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Nieuwe media 
Zit je graag op je iPad, of je smartphone?  Houd je van foto's of filmpjes maken met je 

smartphone, of misschien zelfs wel photoshoppen, of films bewerken? Maak je graag selfies? 

Trek je er op uit met je fotocamera?  Maak je veel gebruik van social media?  Dan is Nieuwe 

Media het vak waar je vast wel in geïnteresseerd bent. In deze les gaan ga je met  een mooi 

portret van jezelf naar huis.  

 

See you! 

 

Cambridge English  
Have you ever wondered which subjects we have in the first year at the Dominicus College?  
Come to our English lesson and find out ! And of course you can practice your English too.  
 
We can’t wait to meet you and show you what our English lessons are like ! 

 
Universum practicum 
Hou jij van techniek en vind je het leuk iets met je handen te maken? Dan ben je bij 
universum op zijn plaats. Een groepje gaat met behulp van technisch lego een opstelling 
bouwen met pneumatiek en de andere groep gaat in de werkplaats met behulp van de 
verschillende technieken, tekenen, zagen, boren en schuren, het oudhollands spel boterkaas 
en eieren maken. Na afloop mag je het door jouw gemaakte spel mee naar huis nemen en 
krijgt de groep die met technisch lego aan de slag gaat ook een spel mee als aandenken.  
 
Tot ziens in ons technieklokaal op de Dominicus Xperience! 

 
Latijn 
'Oost west, Roma best’ 
Alle wegen leiden naar Rome! Als dat zo is, dan moet deze stad wel heel mooi geweest zijn 
in de oudheid. Hoe zag Rome er toen uit? Wat voor prachtige gebouwen bevonden zich toen 
in Rome? Hoe mooi zagen de huizen er toen uit in Rome en het Romeinse rijk?  
 
Op al deze vragen zoeken we in je eerste les Latijn een antwoord. Veel plezier'  

 
Tekenen (Beeldende Kunst en Vormgeving) 
Heb jij goede ideeën die je wil verbeelden? Dan ben je bij het vak Tekenen/Beeldende Kunst 
en Vormgeving op het Dominicus College op de juiste plek. De kunstdocenten begeleiden je 
graag in het proces van idee naar ontwerp en uitvoering. Op onze school is Tekenen niet 



alleen een vak voor leerlingen met ‘gouden handjes’. Naast goede ideeën en inzet is goed 
kijken belangrijk. In het eerste jaar, en dus ook in deze ‘kunst-Xperience’, maak je kennis met 
allerlei materialen en technieken. Die variëren van tekenen met grafietpotlood en dikke 
viltstiften tot werken met aquarelverf en een programma op je iPad.  
 
Benieuwd naar wat de kunstdocenten voor je klaar hebben liggen? Volg dan tijdens de 
Dominicus Xperience een les Tekenen! 

 
Wiskunde 
Wiskunde op de middelbare school lijkt een klein beetje op het rekenen dat je op de 
basisschool gewend bent, maar toch is het een heel ander vak. Het gaat bij wiskunde vooral 
om (ruimtelijk) inzicht, patronen herkennen en logisch kunnen nadenken. 
 
Tijdens de Dominicus Xperience gaan we met de oppervlakte van verschillende figuren de 
oppervlakte aan de slag. 

 
Geschiedenis  
Geschiedenis saai? Dacht het niet! Bij geschiedenis werk je natuurlijk niet alleen met 
boeken. Ook andere bronnen kun je gebruiken zoals afbeeldingen, film en muziek. In deze 
les ga je aan de gang met verschillende bronnen. Ook samenwerking komt hierbij kijken. 
Onder leiding van twee docenten ga je een klein onderzoek uitvoeren. Het onderwerp blijft 
nog even geheim. Tot op de Dominicus Xperience! 

 
Project nieuws  
Ben jij nieuwsgierig? Durf je mensen het hemd van het lijf te vragen? Vind je het leuk om te 
filmen, te interviewen en te monteren met iMovie? Dan is Nieuws echt iets voor jou! In deze 
les laten we in een notendop zien hoe het keuzeproject Nieuws eruitziet. Ben jij erbij? 

 
Project Enge dingen  
Horrorclowns, spinnen, hoogtes, onweer en de tandarts. Allemaal dingen waar je bang voor 
kunt zijn. Waar komt dat nou vandaan? Is angst in alle gevallen wel even terecht? Is bang zijn 
vooral vervelend, of kan het soms wel handig zijn of misschien zelfs wel leuk? Ben je 
nieuwsgierig naar enge dingen. Misschien ga je dan bij dit project niet alleen iets leren, maar 
ook ervaren en onderzoeken. Durf jij dat aan? 
 
 
 
 
 
 
 


