
 

 

 

 

 

Feestelijke uitreiking Cambridge- en Goethe certificaten 
 Op 12 september zijn er op school weer Cambridge en Goethe certificaten uitgereikt. Aan maar liefst 51 

kandidaten kon een internationaal erkend Cambridge certificaat worden geven. 100 procent van alle 

kandidaten was geslaagd, een excellente prestatie. Tijdens de uitreiking waarbij ouders en familie aanwezig 

waren traden ook de Morris Dancers op, een volksdansgroep uit Utrecht die traditionele Engelse dansen 

uitvoeren. Dankzij de sectie Engels en dan met name de coördinatoren van Cambridge English Roos Pesch en 

Ingrid Smit werd de avond een groot succes! 

 

Dezelfde avond werd er ook aan 13 leerlingen een 

Goethe diploma uitgereikt. Alle leerlingen waren ook 

hier geslaagd. De leerlingen werden door Imke Barth  

en Katharina Hadamik persoonlijk toegesproken. Voor 

elke geslaagde leerling was er ook een klein presentje. 

De ouders werden vervolgens nog met een quiz 

getest op hun kennis over Duitsland. Uiteraard 

ontbrak er die avond echt Duits gebak niet. Het is 

voor de 8e jaar dat de certificaten op het Dominicus 

College  worden uitgereikt. 

 

 Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 
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Wist u dat.. 
Donderdag hebben alle docenten van een reguliere eerste klas voorlichting gehad over twee van hun 

leerlingen. De ene leerling ziet zeer slecht, de ander hoort heel slecht. Hun begeleiders van respectievelijk Visio 

en Kentalis hebben de docenten laten ervaren hoe het is om met deze beperking in de reguliere les te zitten. 

Wat ziet de leerling op het bord? Wat doet ruis in de ruimte? Welke steun heb je aan andere leerlingen? En 

wat kun je als docent doen om ook voor deze leerlingen de les tot een succes te maken? De docenten hebben 

van de begeleiders soms verrassende antwoorden gekregen op hun vragen over hun eigen vakles. Zij kunnen 

nu ook beter de leerlingen van de klas activeren om als buddy iets te betekenen. En zo leren we allemaal, elke 

schooldag weer.  

 

Jeannette Buijs, zorgcoördinator  

 

Onderwijsbeurs Zuid 
Is uw zoon/dochter bezig met het maken van een studiekeuze, dan is 

het belangrijk dat uw kind zich goed oriënteert. Als ouder kunt hierbij 

o.a. helpen door samen een bezoek te brengen aan Onderwijsbeurs 

Zuid. Deze beurs vindt plaatst op vrijdag 28 en zaterdag 29 september 

in Beursgebouw Eindhoven. Er is een aanbod aan opleidingen op zowel mbo, hbo als universitair niveau.  

 

Bereid het beursbezoek samen met uw kind goed voor. Op de website www.onderwijsbeurszuid.nl kan hij/zij 

vooraf een persoonlijke plattegrond maken door een selectie te maken op basis van niveau, opleiding en 

interessegebied. De plattegrond kan geprint, maar ook tijdens de beurs op de iPad bekeken worden. Zo is 

direct duidelijk welke stands interessant zijn. Daarnaast is er op de website een animatiefimpje te vinden wat 

binnen 1 minuut laat zien wat er op de beurs te doen is.  

 

Er is verder een internationaal plein met informatie over studeren in het buitenland en er is een 

voorlichtingsprogramma waar verschillende opleidingsinstituten domeinvoorlichting geven voor alle niveaus.  

Een gratis e-ticket is te downloaden www.onderwijsbeurszuid.nl. 

 

Het bezoeken van deze beurs telt mee als LOB activiteit volgens het PTA LOB. De leerlingen uit 4H/4V krijgen 

deze en volgende week over dit laatste uitleg in het Project LOB 4H/4V. 

