
LEUKE DINGEN!
DOMINICUS COLLEGE



Op het Dominicus College hebben we verschillende 
projecten door alle jaarlagen heen. 

PROJECTEN 
OP SCHOOL
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OMROEP GELDERLAND

Hoe gaat het er in een ech-
te tv studio aan toe? Dat 
hebben een aantal leerlin-
gen uit de eerste klas zelf 
mogen ervaren. 
Na afgekeken te hebben bij 
professionals zijn ze op 
school zelf met de filmcame-
ra op pad gegaan als ver-
slaggever.



BEELDHOUWEN
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Zelf een echt stenen beeld 
maken? Dat klinkt wel heel 
spannend! Eerst maar eens 
op bezoek bij een echte 
beeldhouwer om te zien hoe 
hij te werk gaat. En daarna 
natuurlijk zelf aan de slag 
om je eigen beeld maken uit 
speksteen.



OUTDOOR
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Lekker naar buiten! Er valt namelijk 
genoeg te doen en te leren. Hier ho-
ren natuurlijk vuur maken en ook al-
lerlei andere praktische skills bij.
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SOUNDBAR MAKEN



MUSICAL
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Zingen, dansen en acteren! 
Dat hebben de leerlingen uit 
de eerste klas gedaan bij het 
keuzeproject Musical. Ze heb-
ben de projectdagen in stijl 
afgesloten op het podium.



KOKEN
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Op de projectdagen van de eer-
ste klassen werd er door een 
groep enthousiaste koks het 
ene heerlijke gerecht na het an-
dere op tafel getoverd.
In de hele aula waren de geu-
ren onweerstaanbaar.
Als afsluiting vond er een diner 
plaats.



DJ
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De leerlingen van de Monnikskap werden tijdens de introductie op dinsdag 30 au-
gustus echte dj’s! Na een gezellig weerzien na de vakantie, onder het genot van 
een picknick op het schoolplein, volgde een workshop Ableton van Menno Keij. De 
leerlingen kropen twee aan twee achter de laptop om zelf met het programma aan 
de slag te gaan. Door samples van vette drumbeats, bass en keyboard te combine-
ren, componeerde ieder duo een eigen dance-, techno-, of dubstepnummer.



Op het Dominicus College komen tijdens het school-
jaar veel culturele activiteiten aan bod. Zo kan ieder-
een een beetje cultuur proeven: wat vind je wel of juist 
niet leuk om te doen? Welke voorstellingen bevallen je 
goed en welke minder?

CULTURELE 
ACTIVITEITEN
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LIPDUB
In de eerste klas proberen we 
elk jaar een activiteit te orga-
niseren die echt past bij de 
trend van dit moment. Zo heb-
ben we een paar erg gave lip-
dubs gemaakt.

Tik op de foto om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=QarMth1r8uE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=QarMth1r8uE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=QarMth1r8uE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=QarMth1r8uE&t=29s


INTRODANSWORKSHOPS
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In het tweede leerjaar komt Introdans 
een dansworkshop geven aan onze 
leerlingen. Lekker in de gymzaal los-
gaan op de muziek.
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THEATER ‘DE RODE LOPER’
In de eerste klas komt Theaterbureau de Rode Lo-
per een wel heel spannende voorstelling spelen in 
je klaslokaal. De voorstelling heet ‘Social Media 
Alert’. De mentoren van de eerste klas hebben het 
daarna met de klas over social media en internet-
pesten of cyberpesten.



TAAL & RITME 
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In alle derde klassen komt 
Max Music de Taal&Ritme 
workshops geven. Leerlingen 
gaan aan de slag met een sin-
ger-songwriter, met cabaraps 
schrijven en eigen nummers 
maken.
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JAMSESSIES CKV
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Bas moest vroeger klarinet spelen van zijn moe-
der. Dat vond hij niet heel tof en dus werd hij een 
paar jaar later een rockster en treedt hij overal ter 
wereld op. 
Toch maakt hij ook nog tijd om bij ons aan de vier-
de klassen jamsessies te geven. Hij begint bij het 
begin, de drums. Vervolgens komen er steeds 
meer instrumenten bij totdat je met z’n allen staat 
te spelen in een bigband.
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CABARET WORKSHOPS CKV

17

Om bij het vak CKV in klas 4 wat handvatten te 
hebben bij de praktijkopdracht cabaret, hebben 
we Casper en Anne van Theater Bureau de Rode 
Loper gevraagd een cabaretworkshop in elkaar te 
zetten. In een wervelende workshop leer je allerlei 
speeltechnieken.



