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EUmIND - Europe meets India  
Met veel enthousiasme is klas 3G1 enkele weken geleden begonnen aan een online-project met een 

partnerschool in India; Vibgyor High in Vadodara. Onze leerlingen en leerlingen in India gaan lokaal onderzoek 

doen naar dezelfde thema's (eetgelegenheden, vandalisme, social media etc) om uiteindelijk de resultaten 

daarvan met elkaar te delen en te vergelijken. Ter kennismaking hebben de leerlingen zichzelf 

al geïntroduceerd op een website, die ze zelf onderhouden en waar ze ook verslag gaan doen van het 

onderzoek. Afgelopen woensdagochtend maakten ze nader kennis met de Indiase leerlingen via een 

videoconferentie.  

 

De videoconferentie geeft de leerlingen meteen een bepaalde indruk van de leeftijdsgenoten in India. In India 

zijn ze (ook) ambitieus en gedreven en spreken goed Engels, maar ze dragen bijvoorbeeld in tegenstelling tot 

onze leerlingen wel een schooluniform. In blok 2 zal 3G1 nog meerdere lessen aan het onderzoek werken en 

dan volgt eind januari een tweede videoconferentie en zullen resultaten gedeeld en vergeleken worden. De 

project-vorderingen van de leerlingen zijn te volgen op https://eumindregions19dom.weebly.com. 

 

De start van het project is dus prima geweest. Ik ben zeer te spreken over de energie die de leerlingen in het 

project steken en heb dan ook alle vertrouwen in een goed verloop van deze culturele online-uitwisseling.  

 

Arthur Mutsaers, docent aardrijkskunde 3G1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer  10 | 30 oktober 2018 

https://www.eumind.com/
https://eumindregions19dom.weebly.com/


 Nieuwslink Dominicus College  |  nummer 10  | 30 oktober  2018 

 

 2. 

Theater en museum CKV 4e klas 
Bij het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) horen culturele activiteiten, verspreid over verschillende 

kunstdisciplines. Voor 4 havo en 4 atheneum staan er binnenkort twee op het programma. De kosten hiervoor 

worden grotendeels gedekt door de Cultuurkaart (en leveren geen extra kosten voor ouders op). 

 

Alle CKV’ers uit de 4e klas brengen in de periode november-januari een bezoek aan de schouwburg van 

Nijmegen. Uit vier theatervoorstellingen mogen de leerlingen kiezen welke hen het interessantst lijkt. Samen 

met andere CKV-leerlingen en een aantal docenten bezoeken ze die voorstelling. Op 15 november staat Melk 

en Dadels op het programma (Het nationale theater, Daria Bukvic & Tofik Dibi), 23 november Guido Weijers 

met de eindjaarsconference (die hij op 31 december ook speelt, live uitgezonden door RTL), op 4 december kan 

Lief en laf 2 van Javier Guzman worden bezocht en op 24 januari sluiten we af met Wachstumsmerzen van 

Rundfunk. Er belooft veel gelachen te worden, want het zijn allemaal cabaret(-achtige) voorstellingen. Voor 

leerlingen vormt het daardoor wellicht een extra uitdaging. We verwachten van hen namelijk ook te letten op 

de inzet van theatrale middelen, zodat ze later in de lessen en middels een verslag verder onderzoek kunnen 

doen naar de culturele activiteit en hun mening over deze ervaring kunnen onderbouwen. 

 

Naast het theaterbezoek, vindt binnenkort ook de excursie naar Den Haag plaats (voor 4 havo op 6 november 

en voor 4 vwo op 11 december). In de ochtend ondernemen de leerlingen een activiteit op gebied van 

beeldende kunst. Ook hier mogen ze zelf een keuze maken. In het Gemeentemuseum erachter komen hoe 

Mondriaan tot zijn schijnbaar eenvoudige schilderijen van blokken en strepen kwam? De architectuur van 

centrum Den Haag nader bekijken (vwo)? In het Mauritshuis het Meisje met de parel in het echt bewonderen 

(havo)? Onderzoeken hoe Escher wat echt niet kan echt laat lijken? Aan de leerling de keus. De ogen goed 

open houden is ook bij deze activiteit een must, want ook deze activiteit wordt verwerkt in de lessen en een 

verslag. 

 

In de middag wordt er een programma voor Maatschappijleer gevolgd; meer hierover in onderstaand stukje. 

We kijken uit naar gezellige, leerzame culturele activiteiten! 

 

De sectie CKV 

 

4 havo op excursie naar Den Haag! 
De vakken ckv en maatschappijleer organiseren dit schooljaar weer een leerzame en leuke excursie naar  

Den Haag. In de ochtend ondernemen de leerlingen een activiteit op het gebied van beeldende kunst. In de 

middag krijgen ze, namens de educatieve organisatie Prodemos een rondleiding over het Binnenhof, de 

Ridderzaal en natuurlijk brengen ze ook een bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer. De 

leerlingen van 4 havo vertrekken op dinsdag 6 november met de bus vanaf school. Om files te vermijden 

verzamelen we om 07.15 's morgens voor de school. De leerlingen kunnen hun fiets of scooter parkeren in de 

fietsenstalling van school. Tussen 19.30 en 20.30 uur (afhankelijk van de file) komt de bus weer terug op 

school. Het wordt dus een lange dag! Het is verstandig om voldoende eten, drinken, eventueel geld en een 

paraplu mee te nemen. Het meenemen van een opgeladen telefoon met eventuele powerbank is ook aan te 

raden. Al is het maar om met de loslopende politici op de foto te gaan! Wij kijken er alvast naar uit! 

