
 

1. 

 

 

 

Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen klas 3  
Deze week ontvangen alle ouders van de 1e en 3e klas leerlingen per e-mail een uitnodiging om mee te doen 

aan een jaarlijks tevredenheidonderzoek. Uw mening over het Dominicus College is voor ons van groot belang. 

De resultaten worden door ons gebruikt om lering uit te trekken en, indien nodig, verbeteringen door te 

voeren. De anonieme resultaten worden openbaar gemaakt in “Scholen op de kaart.nl” en zijn te vergelijken 

met een groot aantal andere scholen in Nederland. Ook de leerlingen van klas 1, klas 3 en de examenklassen 

worden lopende het schooljaar bevraagd.   

 

Marion Krabbenborg, rector 

 

Masterclass 1 gymnasium  
Op maandag 29 januari vindt voor de leerlingen van 1G de tweede Masterclass plaats met als onderwerp 

‘Vlakke en ruimtelijke figuren’. Bijzonder aan deze Masterclass is dat twee leerlingen uit de 6e klas, Veerle van 

den Hurk en Femme van Dijk, het programma helemaal zelf bedacht en ontwikkeld hebben als profielwerkstuk. 

Zij zullen de leerlingen deze middag ook begeleiden.  

 

In de ochtend volgen de leerlingen het 1e t/m 4e uur de reguliere lessen. Vanaf het 5e uur vervallen de lessen en 

start de Masterclass. De middag duurt tot 16.00u. Voor de Masterclass hebben de leerlingen potloden, 

geodriehoek en passer nodig.  

 

Mandy van der Velden, docente Latijn 

 

Dominicus Discovery: ronde 2!  
Volgende week maandag nemen de atheneumleerlingen uit klas 1 deel aan de tweede ronde van Dominicus 

Discovery. Dit keer gaan ze op onderzoek in een heuse Nijmeegse chipfabriek! Het Nijmeegse chipbedrijf 

Ampleon opent voor Dominicus Discovery haar deuren en onze atheneumleerlingen krijgen een exclusief kijkje 

in de keuken. De foto's volgen later!  

 

Sjel Jansen, team onderbouw vwo 

 

Rooster 2e semester 
Vanwege zwangerschapsverlof, ziekteverlof of voor een evenwichtige verdeling van de werkdruk van collega’s 

heeft voor een aantal klassen in het nieuwe lesrooster voor het 2e semester een wisseling van een docent 

plaatsgevonden. Docenten dragen zorg voor een goede overdracht waardoor de voortgang van het onderwijs 

goed geborgd is.  

 

Menno Bartlema, conrector 
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 2. 

The Dominicus Circus! 
Bij de receptie zijn nog kaarten te koop 
voor Xpressions! Kaartjes kosten € 4,- 
(incl.twee consumpties).  
 
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 
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 3. 

Toetsen verplaatst 
De toetsen die dinsdagmiddag 16 januari niet door zijn gegaan, staan gepland op maandag 29 januari. De 

planning is in de roosters van de leerlingen terug te vinden in Zermelo; een overzicht is als bijlage in te zien in 

de jaarplanning onder het kopje toetsweek. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Oud-leerling Vivian Simonis winnares Jane M Klausman Women in 

Business Scholarship 
Woensdag 29 november 2017 vond in Arnhem de officiële uitreiking plaats van de Jane M Klausman Women in 

Business clubprijs aan Vivian Simonis uit Beuningen. Vivian is oud-leerling van het Dominicus College; in 2013 

behaalde zij haar atheneumdiploma. De Zontaclub Arnhem droeg Vivian in juni van dit jaar aan voor deze 

prestigieuze studiebeurs. Zij won de clubprijs van Zonta Arnhem, de Districtsprijs én werd uit duizenden 

aanmeldingen van over de hele wereld gekozen als één van de 12 internationale winnaressen. Dit levert haar in 

totaal ruim 9000 US$ op. Hiermee zal zij haar vervolgstudie MSc in Finance & Investments aan de Erasmus 

Universiteit financieren. 

 

Lees meer… 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw 

 

ARS GEOMETRIA  
De laatste twee weken voor de kerstvakantie zijn de leerlingen van 2G bezig geweest met de Ars Geometria 

tijdens de lessen aardrijkskunde, biologie, nieuwe media en ‘ik en de wereld’. Het thema was ‘Duurzaamheid; 

geven we de aarde op of geven we de aarde door?’ 

 

In groepjes van vier leerlingen gingen ze aan de slag met een van de aangeboden onderwerpen. Deze 

onderwerpen werden vervolgens vanuit diverse disciplines werd belicht. Gekeken werd naar de huidige 

situatie, de problemen en de oplossingen met betrekking tot hun onderwerp, zowel op sociaal, ecologisch als 

economisch gebied. Vervolgens zijn alle groepen ijverig, zelfstandig en creatief aan het werk gegaan en heeft 

elke groep als afsluiting een presentatie gegeven voor de klas en de deelnemende docenten. 

 

We hebben genoten van originele en soms zeer ludieke presentatievormen en hebben deelgenomen aan 

diverse kahoots. Kledingmerken van diverse prijscategorieën werden beoordeeld op hoe ‘schoon’ ze zijn; 

opmerkelijke resultaten! We zagen goed uitgekozen filmpjes over plastic soep, fossiele brandstoffen en fair 

trade, waarbij ondanks de geschetste problemen de humor niet ontbrak. We zijn meer te weten gekomen over 

slow fashion, behoud van wateren, duurzame voertuigen, ontbossing en luchtvervuiling en werden aangezet 

tot nadenken over milieu(on)vriendelijk gedrag, het gebruik van diverse artikelen en over wel of geen 

statiegeld. 

 

Complimenten voor de leerlingen die zeer creatief en met diverse moderne media gewerkt hebben! 

 

Marlie Kaufholz, docente biologie 

http://www.zontanederland.nl/?p=1305
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 4. 

Een greep uit de projecten leerjaar 1 
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 5. 

Planning 
Week 4 Datum Tijd Wie Wat 

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 Leerlingen en ouders Xpressions  

wo-za 24-jan  8 leerlingen uit 6V Reis naar CERN 

do 25-jan avond Leerlingen en ouders Xpressions  

vr 26-jan       

week 5         

ma 29-jan Vanaf 5e lesuur Leerlingen 1G Masterclass 

di 30-jan    

wo 31-jan hele dag Leerlingen 3H Profielkeuzedag op de HAN   

do 1-feb  Leerlingen 4H/4V en 5V VHON op de HAN  

  1-feb rooster volgt Leerlingen klas 1 Theater Rode Loper  

  1-feb middag Leerlingen 3A/3G DFC: opbrengstenmiddag  

  1-feb 18.30 - 20.30 uur Deelnemende leerlingen 
en ouders 

Buffet uitwisseling Frankrijk 

vr 2-feb  Rooster volgt Leerlingen klas 1 Theater Rode Loper  

 


