
 

1. 

 

 

Keuzeprojecten eerste klas 
Op maandag 22 en dinsdag 23 januari 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.  

 

In itslearning vinden de leerlingen bij welk project 

ze zijn ingedeeld, hoe laat de projecten starten en 

welke spullen ze eventueel mee moeten nemen.  

 

Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

Verplaatsten toetsen  
De toetsen die dinsdagmiddag 16-1 vervallen vanwege de uitvaart van onze collega Sjoerd Burgers zijn 

verplaatst naar maandagochtend 29-1. Een deel van de lessen komt die dag daardoor te vervallen. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

4 havo op excursie naar Den Haag 
Dinsdag 23 januari gaan de 4 havo klassen naar Den Haag voor de vakken ckv en maatschappijleer. In de 

ochtend brengen zij een bezoek aan het Gemeentemuseum en gaan daar de Wonderkamers bewonderen. In 

de middag krijgen ze een rondleiding in politiek Den Haag, inclusief een bezoek aan de Tweede Kamer. De bus 

vertrekt om 07:15 uur en ze zijn ‘s avonds rond 20:00 uur weer terug.  

 

We kijken uit naar een leerzame en gezellige dag! 

 

Anne van den Bosch, Aukje van Hout, Hanneke de Jong, Ingrid Smit, Iris Eversen en Lilian Fluijt, begeleiders  
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 2. 

Subsidie zonnepanelen toegekend 
Eind december hebben we bericht gekregen dat een nieuwe aanvraag voor subsidie voor zonnepanelen is 

toegekend. Dat betekent dat nu offertes worden aangevraagd voor plaatsing van 700 zonnepanelen op het dak 

van onze school; de plaatsing zal waarschijnlijk in de meivakantie plaatsvinden. Daarmee kunnen we voor een 

belangrijk deel zelfvoorzienend worden. De investering zal zich naar verwacht in zeven jaar terugverdienen. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Gastlessen ex-delinquenten voor de 4e klassen 
Op woensdag 24 januari (4V) en donderdag 25 januari (4H) krijgen de leerlingen uit de vierde klassen een 

gastles van een ex-delinquent, ter introductie op het thema Rechtsstaat voor het vak maatschappijleer. Iedere 

klas zal twee lesuren les krijgen waarbij de gastdocent zijn of haar verhaal vertelt en hierover in gesprek gaat 

met de leerlingen. Dat belooft interessant te worden! 

 

Lilian Fluijt, docent maatschappijleer 

 

HAN-Profielkeuzedag 
Op 31 januari vindt voor 3H de HAN-Profielkeuzedag plaats in de gebouwen van de 

HAN Nijmegen. Op deze dag maken de leerlingen kennis met de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), de 

sectoren in het HBO en de bijbehorende profielen. Deze HAN-Profielkeuzedag helpt de leerlingen bij het maken 

van een overwogen profielkeuze. Vorige week hebben de leerlingen een brochure en brief met informatie 

hierover ontvangen tijdens de les. 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

VHON 
Voor leerlingen uit 4H en 5V vindt donderdagavond 1 februari de jaarlijkse Voorlichtingsavond Hoger 

Onderwijs Nijmegen (VHON) plaats. Tijdens deze avond kan in vijf rondes informatie worden ingewonnen over 

vervolgopleidingen op zowel HBO- als WO-niveau. Deze avond vindt plaats in de gebouwen van de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (HAN) te Nijmegen en is georganiseerd door middelbare scholen in de omgeving Nijmegen, 

speciaal voor de voorexamenklassen. Het Dominicus College verwacht de aanwezigheid van de 4H- en 5V-

leerlingen. Vanwege grote drukte vragen de organisatoren om de leerling met maximaal 1 ouder te begeleiden. 

Als bijlage vindt u het programmaboekje van deze avond. Hierin is te vinden welke studies vertegenwoordigd  

zijn. De leerlingen krijgen deze informatie ook nog per mail. Voor meer info zie www.vhon.nl 

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Activiteitenweek 2 
In de bijlage het actuele overzicht van de activiteiten die volgende week gepland staan. De details over de 

activiteiten worden rechtstreeks aan de leerlingen medegedeeld. 

 

Menno Bartlema, conrector 

http://www.vhon.nl/
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 3. 

The  

Dominicus Circus! 
De kaarten voor Xpressions zijn te 

koop bij de receptie voor € 4,-, 

inclusief twee consumpties.  

 

Er zijn twee avonden:  

24 en 25 januari,  

inloop vanaf 18:30 uur,  

start om 19:00 uur.  

 

Het wordt een spetterende show 

vol acrobatiek en muziek, met 

natuurlijk weer een 

adembenemend decor.   

 

Zorg dat je er bij bent! 

 

Nanda Verhagen,  

Marissa Vosters en  

Lars Jaensson,  

organisatoren 

 

 

 

 

Oud-leerling  

Rhea Elise Khoeblal Nijmegenaar van het Jaar 2017 
Op 8 januari 2018 is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente traditiegetrouw de Nijmegenaar van het 

Jaar bekend gemaakt. De prijs ging dit jaar naar Rhea Elise Khoeblal van Buiten Spelen piano’s. Rhea is oud-

leerling van het Dominicus College, afdeling De Monnikskap. In 2006 behaalde zij haar gymnasiumdiploma. Een 

stadspanel verkoos Rhea boven de andere genomineerden Maurice Orth en Heleen Vermeulen. Burgemeester 

Bruls maakte de winnaar bekend. 

 

Rhea Elise Khoeblal is een straatpianiste, pianolerares en organisatrice van “Buiten spelen piano’s”. Ze zit in 

een rolstoel, maar dit weerhoudt haar er niet van om zich in te zetten voor vluchtelingen, bijles wiskunde te 

geven aan kinderen en volwassenen en geld in te zamelen om meer openluchtpiano’s mogelijk te maken. Rhea 

Elise is onder meer initiatiefnemer van het plaatsen van de piano die nu in het station van Nijmegen staat. 

Lees meer.. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

http://nieuws.nijmegenonline.nl/rhea-elise-khoeblal-nijmegenaar-van-het-jaar-2017/
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 4. 

Jaarplanner week 3 en 4 

Week 3 Datum Tijd Wie Wat 

di  16-jan    

wo 17-jan       

do 18-jan    

vr 19-jan    

week 4      Uitloop toetsweek        Activiteitendagen 

zo  21-jan v.a. 13.00 uur Deelnemers Generale repetitie Xpressions  

ma 22-jan   Leerlingen CITO-luistertoetsen DU (VWO), FA (HAVO) 

  22-jan 18.30 - 21.00 uur Leerlingen groep 7/8 

en ouders 

Voorlichtingsmarkt Dominicus College 

di 23-jan 10.30 - 12.00 uur en 

12.40 - 14.10 uur 

Leerlingen klas 2 Theater AanZ  

  23-jan   Leerlingen CITO-luistertoetsen EN (VWO), DU (HAVO) 

  23-jan 08.30 - 16.10 uur Leerlingen 4V met 

tekenen 

Opbouw decor  Xpressions  

wo 24-jan hele dag Leerlingen 3A/3G Lesvrij i.v.m. verkoopdag DFC   

  24-jan 08.30 - 16.10 uur Leerlingen 4V met 

tekenen 

Opbouw decor  Xpressions  

  24-jan   Leerlingen CITO-luistertoetsen FA (VWO), EN (HAVO) 

  24-jan avond  Xpressions dag 1 

wo-za 24-jan hele dagen 6 leerlingen uit 6V Reis naar CERN 

do 25-jan avond  Xpressions dag 2 

vr 26-jan       

 


