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Overzicht selectie studies bekend
Het totaaloverzicht van studies HBO en WO met decentrale selectie is definitief. Deze wijkt wat af van vorig
jaar. Zo hebben enkele studies op bepaalde instituten geen selectie meer, maar er zijn ook wat studies
toegevoegd aan de lijst (bijvoorbeeld verloskunde). Een totaaloverzicht vind je hier. De selectie procedure is
per HBO of universiteit verschillend, deze vind je op de desbetreffende site.
Deadline voor aanmelding studie met decentrale selectie is 15 januari, voor studies zonder decentrale selectie
geldt een deadline van 1 mei. Dit gaat altijd via Studielink, wees alert op het uploaden
voorbereidingsopdrachten bij sommige selectiestudies, meteen naast de aanmelding via Studielink. Voor
aanmelding via Studielink heeft uw zoon of dochter DigiD met sms-controle nodig. Houd er rekening mee dat
de verwerking van de aanvraag hiervan 5 werkdagen kan duren. Aanvragen studiefinanciering gaat via DUO.
Colette Ribbers en Nadda Khaled

Masterclass Ixea Romana 1 gymnasium
Op donderdag 14 december vindt voor de leerlingen van 1 gymnasium de allereerste Masterclass plaats.
De Masterclasses maken deel uit van het onderwijsaanbod in de onderbouw van het gymnasium. Door middel
van heel diverse onderwerpen willen we de leerlingen uitdagen en op creatieve wijze aan het werk laten gaan.
Op 14 december zullen de leerlingen zich tijdens de Masterclass Ixea Romana verdiepen in het leven van de
oude Romeinen en in het bijzonder in hun huizen. In de lessen Universum maken de leerlingen op dit
moment een maquette van een luxe Romeins woonhuis. Tijdens de Masterclassmiddag krijgen ze uitleg van
experts. Waarvoor gebruikten de Romeinen de verschillende vertrekken? Welke meubels hadden de
Romeinen? Hoe waren hun vloeren en muren versierd? Vervolgens zullen de leerlingen hun eigen huis zo
Romeins mogelijk inrichten en aankleden!
De Masterclass start na de grote pauze (12.40 uur). 's Ochtends hebben de leerlingen van het 1e t/m 4e uur les;
's middags vervallen de reguliere lessen. We sluiten de middag rond 16.00 uur af.
De leerlingen hebben die middag kleurpotloden en stiften nodig.
Mandy van der Velden, docente Latijn

Groene kaart 4 havo
Net zoals vorig jaar is er voor 4 havo bovenbouwleerlingen een zogenaamde ´groene kaart´. (5havo werkt al
langer met deze kaart en gebruikt deze in schooljaar 17-18 ongewijzigd.) De kaarten worden door de mentoren
verstrekt aan leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Met de kaart kunnen leerlingen voor vakken waar
ze ten minste een 7.0 staan een lesuur op een andere manier invullen (en het bijvoorbeeld besteden aan een
vak waar ze minder goed voor staan). Dit gaat altijd in overleg met de betreffende docent; de groene kaart zelf
is hierbij een administratiemiddel.
4havo gebruikt de kaart vanaf deze periode en heeft t.o.v. gebruik in vorige jaren en in 5havo enkele
aanpassingen ondergaan: er zijn enkele voorwaarden voor gebruik komen te vervallen en we stimuleren
leerlingen goed te plannen doordat zij gebruik van de kaart minstens een etmaal van tevoren moeten
aanvragen bij hun docent.
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De volledige ‘voorwaarden en regels’ zoals deze voor het gebruik van de groene kaart op de havo gelden, staan
achterop de kaart vermeld en zijn in de bijlage bij dit bericht te lezen. De kaart is pas geldig als deze voorzien is
van een handtekening van de ouders/verzorgers.
Havo bovenbouw

2.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 14 | 12 december 2017

3.