 

De sectie maatschappijleer 

 

https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/3944/Het_Nationale_Theater_Daria_Bukvic_Tofik_Dibi/Melk_en_Dadels
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/3944/Het_Nationale_Theater_Daria_Bukvic_Tofik_Dibi/Melk_en_Dadels
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/4196/De_Oudejaarsconference_2018/Guido_Weijers
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/voorstellingen/4202/Javier_Guzman/Lief_Laf_2/
https://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/programma/4206/Wachstumsschmerzen/Rundfunk
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/mondriaan-de-stijl
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/mondriaan-de-stijl
http://denhaag-archiguides.nl/achitectuurstad-den-haag
http://denhaag-archiguides.nl/achitectuurstad-den-haag
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/mauritshuis/hoogtepunten-mauritshuis/
https://www.escherinhetpaleis.nl/over-escher/topstukken/
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 3. 

Fietstocht Romeins Nijmegen 2 gymnasium 
Op dinsdag 6 november vindt er voor de leerlingen van 2 gymnasium een excursie plaats vanuit de vakken 
Latijn en Grieks. Al fietsend door Nijmegen gaan ze op zoek naar resten uit de Romeinse tijd. De jonge 
archeologen speuren aan de hand van gerichte opdrachten naar een waterleiding, naar tempels, muren en een 
amfitheater - alle uit de Romeinse tijd!  
  
De leerlingen moeten deze dag hun fiets meenemen naar school (of tijdig een leenfiets bij de receptie 
reserveren). Verder hebben ze schrijfspullen, lunchpakket en eventueel regenkleding nodig. Elk groepje heeft 
minstens één mobieltje bij zich om zo nodig contact op te nemen met een van de docenten. 
 
Leerlingen fietsen in groepjes van drie of vier. Een uitgebreide routebeschrijving met kaartjes krijgen de 
leerlingen voor aanvang van de tocht. Hoe laat elk groepje vanaf school vertrekt, vinden de leerlingen op 
itslearning. In het lesmateriaal wordt er nadrukkelijk op gewezen veilig te fietsen, zelf goed op te letten en niet 
met meer dan twee leerlingen naast elkaar te rijden.  
 
Mocht het zo zijn dat er voor die dag heel regenachtig weer wordt voorspeld, dan gaat de tocht niet door en 
zoeken we in het voorjaar een nieuwe datum voor de fietstocht. De leerlingen worden hierover dan per mail 
geïnformeerd. 
  
Namens de sectie klassieken, Mandy van der Velden  
 

Keuzeprojecten leerjaar 1  
Op dinsdag 6 en woensdag 7 november zijn de leerlingen van de eerste klas bezig met keuzeprojecten. Ze 

kunnen bruggen bouwen, mooie dingen ontdekken, creatief zijn met druktechnieken, reizen organiseren, 

rugbyen, mountainbiken en survivallen of deelnemen aan Heel Dominicus Bakt. Dat alles leggen de leerlingen 

van onze nieuwsredactie vast in flitsende reportages.  

 

We verwachten de leerlingen op dinsdag en woensdag om 09:00 uur op school, met uitzondering van de 

leerlingen van Mooie Dingen, zij starten op woensdag om 08.00 uur voor een veldwerkexcursie. De leerlingen 

zijn deze dagen om ongeveer 14.00 uur uit.  

 

De leerlingen kunnen in itslearning vinden in welk lokaal ze moeten zijn en welke spullen ze eventueel mee 

moeten nemen (bijvoorbeeld een fiets/iPad of sportkleding). Op school is een beperkt aantal leenfietsen 

beschikbaar. Leerlingen kunnen deze reserveren bij de receptie.  

 

Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo 

 

Hans de Vries in dienst als Technisch Onderwijs Assistent 
Afgelopen week is Hans de Vries in dienst getreden als TOA. Hij is de opvolger van Onno van de Schel die onze 
school heeft verlaten. Zijn werkterrein zal met name liggen bij het vak scheikunde. Hans heeft op het 
Dominicus College twee jaar geleden al als invallende TOA gewerkt. Wij wensen Hans veel succes toe in zijn 
nieuwe baan. 
 
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 
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 4. 

Planning 

Dag Datum Tijd Wie Wat  

di 30-okt      

wo 31-okt 19.30 - 22.00 

uur 

Ouders 2e OR-vergadering havo en vwo 

samen in het teken van 

onderwijsvernieuwing 

  

do  1-nov         

vr 2-nov         

za 3-nov 14.00 - 17.00 

uur 

Leerlingen en 

ouders 

Feest Global 5 jaar Aula 

week 45     
 

Uitloop toetsweek & activiteiten-

dagen op 5, 6 en 7 nov. 

Activiteitenoverzicht  

ma  5-nov v.a. 19.00 uur Ouders leerjaar 1 Ouderavond "Coach je kind"    

   5-nov 14.30 - 16.10 

uur 

Genodigde 

leerlingen 

Blauwtraining 2    

di 6-nov     

wo 7-nov Vanaf 19.30 

uur 

Ouders en 

leerlingen 

MR-vergadering   

  7-nov Vanaf 19.30 

uur 

Ouders 3H2 Voorlichtingsavond uitwisseling 

Polen 

  

do 8-nov   Allen Start periode 2   

  8-nov 19.15 uur Leerlingen 5G Opera (Arnhem) Deelname is 

vrijwillig 

vr 9-nov         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

 

https://drive.google.com/open?id=1NiAIV-Q8HnqOALR1iuDsg8V2KsUDbuErrT0LNC52l7A
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