Elk jaar vinden er verschillende reizen naar het buiten-
land plaats. Zo gaat 5VWO naar Barcelona  en Rome 
en 4havo naar Berlijn.

REIZEN
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BARCELONA
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Avontuurlijke wandeling in Montserrat

Elk jaar gaan de leerlingen 
met CKV uit 5VWO een week 
op reis.
Ze hebben een afwisselend 
programma in en rondom het 
bruisende Barcelona.
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ROME
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De leerlingen van de 5e klas gymnasium duiken geregeld de oud-
heid in tijdens de lessen. En waar kun je nu beter terecht dan in 
Rome? De geschiedenis ligt daar voor het oprapen. 
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BERLIJN
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Ook 4havo heeft een hele ga-
ve excursie. Dit keer gaat de 
reis naar het altijd hippe Ber-
lijn.
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Bij ons op school gaan de 3 havo klassen op uitwisse-
ling in een Europees land. Onze leerlingen logeren bij 
de buitenlandse leerlingen thuis. En op hun beurt zijn 
ze gastgezin als de groep bij ons in Nederland komt. 
Er is een leuk afwisselend programma gedurende de 
week van uitwisseling en juist het bij elkaar thuis zijn, 
maakt dat je een andere cultuur echt leert kennen.

UITWISSELINGEN
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FRANKRIJK
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Hmmm, dit is nog eens cultuur 
proeven!



TURKIJE
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Vanuit allerlei vakken worden er ongelooflijk veel mooie 
excursies georganiseerd. Hier een greep uit deze acti-
viteiten.

EXCURSIES DOOR 
VAKKEN
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DEN HAAG
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Ieder jaar organiseren de vak-
ken Maatschappijleer en CKV 
een excursie naar Den Haag. 
De leerlingen bezoeken het 
Gemeentemuseum en gaan 
naar de Tweede Kamer.



TEKENEN
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Excursie tekenen met 
leerlingen uit 4havo 
en 5havo, 4, 5 en 6 
VWO: alle leerlingen 
die het vak Tekenen 
volgen in de boven-
bouw gaan mee
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ROMEINEN
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AARDRIJKSKUNDE
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De leerlingen van 2 havo en 
hun begeleiders hebben in de 
activiteitenweek een wandeling 
gemaakt van zo´n 6 km. op de 
stuwwallen. 



Je lekker even fysiek uitleven, heerlijk na een dag in 
een leslokaal!

SPORTEN
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MOUNTAINBIKEN
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Heerlijk eropuit met de moun-
tainbike! Een groep avontuurlij-
ke eerste klassers hebben de 
regen getrotseerd en een vette 
tocht gemaakt op de fiets.



VOETBAL
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Heerlijk buiten voetballen! 
Zeer geschikt voor alle sport-
liefhebbers, want je kunt je 
even lekker uitleven.
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Waterskiën op de Berendonk

WATERSKIËN
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Een keer per jaar gaan we twee avonden helemaal los 
op het podium. Xpressions is een avond vol muziek, 
dans en andere performances.

XPRESSIONS
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XPRESSIONS
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Xpressions betekent twee avonden vol met mooie optredens 
van leerlingen en docenten. Sommige leerlingen treden op in 
een band, er wordt gezongen, soms ook door een heel koor en 
weer anderen dansen erop los. Durf je het zelf nog niet aan om 
op het podium te staan, dan kun je lekker in de prachtig versier-
de zaal plaatsnemen om te luisteren en te kijken naar alles wat 
voorbij komt.



Vanuit de talen worden verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Er komen bijvoorbeeld schrijvers in de klas, 
maar vanuit Grieks/Latijn ga je ook samen een echt 
Grieks huis ontwerpen.

Om te oefenen met bijvoorbeeld Duits of Frans wordt 
het Taaldorp georganiseerd.

TALEN
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SCHRIJVER IN DE KLAS
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Hoe de wereld en de mensen ook veranderen, 
mensen willen altijd verhalen lezen en horen. 
Deze uitspraak deed de schrijfster Anna Woltz 
op 6 juli, toen zij te gast was op onze school 
voor een literaire ontmoeting met leerlingen uit 
2 atheneum en 2 gymnasium. 
 
Tijdens de literaire ochtend op onze school 
stonden twee van haar jeugdboeken centraal: 
Black Box en Honderd uur nacht. Daaruit zijn 
in lessen Nederlands fragmenten gelezen.

