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Roosterwijzingen week 20
In de week van 14 mei start het Centraal Examen en zijn een aantal groepen en collega’s vanwege buitenlandse
reizen buitenshuis: 5V gaat naar Barcelona, 3G naar Trier en 3A naar België. Dit zal betekenen dat er door de
afwezigheid van een flink aantal docenten veel roosterwijzigingen voorzien worden. Houd daarom Zermelo
goed in de gaten. Excuses voor het ongemak!
Menno Bartlema

Centraal Examen op 14 mei van start
Maandag 14 mei is het zover: het CE 2018 gaat van start met Natuurkunde voor de HAVO en Wiskunde voor
het VWO. Maandag 28 mei is het laatste examen (Biologie voor de HAVO en Tekenen voor het VWO) waarna
het nagels bijten wordt tot de uitslag op 13 juni bekend wordt gemaakt. Alle betrokken leerlingen, maar ook
docenten en ouders veel succes in deze spannende tijd!
Menno Bartlema

Plaatsing Zonnepanelen
In de meivakantie is er volop bedrijvigheid in de school. Belangrijkste klus is de plaatsing van 700 zonnepanelen
op ons dak waarmee in de 2e week van de meivakantie begonnen wordt. Een mooie stap op weg naar een
duurzame school.
Menno Bartlema

Verslag MUN 2018
Op 20 april vond de jaarlijkse conferentie in het kader van Modelling United Nations plaats. Tijdens deze
conferentie speelden meer dan 200 leerlingen van verschillende middelbare scholen in Nederland VNvergaderingen na. Aan alle leerlingen was vooraf een land toebedeeld dat zij representeerden in een
vergadering waarin actueel onderwerp centraal stond. Onderwerpen dit jaar waren onder andere de
ontbossing van de aarde, slavernij in Libië en de vervolging van christenen in Noord Korea. Na een driedaagse
training op school waren de leerlingen klaar voor de grote conferentie. Tot op het laatste moment werden
feiten, standpunten en de analyse van mede- en tegenstanders uitgewisseld. De spanning was van de gezichten
af te lezen.
Het doel van de verschillende vergaderingen is het zelfde: komen tot een resolutie om het probleem op te
lossen. Tijdens de vergadering wordt dan ook gesproken en onderhandeld over oplossingen,
verantwoordelijkheden, financiële verplichtingen en geopolitieke krachten. Elk gesprek en elke onderhandeling
vindt in het Engels plaats, alsof de problemen op zichzelf nog niet ingewikkeld genoeg zijn. Voor de leerlingen
een kans om hun Engels te oefen en echte internationale problemen op te lossen.
Aan het einde van de conferentie zijn ook prijzen uitgereikt. De leerlingen die tijdens de vergadering gezorgd
hebben voor een doorbraak, partijen bij elkaar gebracht hebben of leiding hebben gegeven aan het
onderhandelingsproces werden in het zonnetje gezet. Voor onze school waren er prijzen voor:
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Hajar Rotbi, diplomatic award [1e prijs]
Joanne Castillo Guerra, diplomacic Award [1e prijs]
Max Hoogboom, diplomatic Award [1e prijs]
Jakka Chang, outstanding delegate [2e prijs]
Sander Elemans, outstanding delegate [2e prijs]
Roderick Gramser, outstanding delegate [2e prijs]
Thom van Rijswijk, outstanding delegate [2e prijs]
Als klap op de vuurpijl, voor het vierde jaar achter elkaar, won onze delegatie ook de prijs voor beste delegatie
[small delegation]. Hulde voor het team!
Mark van der Heijden

Zang en toneel in Masterclass
Op maandag 16 mei kwam oud-leerlinge Wieke de Keyzer terug naar het Dominicus College om samen
met Lars Mak als experts voor de leerlingen van 2 gymnasium de tweede Masterclass te verzorgen. De
leerlingen hebben in de ochtend twee workshops gevolgd, een zangworkshop en een workshop
poppenspel.
De poppen zijn aan het begin van de dag door de leerlingen zelf heel eenvoudig gemaakt van papier en
tape. In de middag is hard gewerkt aan een korte voorstelling voor leerlingen en ouders.
Tijdens de presentatie werd eerst uitgelegd hoe gedurende de dag met de poppen ‘getraind’ was. Enkele
groepjes leerlingen demonstreerden met een pop hoe hij op een stoel plaatsnam, hoe twee poppen
zogenaamd een bal overgooiden en hoe weer een andere pop pull upps deed aan een rekstok. Je zag echt
hoe het papieren voorwerp moeite had om zich omhoog te hijsen.
Vervolgens zongen alle leerlingen samen uit het hoofd het liedje ‘Blijf hangen’ van The Reverse. Daarna
werden fragmenten van het lied nogmaals ten gehore gebracht waarbij groepjes leerlingen met
poppenspel in een clip de tekst uitbeeldden. Heel grappig hoe een postbodepop bij verschillende adressen
brieven aflevert en hoe een andere pop reageert op het lezen van de brief.
Een mooie afsluiting van een boeiende dag!
Harriët Dierx
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Kings and Queens!
Donderdag a.s. zullen de eerste en tweede klassen in koninklijke stijl koningsnacht vieren. Het feest begint om
20:00 en eindigt om 23:00 uur. De prijs voor het feest bedraagt € 3 inclusief 1 consumptie. Chips en frisdrank
kosten € 0,50. Kaartjes zijn in de grote pauze nog te koop bij de personeelskamer, vraag naar Steffie Pragt,
Nicole Hamers, Jelmer Fidder of Tijs Groot Wesseldijk.
Kaartjes zijn eventueel ook nog te koop aan de deur.
Laten we er een koninklijk feestje van maken
Activiteiten Commissie

3.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 30 | 24 april 2018

Informatiemagazine voor de Barcelonareis
In de week van 14 mei gaat 5V voor CKV een week naar Barcelona. Bijgaand treft u een link naar het
informatiemagazine voor de Barcelona reis.
Nanda Verhagen

Informatiemagazine
2017 - 2018.pdf
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