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Diploma-uitreiking 2018  
Omdat we niet vroeg genoeg kunnen zijn, hierbij de tijdstippen van de diploma-uitreikingen op dinsdag 3 juli: 

14.00 uur Monnikskap 

16.00 uur HAVO 

19.00 uur VWO 

Net als de afgelopen jaren vindt de uitreiking plaats in onze speciaal voor deze gelegenheid aangeklede 

sportzaal. 

 

Menno Bartlema, conrector  

 

Cambridge 
Een groot aantal leerlingen van onze school heeft zich weer ingeschreven voor de Cambridge examens. 15 

leerlingen nemen deel aan het FCE examen, 42 leerlingen doen het CAE examen en 9 leerlingen gaan zelfs voor 

het CPE examen (near native speaker niveau)! Alle examens bestaan uit vijf onderdelen: speaking, writing, 

reading, use of English en listening en worden afgenomen en beoordeeld door medewerkers van de British 

Council. Deze examinatoren zijn getrainde native speakers die in Nederland werkzaam zijn.  

Sinds vorig jaar  werkt Dominicus College samen met het Citadel College. Dit jaar is het de beurt aan het Citadel 

College om gastheer te zijn.  Onze leerlingen doen het examen dus op het Citadel college. Het onderdeel 

‘speaking’ voor de FCE en CAE kandidaten is op vrijdag 13 april, de andere onderdelen zijn op zaterdag 14 april 

voor het FCE en zaterdag 21 april voor de CAE. Nieuw dit jaar is de deelname van een aantal Havo 5 kandidaten 

aan het CAE examen. Zij hebben zich de afgelopen twee jaar via een extra curriculair programma voorbereid. 

Dit examen vindt plaats op 7 april in Eindhoven zodat de voorbereiding op hun eindexamens niet verstoord 

wordt. Zij doen het computer based examen waarbij alle onderdelen op één dag worden afgenomen. Hetzelfde 

geldt voor het groepje leerlingen dat meedoet aan het CPE examen. Deze groep zal vrijdag 25 mei afreizen naar 

Eindhoven voor de computer based examens.  

 

Het volledige programma is als volgt: 

o Zaterdag 7 april Havo 5, CAE in Eindhoven (computer based) 

o Vrijdag 13 april, FCE en CAE mondelinge examens op het Citadel College 

o Zaterdag 14 april, CAE schriftelijke examens op het Citadel College 

o Zaterdag 21 april, FCE schriftelijke examens op het Citadel College 

o Vrijdag 25 mei, CPE in Eindhoven (computer based) 

De sectie Engels wenst alle kandidaten heel veel succes! 

 

Wilbert Smits, docent Engels  

 

 

 

 

Nummer 26   | 28 maart 2018 



 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 26 | 28 maart 2018 

 

 2. 

Aimane El Othmani en Daniël Stuefer ontvangen PUC diploma  

‘Een Machtig Avontuur’  
Dinsdag 20 maart kregen Aimane en Daniël (5 VWO) aan de Radboud Universiteit het diploma van het  

Pre University College. Twee jaar lang volgden deze bollebozen met succes verschillende 

natuurwetenschappelijke modules op een hoog niveau.  

Na een welkomswoord van professor Sybrand de Jong en een lezing van de bekende fysicus professor dr. Jos 

Engelen kregen zij met nog 25 andere deelnemers dit fel begeerde certificaat. 

 

Het Dominicus College feliciteert hun met dit mooie resultaat! 

 

Lex plantaz, afdelingsleider bovenbouw VWO 

 

Examenfoto  
Op maandag 9 april komt de schoolfotograaf om de traditionele groepsfoto te maken van alle 

eindexamenkandidaten. Zorg dat je erbij bent! 
De foto wordt slechts op die dag gemaakt en er is helaas geen herkansing mogelijk. 

De klassen zullen worden opgehaald tijdens de les. 

 

Noteer de datum dus in je agenda: maandag 9 april, 10.30 uur – 11.30 uur in de aula.  

 

Johan van Haalen, medewerker mediatheek   

 

Martin van den Akker (1947-2018)  
Vorige week, in de nacht van 15 op 16 maart, overleed onze oud-collega Martin van den Akker. Martin werd 70 

jaar. Liefst dertig jaar – van 1977 tot 2008 – gaf hij scheikunde op het Dominicus College en gedurende vele 

jaren had hij zitting in de Medezeggenschapsraad. Gedurende een aantal jaren was hij als redacteur verbonden 

aan het blad ‘Revoluon’, dat vier keer per jaar in gestencilde vorm uitkwam en de ontwikkelingen op het terrein 

van technologie en natuurwetenschappen kritisch volgde. In dat redacteurschap, uitvloeisel van zijn studietijd, 

combineerde hij zijn vakmanschap en zijn linkse sympathie. 

Martin vervulde zijn leraarschap en zijn lidmaatschap van de MR op volstrekt eigen wijze. Hij stelde hoge eisen 

aan leerlingen en was er trots op dat heel wat van zijn leerlingen zich na hun eindexamen bekwaamden in de 

chemie. Zijn eindexamenresultaten waren jaar in jaar uit excellent. Met veel van zijn oud-leerlingen had hij in 

Nijmegen een gemakkelijk contact, omdat hij veel door het centrum fietste en zich tegen de avond graag een 

anderhalf uur terugtrok in befaamde cafés om zijn koffie of een bijzonder biertje te drinken. Dat laatste 

bekocht hij dan wel met de reputatie dat hij iedere avond in Het Pumpke vele trappisten weg werkte. 

