacht besteed aan de sfeer
op school en in de klas. Wij zien uit naar een leuke dag!
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Jeannette Buijs, contactpersoon seksuele diversiteit en veiligheid.
GSA Dominicus college

Tafeltjesavonden
Vanaf vrijdag 1 december kunt u uw ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de
school: https://dominicuscollege.zportal.nl en:
1.
2.
3.

Ga naar Ouders > Ouderavonden.
Selecteer eventueel de betreffende avond.
Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht.

Rita Janssen, roostermaker

1.
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Masterclass Romeinse Fresco’s 2G
Op donderdag 23 november hadden de leerlingen van 2 gymnasium hun eerste Masterclass van dit schooljaar,
een Masterclass geïnspireerd op de fresco’s uit Pompeii en Rome. De introductie van deze Masterclass werd
verzorgd door mevrouw Van der Velden, docente Klassieke talen en tevens archeologe. In een boeiend college
liet ze de leerlingen nadenken over muren: muren thuis, muren op school, muren in paleizen en muren in de
oudheid. Verder vertelde zij over de achtergronden van fresco’s, gaf ze informatie over de technieken ‘al
fresco’ en ‘al secco’ met hun voor- en nadelen, leerde ze over verfsoorten en liet zij een aantal beroemde
voorbeelden van fresco’s uit de oudheid zien.
Enthousiast togen de leerlingen na deze les zelf aan het werk. Er werden in groepjes kaders en taferelen
geschetst, de schetsen werden aangeprezen, het beste ontwerp werd gekozen. De mooiste combinatie werd in
detail opnieuw geschetst op panelen en vervolgens geverfd.
Aan het eind van de dag was een prachtige afbeelding van de uitbarsting van de Vesuvius met op de voorgrond
Pompeii, - een ontwerp van Victor Dao, Ruben Lefebvre en Joost Wouters - omkaderd door krullende lijnen een ontwerp van Siem Benink, Nils Geurts en Siebe Hooghof - het resultaat. De totale afbeelding bestaat uit 77
paneeltjes van 20 bij 20 centimeter. Nu gaan we op zoek naar een mooie plek in school waar de Vesuvius door
iedereen bewonderd kan worden. Het enthousiasme waarmee alle leerlingen de hele dag (samen)gewerkt
hebben was enorm. Bedankt daarvoor!
Harriët Dierx, docent klassieke talen

2.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 13 | 28 november 2017

Mireya Derksen bij ‘Das Supertalent’
Afgelopen weekend schitterde Mireya Derksen, leerling van de Monnikskap, met een optreden in Das
Supertalent. Dit programma is de Duitse versie van Holland's Got Talent op de Duitse zender RTL. Via de
volgende link kunt u het optreden bekijken.: https://www.rtl.de/videos/mireya-wirkt-zerbrechlich-und-singtfantastisch-619056.html
Mireya kreeg 3 keer een ‘ja’ van de jury en is daarmee door naar de volgende ronde! We wensen Mireya veel
succes.
Tom Groenenberg, afdelingsleider De Monniskkap

Thom haalt Calculus
Soms krijgen leerlingen de kans om mee te doen aan het
excellentieprogramma. Ze lopen dan, samen met universitaire
studenten, college op de RU. Thom van Rijswijk uit 5V deed mee aan
Calculus, een soort wiskunde B voor gevorderden, en moest dus met
vraagstukken aan de slag die voortbouwen op het examenprogramma
wiskunde van het vwo. Thom zette er veel voor opzij, en met resultaat:
hij haalde een voldoende voor het ook onder studenten gevreesde
tentamen! Zo zie je maar wat een mooie basis het wiskundeonderwijs
op het Dominicus College legt, of dat sommige leerlingen dat onderwijs
nauwelijks nodig hebben. Proficiat, Thom!
Ad Hereijgers, mentor

3.
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Planning
week 48
di
wo
do

Datum
28-nov
28-nov
29-nov
30-nov

vr
week 49
ma
di
wo

1-dec

do
do

7-dec
7-dec

vr

8-dec

4-dec
5-dec
6-dec

Tijd
09.00 uur

Wie
Leerlingen 5H/6V
Ouders

Wat
Herkansingen
Inschrijving tafeltjesavond gesloten

2 lesuren

Leerlingen 3A

Profielkeuzeproject

Leerlingen
Leerlingen
Ouders

Lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen
Lesvrij i.v.m. docentenbijeenkomst
Tafeltjesavond

Leerlingen 3G
Ouders

Profielkeuzeproject
Tafeltjesavond

18.30 - 21.30
uur
2 lesuren
18.30 - 21.30
uur

Op donderdag 21 december zijn de leerlingen van de bovenbouw vanaf 12.10 uur vrij i.v.m. het galafeest die
avond. Op vrijdag 22 december zijn de leerlingen van de bovenbouw vrij. De leerlingen van de onderbouw
hebben op vrijdag 21 december een activiteit.

4.
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5.