 

Bovenstaande en alle andere informatie die binnenkomt bij het decanaat, is terug te vinden onder 'Nieuws' op 

www.dominicuscollege.dedecaan.net.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
http://www.dominicuscollege.dedecaan.net/
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Dagje Lille 

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van 4 havo en 5 vwo die Frans hebben gekozen hun Frans geoefend in 

Lille. Met praktische opdrachten die ze in het Frans moesten uitvoeren, zijn ze door de magnifieke oude stad 

geleid. ‘s Middags hebben ze een mooie foto expositie bekeken van sportfotografen in kleine musea. Hierbij 

kregen zij ook een rondleiding. Na al deze cultuurbeleving was er ook nog ruimte voor “shopbeleving” in 

Euralille: een groot modern winkelcentrum. Om 19.00 uur kwam de bus voorrijden en ging de gezellige groep 

huiswaarts. C’était une journée formidable.  

 

Anja Koker namens de sectie Frans 

 

 
 

 

Informatie-avond Global Exploration 

Dinsdagavond 25 september vindt er een informatieavond plaats over Global 

Exploration China 2019. Van 19.30 tot 21.00 uur zijn ouders en geïnteresseerde 

leerlingen van klas 4H, 4V, 5H, 5V en 6V welkom op school. Een medewerker van 

Global Exploration zal informatie geven over de reis naar China en wij zullen ouders en leerlingen 

informatie geven over wat er van de deelnemers (en hun ouders) verwacht wordt gedurende het schooljaar.  

  

Emilie Braam-Roulot, namens het Global-team 
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Schaken op het Dominicus College 

Onlangs kwam Harm Denissen, docent scheikunde met het idee om weer een schaakclub op het Dominicus op 

te richten. In de geschiedenis van het Dominicus College heeft er lang een schaakclub bestaan. Onze schakers 

deden ook mee aan jeugdtoernooien. Heel bekend was het jaarlijks terugkerende Dominicus Torentjes 

Toernooi waaraan leerlingen van diverse Nijmeegse scholen deelnamen. 

 

Willen wij deze traditie weer nieuw leven in blazen dan is het belangrijk  dat er weer een nieuw Dominicus 

schaakteam komt. Vindt u zoon/dochter het leuk om daarvan deel te gaan uitmaken, dan zien wij graag een 

berichtje tegemoet via harm.denissen@dominicuscollege.nl . 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw 

 

Planning 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

di 18-sep 
 

Ouders en leerlingen 6V 

Ouders en leerlingen 5H 

Leerling- en ouderavond                              

Examen, LOB, aanmelden HO  

  18-sep 19.00 - 19.35 uur Ouders 5V Ouderavond 

wo 19-sep 12.40 - 14.20 uur Leerlingen 4V1 Project LOB  

  19-sep 19.30 - 22.00 uur Ouders ouderraad OR-vergadering 

do 20-sep 10.30 - 12.10 uur Leerlingen 4V2 Project LOB 4V2 in mediatheek havo 

  20-sep Vanaf 12.40 uur Alle leerlingen Geen les i.v.m. docentenbijeenkomst  

vr 21-sep 12.40 - 14.20 uur Leerlingen 4V2 Project LOB 4V2 in mediatheek havo 

  21-sep Hele dag 5 leerlingen 5V en of 6V met 

wiskunde D 

Wiskundetoernooi RU  

week 39         

ma 24-sep 08.30 - 10.10 uur  Leerlingen 4V3 Project LOB  

  24-sep 10.30 - 12.10 uur  Leerlingen 4V4 Project LOB  

di  25-sep 19.30 - 21.00 uur Geïnteresseerde ouders en 

leerlingen 4H, 4V, 5H, 5V en 6V 

Informatieavond Global Exploration 2019 

 wo 26-sep   Ouders MR MR-vergadering 

do 27-sep Vanaf 12.10 uur Alle leerlingen Geen les i.v.m. afscheidsreceptie rector 

 27-sep Hele dag Alle leerlingen MK Geen les i.v.m. docentenbijeenkomst 

  27-sep 12.40 - 14.20 Genodigde leerlingen Blauwtraining 1  

vr 28-sep       

 

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

mailto:harm.denissen@dominicuscollege.nl
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

