
 

1. 

 

 

 

Aanmeldingen schooljaar 2018-2019  
We tellen op dit moment 147 aanmeldingen voor leerjaar 1 in schooljaar 2018-2019, 13 leerlingen minder dan 

vorig jaar. Een verwachte daling gezien de krimp in ons voedingsgebied. Deze daling wordt gedeeltelijk 

gecompenseerd door de gestage instroom in de Monnikskap. De periode van aanmeldingen is ieder jaar weer 

een spannende tijd voor de Nijmeegse scholen. We hebben kunnen constateren dat een aantal scholen dit jaar 

teleurstellende instroomresultaten hebben (Canisius, Kandinsky en Meeuwse Acker) terwijl de NSG uit haar 

voegen barst en moet loten (in T/H). Wij kunnen met een mooi instroomresultaat het nieuwe schooljaar gaan 

voorbereiden met 5 eerstejaars groepen. De verdeling over de groepen is in onderstaande tabel verwerkt. Als 

gevolg van de Citoscore kunnen leerlingen alsnog op een hoger niveau worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marion Krabbenborg 

 

Toetsweek 3 en start periode 4  
Donderdag 22 maart start voor alle leerjaren de volgende toetsweek; dat betekent dat alle lessen op woensdag 

21 maart ’s middags uitgeroosterd worden om de leerlingen de gelegenheid te geven zich goed voor te 

bereiden. Omdat, vanwege de korte periode met relatief veel lesuitval, veel toetsen zijn komen te vervallen, is 

de toetsweek voor de meeste leerjaren van korte duur en dat betekent dat de lessen van de 4e periode al  
vroeg beginnen: 

1e klas: woensdag 28 maart 

2e, 3e klas en 4H: donderdag 29 maart 

5H: vrijdag 30 maart 

De bovenbouw VWO begint op dinsdag 3 maart met de lessen. 

 

Menno Bartlema  

 

instroom leerjaar 1  2018 

havo* 42 

havo/vwo* 48 

vwo* 57 

atheneum** (A) 29 

gymnasium** (G/AG) 28 

totaal 147 

  

jongens 75 

meisjes 72 

  

Broertjes + zusjes op DC 34 

  

* op advies, ** op wens  
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 2. 

W4 kangoeroewedstrijd  
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 

6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek! Ook dit jaar nemen wij als Dominicus College met bijna 76 

leerlingen deel aan deze wedstrijd die plaats vindt op donderdag 15 maart. 

 

 

(Opgave 9 2017) 

 
A 9 B 10 C 11 D 12 E 13 

 

 

 

Daphne te Kiefte 

 

Toneelopvoering 3 gymnasium  
Donderdagavond 15 maart is het zo ver: de inmiddels traditionele toneelopvoering van 3 gymnasium staat dan 
op het programma!  
 
Het toneelstuk van dit jaar, ‘De Tantaliden’, verhaalt over Tantalos en zijn familie – een heel bekende, maar ook 
heel tragische familiegeschiedenis. Wanneer Tantalos met een gruwelijk plannetje besluit de goden op de 
proef te stellen, loopt dit niet alleen voor hemzelf zeer slecht af, maar wordt ook zijn hele nageslacht vervloekt. 
Deze avond laten de leerlingen u kennismaken met de arrogante Niobe, de kibbelende broers Thyestes en 
Atreus, de wereldberoemde Helena, de moordlustige Klytaimnestra en vele andere personages uit de Griekse 
mythologie!    
 
De leerlingen hebben de toneelteksten zelf geschreven en momenteel wordt er fanatiek gerepeteerd. Ook het 
decor wordt door de klassen vervaardigd en de benodigde techniek zal door de leerlingen worden verzorgd.  
Het belooft een mooie avond te worden! 
 
De voorstelling begint om 19.30 uur in de aula van de school. U bent van harte uitgenodigd om te komen 
genieten van de toneeltalenten van 3G! 
 
Harriët Dierx 
 

Voorstelling theatergroep ‘Werkende verhalen’  
Afgelopen zondag hebben leerlingen van 6 gymnasium een bijzondere voorstelling bijgewoond van de 

theatergroep 'Werkende verhalen'.   
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 3. 

Vijf personen vertelden in een voorstelling van vijf en een half uur (!) de hele Odyssee. Hoe bijzonder was het 

om het verhaal over Odysseus waar we dit hele schooljaar fragmenten van lezen in het Grieks ter 

voorbereiding op het eindexamen, zo uitgebreid, boeiend en beeldend verteld te horen. Ieder van de spelers 

vertelde op zijn of haar eigen manier, met eigen accenten, fluisterend, krijsend af en toe, waar nodig begeleid 

door eenvoudige instrumenten. Nergens saai, de tijd vloog. We voeren mee op de boot, we schrokken van de 

stormen, we woonden bij Kirke en Kalypso, we waren erbij toen de vrijers gestraft werden, maar ook bij de 

hereniging van Odysseus en Penelope aan het eind.  

 

Een welbestede en leerzame middag! 

 

Harriët Dierx 

 

 
 

Planning  
Week 11 Datum Tijd Wie Wat 

ma 12 mrt 19.00 – 21.30 uur Leerlingen PWS-presentaties (5H) 

di 13 mrt 13.30 – 15.30 uur  Leerlingen Rekenexamen (1e kans 5V) 

 13 mrt  19.00 – 21.30 uur  Leerlingen PWS-presentaties (6V) 

wo 14 mrt 15.20 – 17.00 uur  Leerlingen Masterclass Nature en Gezondheid deelnemers 

Global Exploration  

 14 mrt  Hele dag  Leerlingen Voorbereiding toneelvoorstelling 3G 

do 15 mrt    Leerlingen Kangoeroewedstrijd (3 leerlingen uit elke onderbouw 

klas, alle leerlingen met wiskunde D in 4V en 5V) 

 15 mrt Hele dag Leerlingen United Netherlands Project (1e training)  

 15 mrt Hele dag Leerlingen Voorbereiding toneelvoorstelling 3G 

 15 mrt  Vanaf 12.30 uur  Leerlingen Rekenexamen M 

 15 mrt Vanaf 19.30 uur  Toneelvoorstelling 3G  

Week 12         

di 20 mrt Vanaf 14.30 uur Leerlingen Blauwtraining  
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 4. 

wo  21 mrt Middag Allen Lessen vanaf het 5e uur vervallen i.v.m. start 

toetsweek 

do 22 mrt  Leerlingen Start toetsweek 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


