
 

1. 

 

 

 

1e klassers bakken, interviewen, survivallen en nog veel meer! 
Vorige week mochten alle leerlingen van de 1e klassen twee dagen lang actief en creatief aan de slag met een 
project naar keuze. Mountainbiken en een heus kampvuur maken waren activiteiten voor de groep 
‘buitenmensen’. Andere sportievelingen gingen los op het rugbyveld van de Wasps. Technici verdiepten zich in 
de vorm en draagkracht van bruggen en bouwden een zo stevig mogelijke ‘spaghettibrug’. ‘Mooie dingen’ 
werden gezocht in de omgeving van school én internationaal met Duitse leerlingen! Luxe reizen voor 
aantrekkelijke prijzen werden georganiseerd door ons reisbureau, overheerlijke taarten werden gebakken door 
de koks en onze kunstenaars gingen aan de slag met zeefdruktechnieken. Een bezoek aan de redactie van de 
Gelderlander inspireerde de jonge verslaggevers bij het maken van hun eigen nieuwsitems. De foto’s geven een 
mooie impressie van alle talent, creativiteit en enthousiasme van de leerlingen! 
 
Lisette Verstegen, afdelingsleider onderbouw vwo 
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 2. 

Keuzeproject: de nieuwsredactie 
Op dinsdag 6 november startten 11 

eerstejaars als echte camjo's 

(camerajournalisten)  met het in beeld 

brengen van de activiteiten van hun 

jaargenoten.  Eerst kregen zij  les in het 

maken van een videoreportage en het in 

beeld brengen van een 

interview. Vervolgens was er de 

redactievergadering, waarin de nieuwsitems 

werden verdeeld,  de reportages voorbereid 

en de vragen geformuleerd. En daarna 

gingen ze de school in om sfeerbeelden te 

filmen en interviews af te nemen. Op 

woensdag werd er eerst nog gefilmd bij de 

verschillende activiteiten en werd  alles tot een interessante reportage ge-edit.  

 

Het resultaat is te zien op ons YouTube-kanaal/ Vimeokanaal. 's Middags waren ze te gast op de 

Nijmegenredactie van De Gelderlander op de Handelskade. Ze werden ontvangen in de redactieruimte waar ze 

uitleg kregen over de totstandkoming van het nieuws: wat is nieuws, waar let je op bij het maken van een 

nieuwsitem, hoe bereik je je publiek, etc. Vervolgens een rondleiding waarbij ook speciaal aandacht werd 

geschonken aan de online krant met kleine videoreportages.  

 

Joost de Laat, docent nieuwe media 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTal2a_pvcy8eaI26nRWMOgr5R9K-VrR4
https://vimeo.com/channels/dominicuscollege
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 3. 

Ecoschools 
Wij zijn het Eco-team van het Dominicus College en wij willen de school duurzamer en 

milieuvriendelijker maken! Het Eco-team bestaat voornamelijk uit leerlingen van de 

onderbouw. Onze begeleiders zijn mevrouw Jacobs, meneer Mutsaers en meneer Van 

Rijsewijk.  

 

Deze hele week staat in 

het teken van Eco-schools (www.eco-

schools.nl). In de aula is de Ecohoek 

ingericht, waar we elke dag duurzame snacks 

of drankjes verkopen. Iedereen heeft kunnen 

smikkelen van een knapperige krekel of 

smaakvolle meelworm, het duurzame 

voedsel van de toekomst, van biologische 

nootjes en koekjes (van eigen deeg, want we 

hebben ze zelf gebakken met hulp van 

iedereen binnen school).   

 

Vandaag hebben wij samen met wethouder Harriët Tiemes het officiële startsein gegeven voor Dominicus 

College als Eco-school. De eerstvolgende stap is een actieplan voor onze school. Wordt duurzaam vervolgd! 

 

Het Eco-team: Erik, Eva, Evelien, Hananja, Iris, Jelle, Kyra,  Lisanne, Roef, Simla 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-schools.nl/
http://www.eco-schools.nl/
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 4. 

Ouderavond profielkeuze 
Graag nodigen wij de ouders van alle leerlingen klas 3 uit voor een ouderavond op donderdag  

22 november a.s. Op deze avond willen wij u uitgebreid informeren over de profielkeuzemogelijkheden op 

onze school. Dit schooljaar is een belangrijk jaar voor uw kind omdat hij/zij gaat kiezen voor een profiel en de 

bijbehorende vakken. Met welke vakken gaat uw kind verder in de bovenbouw? En waarin gaat hij /zij examen 

doen? In het kader van de loopbaanoriëntatie staan de mentoren in keuzebegeleidingslessen stil bij 

mogelijkheden en keuzemotieven. In november/december nemen alle derdeklassers deel aan het 

profielkeuzeproject. De adviezen van de vakdocenten worden in februari 2019 bekend. Op 1 april moeten de 

definitieve profielkeuzes ingevoerd en ingeleverd zijn. Het programma ziet er als volgt uit:  

  

havo 19:00 – 19:05 uur: opening door Lisette Verstegen, afdelingsleider; 

 19:05 - 19:35 uur: uitleg van de decanen over de profielkeuze;  

 19:35 - 20:00 uur: uitleg docenten nieuwe vakken: NLT, Wiskunde A-B en bedrijfseconomie 

    en gelegenheid om vragen te stellen. 

