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Nieuwslink
Vanaf de tweede periode zal de Nieuwslink op donderdag verstuurd worden. Dit betekent dat u de
eerstvolgende nieuwslink volgende week donderdag (15 november) zult ontvangen.
Sandra Burgers, management assistente

Global Exploration
Afgelopen zaterdag vond er in de aula van onze school een feestelijke
reünie plaats in het kader van 5 jaar Global Exploration op het Dominicus
College. Leerlingen en docenten die de afgelopen 5 jaar hebben
deelgenomen aan het project blikten terug op de reizen die zij
ondernamen naar Nepal, Indonesië, Peru, Thailand, Cambodja en
Tanzania. Door middel van speeches en aftermovies werden herinneringen
gedeeld. Het was mooi om te zien wat het project teweeg heeft gebracht en hoe zeer de leerlingen, sommige
inmiddels van school af, sindsdien ‘gegroeid’ zijn. Ook werd de reis naar Tanzania afgesloten. De deelnemers
namen een Certificaat en een boek in ontvangst.
Inmiddels is ook bekend welke leerlingen dit jaar
deelnemen. We zijn blij dat we kunnen meedelen dat
alle 34 leerlingen die zich hebben aangemeld komend
jaar mee kunnen naar China! Welkom Lotte, Kiki,
Julian, Luuk, Merel, Minke, Annemijn, Thom, Cas,
Harm, Monique, Rosan, Nick, Lisa, Lissa, Ralph, Tobias,
Danaï, Lars, Sharon, Max, Shanaya, Maxim, Fenna,
Collin, Yara, Nowa, Tim, Merel, Mette, Max, Niels,
Chemsy & Koen. Op 15 november van 19:30 – 21:00
uur is een informatieavond voor de deelnemers en
hun ouders.
Emilie Braam, Jelmer Fidder, Eva Bruggeman,
Eric Ordelmans en Sandra Burgers, begeleiders
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Romeinse fresco’s
De leerlingen van 2 gymnasium hebben op dinsdag 20 november van 09:00 – 16:00 uur hun eerste Masterclass
van dit schooljaar. Deze dag staat in het teken van Romeinse fresco’s. Na een inhoudelijke introductie door de
expert uit onze gelederen, Mandy van der Velden, gaan de leerlingen zelf aan het werk. Ze ontwerpen eerst in
groepjes op klein formaat fresco’s en ‘verkopen’ deze ontwerpen aan hun klasgenoten. Uit alle ontwerpfresco’s
wordt een definitief ontwerp ‘aangeschaft’.
Hierna gaan de leerlingen aan de slag met het schilderen van delen van het ‘gekochte’ ontwerp op kleine
panelen. Alle panelen bij elkaar vormen aan het eind van de dag één eindproduct dat in een van onze lokalen
een ereplaats krijgt. Een advies aan de leerlingen van 2 Gymnasium om oude kleren aan te trekken deze dag.
Het kan zijn dat ze door verf een tikkeltje vuil worden! Een oud shirt of schort meenemen kan natuurlijk ook.
Harriët Dierx, docent klassieke talen

Agenda MR
Hierbij de agenda van de MR-vergadering van woensdag 7 november a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Onderwijsvernieuwing op de Monnikskap: Marijke Welten (projectleider) geeft een presentatie
Fasering onderwijsvernieuwing onderbouw (instemming)
Lessentabel (1e keer instemming in december)
Nieuws uit de andere raden
Monnikskap
Rondvraag

Bart van Riessen, secretaris

OR onderwijsvernieuwing
Op woensdagavond 31 oktober hebben de ouderraden van vwo en havo gezamenlijk vergaderd over het thema
onderwijsvernieuwing. Ook enkele geïnteresseerde (niet-OR) ouders, die zich naar aanleiding van de oproep in
de vorige Nieuwslink hadden aangemeld, waren aanwezig tijdens deze avond. Namens het Dominicus College
lichtten Mark van der Meijden en Lisette Verstegen de voorlopige plannen en nog te nemen stappen toe voor
de onderbouw en bovenbouw. Er werd onder meer gesproken over aanpassingen in de lessentabel, maatwerk
en projecten voor de onderbouw, de onderwijskundige verandering in de bovenbouw en de fasering van de
onderwijsvernieuwing. Vanuit de ouders kwamen veel vragen en werden verschillende suggesties gedaan, die
door Mark en Lisette mee terug zullen worden genomen naar de projectgroepen die zich met de
onderwijsvernieuwing bezighouden.
Voor zowel ouders als Dominicus College was het een geslaagde avond!
Patrick Beusker, voorzitter OR vwo
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Slim.nl - goedkope software voor leerlingen
Wilt u thuis software aanschaffen, of hardware aanschaffen, dan is het de
moeite waard om eens bij Slim.nl te kijken. Bij Slim.nl bestel je eenvoudig en
met hoge korting legale software, laptops, tijdschriften, boeken en allerlei
computeraccessoires. U kunt als ouder , of als leerling zich aanmelden bij http://www.slim.nl . Geef hierbij aan
dat u van "Dominicus" bent (niet: Dominicus College invullen!)
Meer informatie over Slim.nl : http://slim.nl/Shop/Home/OverSlimnl.aspx
Joost de Laat, coördinatoronderwijs & ICT

Een greep uit de activiteitendagen
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Thema ouderavond over gamen
Noteer alvast in uw agenda. Voor de volgende thema ouderavond is onze keus gevallen op een
ervaringsdeskundige met een game-verslaving Laurens Veltman. Hij is nu 33 jaar, heeft een studie psychologie
gedaan, zijn eigen bedrijf Digital Awareness opgezet en vooral ook geleerd om zelf de controle te houden over
zijn digitale verleidingen. De digitale wereld is leuk maar zodra je jezelf erin verliest, komen andere zaken in de
knel. De meeste jongeren zijn graag bezig met gamen, series kijken, of instagrammen en net zoveel ouders
maken zich daar zorgen over. En vragen zich af, wat is de grens?
We nodigen u uit om op dinsdag 5 februari 2019 naar Laurens Veltman te komen luisteren en uw vragen aan
hem te stellen. Meer informatie volgt in een latere Nieuwslink.
Mede namens de ouderraden,
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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Planning
Dag
di en
wo

Datum Tijd
6-nov
en 7nov

Wie

Wat
activiteitendagen

di

6-nov

07:15 –
19:30/20:30 uur

4H

Excursie Den Haag

wo

7-nov

Vanaf 19:30 uur

Ouders en
leerlingen MR

MR-vergadering

7-nov

Vanaf 19:30 uur

Ouders 3H2

Voorlichtingsavond
uitwisseling Polen

Allen

Start periode 2

do

8-nov
8-nov

Vanaf 19:15 uur

Leerlingen 5G

Opera (Arnhem)

9-nov

14:30 – 16:10 uur

Deelnemers Global
Exploration China
2019

1e bijeenkomst

ma

12-nov

di

13-nov 12:15 – 13:30 uur

Leerlingenraad MK

Overleg

wo

14-nov

do

15-nov 19:30 – 21:00 uur

vr

16-nov

vr

Bijzonderheden
Rooster

Deelname is vrijwillig

Wk 46

Ouders deelnemers Ouderavond
Global Exploration
China 2019

A001

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