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Oud-leerling Tom ter Elst brengt een bezoek aan het Dominicus
College.
Afgelopen woensdag bracht Tom ter Elst een bezoek aan zijn oude school. Tom die werkt als hoogleraar
wiskunde aan de University of Auckland in New Zealand, behaalde in 1980 zijn diploma. Hij studeerde
wiskunde en natuurkunde in Nijmegen en promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Omdat hij
toch voor een kort bezoek in Nederland was, maakte hij graag van deze gelegenheid gebruik om zijn oude
school nog eens te bezoeken en een gastvoordracht te verzorgen voor leerlingen met wiskunde D. Een aantal
oud-docenten van hem waren ook naar school gekomen om met hem in gesprek te gaan. Het werd een leuke
en interessante ontmoeting die voor herhaling vatbaar is.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw VWO

OR VWO
De ouderraad VWO heeft op de vergadering van 4 april stilgestaan bij het digitaal gedrag van leerlingen samen
met gastspreker Laurens Veltman van het bedrijf Digital Awareness. De ouderraad zou graag in het volgende
schooljaar met alle ouders bij dit interessante thema willen stilstaan. Daarnaast hebben we onder meer
gesproken over de ontwikkelingen op school met betrekking tot onderwijsvernieuwing en de begeleiding van
leerlingen die moeite hebben met leren.
Aan het eind van dit schooljaar zullen een aantal ouders de ouderraad VWO verlaten omdat hun kinderen dit
jaar eindexamen doen en hopelijk zullen slagen. Er is dus ruimte voor nieuwe ouders van leerlingen uit alle
leerjaren van atheneum en gymnasium. Wil je graag meepraten over actuele onderwerpen en schoolbrede
thema's zoals het schoolplan, onderwijsvernieuwing, gebruik van de iPad, metacognitie, mentoraat, decanaat en
toetsdruk, meld je dan aan via OR.VWO@dominicuscollege.nl of kom een keertje bij een vergadering kijken!
De ouderraad VWO
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Barcelona uitwisseling
Morgen komt klas 3H2 weer thuis uit Barcelona. Ze zijn daar samen met ons de begeleiders, vanwege
deelname aan een Europese uitwisselingsproject. De leerlingen uit Spanje hebben al bij ons gelogeerd en nu is
het onze beurt om daar kennis te maken met de Spaanse cultuur, het Spaanse familieleven, de school, de stad
en ook wel met elkaar want je maakt wat mee samen!
Op de facebookpagina van school https://www.facebook.com/DominicusCollege/ wordt dagelijks door
leerlingen verslag gedaan van de belevenissen, met lekker veel foto’s. We nodigen u uit daar eens een kijkje te
nemen. Een paar foto’s vindt u in deze Nieuwslink.
Emilie Roulot, docent Frans en Arthur Mutsaers, docent aardrijkskunde
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Masterclass Toneel & Zang
Op maandag 16 april komt oud-leerlinge Wieke de Keyzer terug naar het Dominicus College om samen met
Lars Mak de tweede Masterclass voor de leerlingen van 2 Gymnasium te begeleiden. Wieke en Lars zijn op de
ARTez Hogeschool voor de Kunsten afgestudeerd bij de richting Muziektheater.
In de ochtend zijn er workshops om verschillende disciplines binnen Muziektheater te leren kennen: theater
en zang.
Na de grote pauze bereiden de leerlingen zelf in twee groepen een korte voorstelling voor en het resultaat van
de middag wordt om 16.00 uur aan ouders en andere belangstellenden gepresenteerd in de aula.
Harriët Dierx, docent Latijn, Grieks en KCV

Berlijn reis
Afgelopen week zijn er 20 leerlingen van de Monnikskap naar Berlijn geweest. De weergoden waren zeer
vriendelijk en we hebben veel leuke dingen kunnen doen. De woensdag zijn we naar een museum geweest en
naar de Reichstag. In de avond hebben we een gezellig cafeetje bezocht. De donderdag was er een rondleiding
en in de middag de enige regenbui tijdens ons bezoek aan Sachsenhausen. In hebben we de gezellige
Hackescher Markt bezocht. De vrijdag stond er een bezoek aan het olympisch stadion gepland.
De reis was een groot succes en de leerlingen en docenten hebben genoten en veel geleerd van Berlijn!
De deelnemers van de Berlijnreis.
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Clinic Cifla
Tijdens de gymlessen op de Monnikskap vonden er korte clinics plaats van atletiekvereniging Cifla. Er waren
een aantal RaceRunners beschikbaar voor de leerlingen. De RaceRunner is een soort driewielfiets zonder
pendalen en mét borststeun om leerlingen die voor hun dagelijkse mobiliteit afhankelijk zijn van een rolstoel of
rollator de mogelijkheid te geven actief (mee) te sporten. Eén Monnikskap leerling doet bij Cifla mee aan
RaceRunning competities!
Ans Janssen, begeleider passend onderwijs
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