In de Medezeggenschapsraad was Martin vasthoudend en onderscheidde hij zich door een grote dossierkennis. 

Soms lukte het hem slecht om zijn afkeer van ‘domme beslissingen’ te onderdrukken. Martin zakte dan 

onderuit en verklaarde op mopperende toon dat er niets van klopte. Martin had eigenlijk altijd gelijk, maar 

kreeg het dan niet omdat hij wars was van mooipraterij en hoffelijkheid. 

Toen Martins vader overleed, schreef Martin samen met Jo Dautzenberg, leraar Nederlands van het Canisius 

College en een goede vriend van hem, woorden van herinnering aan zijn vader en in die woorden riep Martin 

onbedoeld een beeld van zichzelf op. De moeder van Martin overleed op zeer jonge leeftijd, waarna de 

opvoeding van Martin in handen kwam van zijn vader en zijn grootmoeder. Liefdevol was die opvoeding, maar 
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ook hard en zakelijk. Martin tekende zijn vader als een man die als het ging om rechtvaardigheid geen 

compromis sloot, de zoon tekende hier ook een zelfportret. 

Martin leefde alleen en heel vaak had hij genoeg aan zichzelf. Hij deed ook niet erg zijn best om bij anderen in 

de smaak te vallen: men moest Martin nemen zoals Martin was, vond Martin. Regels, zoals die bedacht waren 

door achtereenvolgende schoolleidingen, waren ervoor om in stilte en hardnekkig te overtreden: het 

rookverbod gold overal, maar niet in het scheikundekabinet. Het scheikundekabinet ontwikkelde zich ook tot 

een financieel centrum, want in pauzes en tussenuren handelde Martin in opties. Op een bepaald moment 

zong het gerucht rond dat Martin miljonair was.  

Martin was gehecht aan de school zoals hij die kende. Gedurende enige jaren verzorgde hij het contactblad 

‘Over en Weer’,  een leesbaar blad, waarin de school zich in zelfbewustzijn toonde. Toen het Dominicus 

fuseerde met Nijmegen-West en het contactblad verplicht een andere koers moest varen, knakte dat zijn liefde 

voor de school. Hij dreigde toen – was het een grapje of was het serieus? -  het Dominicus uit zijn testament te 

schrappen. Martin wilde van niemand de stroman zijn. 

Na zijn pensionering heeft Martin enkele goede jaren gekend, maar ook enkele slechte jaren. De suikerziekte 

wist hij nu eens wel en dan weer niet te bestrijden, uiteindelijk verloor hij: niet alleen twee benen, maar vooral 

zijn onafhankelijkheid. Heel wat collega’s en oud-collega’s hebben die originele, trouwe en ongemakkelijke 

man bezocht, zijn getuige geweest van Martins neergang en werden bij het vertrek door Martin bedankt voor 

het bezoek. Daar was hij bij leven niet sterk in, om te bedanken, maar in zijn laatste levensmaanden leerde hij 

hoe belangrijk anderen voor hem waren. In die laatste tijd, in een zorgcentrum in Groesbeek, trof koorts hem 

en – noodlottig – een longontsteking. 

 

Peter Altena, docent Nederlands  

 

Planning   
Week 13 Datum Tijd Wie Wat 

wo 28-mrt  
 

Leerlingen Start lessen periode 4 (leerjaar 1)  

do 29-mrt   Leerlingen Start lessen periode 4 (leerjaar 2, 3 en 5H)  

do 29-mrt  1e t/m 3e uur  Leerlingen  2AG/GA1: Ars Retorica  

vr  30-mrt  09.00 uur – 15.00 

uur  

Leerlingen Atelierdag CPE Tekenen 5H met tekenen  

vr 30-mrt  Leerlingen Start lessen periode 4 (4H) 

vr  30-mrt  1e t/m 3e uur  Leerlingen 2G1: Ars Retorica  

vr  30-mrt Hele dag Leerlingen  Sportdag 3e klassen 

Week 14     

di  3-apr  Leerlingen Start lessen periode 4 (4V, 5V en 6V) 

di 3-apr Vanaf 14.30 uur  Leerlingen Werken aan examenopdracht tekenen 6V  

di 3-apr  Hele dag  Leerlingen United Netherlands Project, 2e training  
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di  3-apr 13.00 uur – 16.00 

uur 

Leerlingen Sportoriëntatie 5H/6V  

di  3-apr Vanaf 14.30 uur Leerlingen Ateliermiddag 6V 

di  3-apr tot 7-

apr 

 Leerlingen MK naar Berlijn  

wo 4-apr  Ouders 5e OR-vergadering  

wo  4-apr t/m 

11-apr  

 Leerlingen Uitwisseling DC naar Barcelona 3H 

do 5-apr 15.20 uur – 17.00 

uur 

Leerlingen Masterclass Nature en Gezondheid deelnemers Global 

in A001  

vr 6-apr 12.30 uur – 17.00 

uur 

Leerlingen Examendag filosofie voor aangemelde leerlingen van 6V. 

Locatie: Radboud Universiteit  

za 7-apr Hele dag Leerlingen Written + Speaking exams CAE (computer based) 5H. 

Locatie: Exam Centre Eindhoven 

 


