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Excursie Lille
Op vrijdag 14 september brengen de leerlingen van 4 havo en 5 vwo met Frans in het vakkenpakket een bezoek
aan de Noord-Franse stad Lille. Dit bezoek maakt deel uit van hun lesprogramma. De dag ziet als volgt uit:
06:45 uur:

Verzamelen op school.

07:00 uur:

Vertrek vanaf school.

10:30 uur:

Aankomst in Lille. Wandeling met opdrachten door de oude binnenstad, le Vieux Lille. Bezoek
aan Euralille, een nieuwe wijk ontworpen door de Nederlandse architect Rem Koolhaas, met
onder andere het moderne station Lille-Europe en een groot overdekt winkelcentrum.

14:15 uur:

Vertrek per metro naar Gare Saint Sauveur, een voormalig station dat tegenwoordig dienst
doet als cultureel centrum.

15:00 uur:

Bezoek in het Gare Saint Sauveur aan de tentoonstelling Foot Foraine. De leerlingen krijgen
hier een rondleiding.

17:00 uur:

Verder doorgaan met de opdrachten in de stad en eten (op eigen gelegenheid).

19:00 uur:

Vertrek uit Lille.

22:30 uur:

Aankomst op school.

De reis vindt plaats onder schooltijd, het
schoolreglement is dan ook van toepassing.
De leerlingen moeten zich houden aan het
programma en de aanwijzingen van de
docenten opvolgen. Uiteraard moet
iedereen een geldig identiteitsbewijs bij zich
te hebben. Het is een lange dag en dus is het
verstandig een stevig lunchpakket mee te
nemen. De kosten voor deze excursie
bedragen €25, - . Het bedrag wordt in
rekening gebracht middels de
ouderbijdrage.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze
stellen aan een van de docenten Frans via het telefoonnummer van school: 024-3772164.
Emilie Roulot, sectie Frans
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LOB Update
Bij de Nieuwslink vindt u eens per twee maanden een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update van de
decanen. Deze update heeft betrekking op de leerjaren 3 tot en met 6. In deze updates staan we stil bij LOB
activiteiten die op korte termijn plaatsvinden en bijzonderheden van die periode.
Nadda Khaled en Colette Ribbers, decanen

Wist u dat..
Op onze school streeft ook de leerlingbegeleiding een hoge kwaliteit van onderwijs voor elke leerling na. De
samenwerking tussen leerlingbegeleiding en docenten krijgt komend jaar weer een boost. Waar het kan volgen
*de Monnikskap leerlingen regulier onderwijs en reguliere leerlingen kunnen vakken volgen op de Monnikskap
als dit beter is. Dit vraagt uiteraard keiharde flexibiliteit van de docent en ook van de leerling trouwens. De
komende tijd zullen we wat leerlingen en docenten kort aan het woord laten in de Nieuwslink zodat u een
beter beeld krijgt van hoe die integratie in zijn werk gaat.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
*De Monnikskap is onze afdeling waar leerlingen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte in
hun eigen tempo een volwaardig havo- of vwo-diploma halen.

Op kamp met klas 1
Klas 1G1 bijt samen met vijf eerste klassers van de Monnikskap het spits af met de introductiekampen. Zij zijn
gisteren vertrokken en worden morgen weer terug verwacht. Er is gekeken naar het programma; kan iedereen
meedoen? Moeten we dingen aanpassen? Moeten we een ander programma parallel laten lopen? Bij het
onderdeel Fotospeurtocht en sport en spel, is een aanpassing gedaan. Een van de ouders bracht het voorstel in
om tijdens die onderdelen met de leerlingen van de Monnikskap te gaan paardrijden. En dat doen we!
Eten, spelen, levend stratego en genieten van de film- en spelavond kan gewoon samen.
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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De uitslag van de Van Melsenprijs
Nadat eind vorig schooljaar Toon Hasenack en Daniel Stuefer (6 vwo) met hun profielwerkstuk over het
Cherkov effect de van Melsen publieksprijs wonnen, nam Daniel kort daarna ook nog deel aan de International
Conference for Young Scientists (ICYS) in Belgrado. Hij viel daar met dit werkstuk wederom in de prijzen. Hij
won maar liefst twee medailles, één gouden voor zijn poster en een zilveren voor zijn presentatie. Het
Dominicus College is uiteraard zeer trots op dit mooie resultaat.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Vertrek Praag
Op 3 september vertrokken de leerlingen van 5 havo om 07:15 uur per bus naar Praag. Het programma aldaar
bestaat onder andere uit een graffiti wandeling door de stad op dinsdagochtend. Op woensdagavond is er een
wat traditionele stadswandeling Praag, maar dan wel ‘by Night’, met beklimming van de Petrin Toren om van
het uitzicht op Praag te kunnen genieten. Na een bezoek aan Therezin, de bobsleebaan, een avondje film
enzovoorts, enzovoorts wordt de reis afgesloten met een Moldautour met diner. En uiteraard de busreis terug
naar Nijmegen.
Anne van den Bosch, organisator
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AVG in het onderwijs
De nieuwe privacywetgeving die 25 mei is ingegaan roept in de praktijk veel vragen op. Hoe gaan we met foto’s
van leerlingen om? Wat mogen we doorgeven aan andere scholen als die om informatie vragen? Wie mag
welke gegevens in Magister zien? Hoe gaan we om met informatie over leerlingen bij excursies en reizen?
Mogen we nog wel werken met fotolijstjes van klassen? Zonder op alle specifieke vragen antwoord te geven,
zijn er wel wat algemene richtlijnen die we bij deze vragen hanteren:



Informatie die nodig is om het werk te kunnen doen, moet beschikbaar zijn en mag gedeeld worden als dit
nodig is. Maar we beperken dit wel tot de echt noodzakelijke gegevens.
Als we beeldmateriaal willen gebruiken (b.v. voor de Nieuwslink) mag dat, zolang personen niet
herkenbaar zichtbaar zijn. In deze is herkenbaar gedefinieerd als een frontaal beeld op redelijk korte afstan
(portretfoto). Groepsfoto’s op wat grotere afstand, foto’s van opzij of van achteren zijn altijd te gebruiken.
Willen we toch een portretfoto plaatsen, dan vragen we expliciet toestemming van de leerling (als deze 16
jaar of ouder is) of van de ouders (bij leerlingen jonger dan 16 jaar).

De komende maanden werken we aan bewustwording bij de collega’s en zullen de afspraken verder
uitkristalliseren. Voor meer informatie verwijs ik naar het privacystatement op de website.
Menno Bartlema, conrector

Planning
Dag

Datum

ma-wo

3 t/m 5 sep

ma

3-sep

di

4-sep

wo

5-sep

wo-vr

5 t/m 7 sep

do

6-sep

vr

7-sep

Tijd

Wie

Wat

Leerlingen 1G1 + MK

Introductiekamp

Leerlingen 1H1 en 1A1

Introductiekamp

Leerlingen 1HV1 en 1HV2

Introductiekamp

week 37
ma-wo

10 t/m 2 sep

ma

10-sep

di

11-sep

12.00 - 12.45 uur

Alle leerlingen

SBA spreekuur in gang MK

wo

12-sep

19.00-20.00 uur

Leerlingen en ouders

Uitreiking Cambridge certificaat

12-sep

20.30 - 21.45 uur

Leerlingen en ouders

Uitreiking Goethe Zertifikat

Hele dag

Leerlingen 4V en 5V Frans

Excursie Lille

do

13-sep

vr

14-sep
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