Uitvoerig beantwoordde Anna Woltz de vele 
vragen van leerlingen over haar boeken en 
personages, haar literaire voorkeuren, over 
plaatsen waar ze graag schrijft. Een door haar 
gesigneerd boek was de beloning voor vragen-
stellers van wat Anna de mooiste, verrassend-
ste, origineelste vragen vond. 



45

MASTERCLASS
De Masterclass Ixea Romana is er voor de leerlingen van 1G1 en 
1G2. Voorafgaand aan deze Masterclass hebben de leerlingen in de 
lessen Universum een maquette van een Romeins huis gemaakt. 

Tijdens de Masterclassmiddag kregen de leerlingen presentaties over 
het leven in zo’n (toch wel erg luxe) Romeins huis. Bijzonder was dat 
de leerlingen uit de eerste klas uitleg kregen over al deze onderwer-
pen van leerlingen uit de 4e en 5e klas! Het merendeel van deze leer-
lingen is al met ons naar Rome geweest en zij konden dus als ware 
experts vertellen over het leven van de oude Romeinen.
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Na de presentaties mochten de leerlingen zelf creatief aan de slag: 
met diverse materialen moesten ze hun eigen maquette op zo Ro-
meins mogelijke manier inrichten.  
Met veel ijver en enthousiasme hebben de leerlingen deze middag 
huizen gemaakt waar een Romein jaloers op zou zijn!



XANTEN
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De leerlingen van 1 gymnasium zijn op excur-
sie geweest naar het archeologische park Co-
lonia Ulpia Traiana, in de buurt van het Duitse 
Xanten. Dit park laat vele, indrukwekkende 
resten zien van de Romeinse stad die hier 
vroeger heeft gelegen. Middels een speur-
tocht hebben de leerlingen o.a. de resten van 
de haventempel bestudeerd, vertrekken van 
een Romeins woonhuis geteld, het aantal toe-
schouwers van het amfitheater berekend en 
het meubilair van de herberg bewonderd. 
Door hun docent zijn ze rondgeleid door het 
enorme badcomplex waar de leerlingen het 
ingenieuze vloer- en wandverwarmingssys-
teem hebben gezien.
 
Halverwege de dag hebben de leerlingen 
een workshop gevolgd en zelf ontdekt hoe de 
Romeinen munten sloegen, schrijftafeltjes 
maakten en gebruikten, gemmen graveerden 
en hun naam in metalen votiefgeschenken 
spijkerden.
 
Tot slot hebben de leerlingen de hele dag 
door (in het park en in het museum) informa-
tie verzameld over een eigen onderwerp. 
Over dit onderwerp zullen ze de komende 
week een presentatie houden. Met deze zon-
nige excursie, geweldige inzet van de leerlin-
gen en ongetwijfeld mooie presentaties slui-
ten we het 1e jaar Latijn af!



MASTERCLASS FRESCO
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Zelf je eigen fresco maken, 
maar ook onderdeel zijn van 
de groep. Samen een heel 
mooi eindresultaat.



TAALDORP
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In de derde klas vindt elk jaar het Taaldorp 
plaats bij de talen Frans en Duits. Hier kun 
je in “echte” situaties laten zien dat je jezelf 
kunt redden in die taal. Wat je in de lessen 
hebt geleerd kun je hier toepassen. Je komt 
in allerlei situaties terecht, zoals een restau-
rant, een winkel, de supermarkt of een reis-
bureau. Maar je moet misschien ook wel de 
weg vragen of aangifte doen.
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Aan het begin van het schooljaar is het natuurlijk best 
wel even wennen aan je nieuwe school. Daarom gaan 
alle eerste klassen op kamp zodat iedereen elkaar 
goed kan leren kennen. 

OP KAMP
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EERSTEJAARS KAMP

Wat is er nu gezelliger dan 
samen allerlei spellen en 
sporten doen, met de groep 
koken en eten en natuurlijk 
blijven slapen met zijn allen!
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In de categorie bijzondere vakken hebben we er een 
paar in de aanbieding bij ons op school. Nieuwe Media 
is er zo eentje, maar ook Universum hoort erbij.

BIJZONDERE 
VAKKEN
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NIEUWE MEDIA
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NIEUWE MEDIA
Leren fotograferen, filmen 
en jezelf leren presenteren 
op verschillende manieren. 
Bij het vak Nieuwe Media 
leer je het allemaal. Ook 
praten we samen over wat 
je wel en niet online deelt 
en leer je heel veel over 
het gebruik van de iPad en 
de pc.
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UNIVERSUM


