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Xpressions 2018
Vorige week woensdag- en donderdagavond hebben onze leerlingen en collega’s een spetterende show
verzorgd op de bühne van het Dominicus College. In een prachtig versierde aula als circustent is een veelzijdig
programma gepresenteerd, variërend van acrobatiek, een musicalshot uit de Lion King, a capella zang en een
veelheid aan duo’s, trio’s en bandjes die hun muzikale talenten toonden. Een genot voor oor en oog, met veel
dank aan de collega’s en de leerlingen die intensief bij de organisatie en de uitvoering waren betrokken.
Marion Krabbenborg, rector
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Keuzeproject: de nieuwsredactie
Op maandag startten 10 eerstejaars als echte camjo's (camerajournalisten) met het in beeld brengen van de
activiteiten van hun jaargenoten. Eerst kregen zij les in het maken van een videoreportage en het in beeld
brengen van een interview. Vervolgens was er de redactievergadering, waarin de nieuwsitems werden
verdeeld, de reportages voorbereid en het de vragen geformuleerd. En daarna gingen ze de school in om
sfeerbeelden te filmen en interviews af te nemen. Op dinsdag werd er eerst nog gefilmd bij de verschillende
activiteiten en togen ze tegen de middag naar de Nijmegenredactie van De Gelderlander op de Handelskade.
Ze werden ontvangen in de redactieruimte waar ze uitleg kregen over de totstandkoming van het nieuws: wat
is nieuws, waar let je op bij het maken van een nieuwsitem, hoe bereik je je publiek, etc. Vervolgens een
rondleiding waarbij ook speciaal aandacht werd geschonken aan de online krant met de kleine
videoreportages. Met nog wat tips van de professionals werd in de middag alles tot een interessante
reportage ge-edit. Het resultaat is te zien op ons YouTube-kanaal/ Vimeokanaal.
YouTube-playlist: https://www.youtube.com/watch?v=teSj3c5sh7k&list=PLTal2a_pvcy9ihn_9Io8xFbOurGJ_tZcy
Vimeo: https://vimeo.com/channels/dominicuscollege (de 6 meest recente video's).
Joost de Laat, docent nieuwe media

VHON
Graag herinneren wij u aan de LOB-activiteit van donderdagavond 1 februari 2018. Voor leerlingen uit 4H en 5V
vindt dan 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.
Wij verwachten van onze 4H- en 5V-leerlingen dat zij op deze avond aanwezig zijn; de leerlingen zijn hierover
per mail geïnformeerd. Wegens grote drukte vragen wij maximaal één begeleider per leerling. Meer info is te
vinden op: www.vhon.nl.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen
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Dominius Discovery: naar Ampleon!
Afgelopen maandag kregen al onze atheneumleerlingen uit de eerste klas een exclusief (in)kijkje in de
Nijmeegse chipfabriek Ampleon aan de Neerbosscheweg. Hier werden ze zeer enthousiast ontvangen door
medewerkers van het bedrijf waarbij we in de fabriek en in verschillende laboratoria een kijkje mochten
nemen. Tevens kregen ze uitleg over transistoren die onder andere worden gebruikt voor het mobiele (data)
verkeer in Nederland.
Waar alle antennes op flatgebouwen en palen voor dienen? Vraag het de atheneumleerlingen uit de eerste
klas, zij kunnen het uitleggen! Ampleon bedankt en hopelijk tot volgend jaar!
Het was een succes!
Sjel Jansen, Dominicus Discovery
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Masterclass 1G ‘Vlakke en ruimtelijke figuren’
Afgelopen maandag vond onze masterclass 'Vlakke en ruimtelijke figuren' plaats. Wij hebben deze masterclass
ontwikkeld voor ons profielwerkstuk. De leerlingen van 1G startten met een stukje uitleg over diverse
wiskundige figuren. Spiegels en geodriehoek werden gebruikt om symmetrie en parallellie te ontdekken.
Vervolgens gingen we aan de slag met een creatieve eindopdracht. Sommige groepjes bouwden wiskundige
figuren en controleerden deze volgens de formule van Euler. Andere ontwierpen een bedrijfslogo waarin volop
vlakke figuren en symmetrieassen te ontdekken waren. Wij vonden het erg leuk dat de leerlingen enthousiast
waren en goed meededen. Het was een geslaagde middag!
Femme van Dijk en Veerle van den Hurk (6V)
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Poëzieweek
Van Herman Gorter, langs Paul van Ostaijen en Jan Hanlo via Jules
Deelder naar je eigen gedicht. Het is Poëzieweek. Vrijdag 26 januari
is een aantal onderbouwleerlingen op de Monnikskap de uitdaging
aangegaan. Veel gedichten zijn “raar”, maar… wat doen ze met je?
Leerlingen hebben knipselgedichten, herschreven gedichten of
‘gevonden gedichten’ geschreven. Leek het aan het begin van de dag
nog veel op Sinterklaasrijmelarij, in de loop van het project dachten
leerlingen na over de vraag ‘wat is poëzie?’ en één van de
antwoorden was ‘schrappen, schrappen en nog eens schrappen!’
Wat wil je nu écht zeggen (essentie)? Wat voor gevoel moet er uit je
gedicht spreken (emotie)? Wat kun je nog met lay-out uitdrukken
(vorm)? Nog geen sonnetten, geen overlooprijm, alliteratie of
enjambementen, maar het begin is er.
Marijke Welten, docent Nederlands

Planning
Week 5

Datum

di

30-jan

wo
do

vr

Tijd

Wie

Wat

31-jan

hele dag

Leerlingen 3H

Profielkeuzedag op de HAN

1-feb
1-feb

avond
rooster volgt

Leerlingen 4H en 5V
Leerlingen klas 1

VHON op de HAN
Theater Rode Loper

1-feb

middag

Leerlingen 3A/3G

DFC: opbrengstenmiddag

1-feb

18.30-20.30 uur

Buffet uitwisseling Frankrijk

2-feb

rooster volgt

Deelnemende leerlingen
en ouders
Leerlingen klas 1

Geselecteerde leerlingen
5V/6V
Leerlingen 5H/5V en 6V

Blauwtraining door T. Huijbers

Excursie

Inschrijving tafeltjesavond open

Theater Rode Loper

Week 6
ma

5-feb

di

6-feb

v.a. 14.30 uur

wo

7-feb

20.00 uur

do

8-feb

hele dag

8-feb

19.30 uur

Leerlingen klas 4, 5 en 6
met tekenen
Ouders 3H2

9-feb

eind van de dag

Ouders

vr

Aanvragen herkansingen gesloten

Informatieavond uitwisseling Barcelona
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