 

vwo  20:15 - 20:20 uur: opening door Lisette Verstegen, afdelingsleider; 

 20:20 - 20:50 uur: uitleg van de decanen over de profielkeuze;  

 20:50 - 21.40 uur: uitleg docenten nieuwe vakken: Filosofie, NLT, wiskunde A-B-C-D en 

    bedrijfseconomie en gelegenheid om vragen te stellen. 

                                                

De mentor gaat in gesprek met uw zoon/dochter over de profielkeuze. Een individueel gesprek met de decaan 

is ook mogelijk. Uw kind kan zich, via de inschrijflijsten te zijner tijd  aanmelden voor zo’n gesprek. Ook de 

mentor of u als ouder kunt uw zoon of dochter aanmelden via colette.ribbers@dominicuscollege.nl en/of 

nadda.khaled@dominicuscollege.nl. Komt u donderdag 22 november met de auto? Op het terrein van het 

Dominicus College is gelegenheid om te parkeren. U kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein van het 

naastgelegen gebouw (voorheen CBR). 

 

Nancy van Riet-Bunte en Lisette Verstegen, afdelingsleiders  

 

Wist u dat.. 
Guusje zit nu in klas 2 havo op de Monnikskap. In de eerste klas volgde ze Universum met een reguliere klas. 

Over het vak is ze niet enthousiast maar de docent die het gaf is geweldig. Zij gaf ook les op de Monnikskap en 

dat geeft Guusje vertrouwen. Ze vindt dat docenten eerst ervaring moeten hebben met gehandicapten voor ze 

op de Monnikskap mogen werken. Ook hecht ze eraan dat er niet al te veel leerlingen ‘van de andere kant’ op 

de Monnikskap komen. Zo wil ze de activiteitenweek het liefst alleen met Monnikskap leerlingen 

doorbrengen.  Dit jaar volgt ze geschiedenis in een reguliere klas omdat ze erg goed is in dit vak en best een 

extra uitdaging wil. Op de Monnikskap werk je gewoon verder uit je boek zegt Guusje, in een klas steek je veel 

meer op. Het is steeds een verrassing hoe de les eruit gaat zien. Je krijgt een luisterles of een leerles of 

misschien een SO. Die krijgt ze anders nooit. Ook heeft die docent veel meer aantekeningen en tijdlijnen. 

Guusje vindt het hartstikke interessant en het valt haar op dat de leerlingen van die klas het allemaal hartstikke 

saai vinden. Dat vindt ze jammer. Sommige zijn wel haar aardig hoor en sommigen zien haar niet maar Guusje 

wil er verder niet in investeren want zij blijven vast korter op school dan zij. Op de Monnikskap heeft ze contact 

met leerlingen uit allerlei jaarlagen. Daar is ze heel trots op. 

 

Jeannette Buijs, zorgcoördinator  

mailto:colette.ribbers@dominicuscollege.nl
mailto:nadda.khaled@dominicuscollege.nl
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 5. 

Jetzt geht’s los! 
Wat een grote bus voor 16 brugklasleerlingen, drie docenten en vier vrijwilligers van de Bastei! Dat wordt een 

ritje op stand naar Wesel in Duitsland! Uitgerust met veldwerkervaring (van de eerste projectdag), goede 

wandelschoenen en met een flink lunchpakket (lees: snoep) zijn onze leerlingen klaar om samen met de Duitse 

gymnasten de natuur in te gaan. We komen aan in het Naturschutzzentrum, waar de Duitse leerlingen al op 

ons wachten in het veldwerklokaal. Een aantal Dominicus-leerlingen kijkt een beetje paniekerig uit hun ogen 

als de docent zijn verhaal in het Duits begint. Maar met een woordje Engels, enkele vertaalhulplijnen, handen 

en voeten blijkt al snel dat onze leerlingen zich wel redden. In gemengde groepjes gaan ze met een tweetalige 

determineerkaart op zoek naar planten en vogels. Er staat ook een hele vreemde ‘vogel’, roodomrand, op de 

kaart: de visotter. Komt die hier voor!? 

 

De soortnamen schrijven ze op in een tabel en daarbij geven ze  aan of ze de soort 

in het bos, in het grasland of op het water hebben gezien. De ‘Brenessel’ kennen ze 

allemaal wel. Meer tot de verbeelding sprekend is de ‘Hopfen’. Zit dat plantje in 

bier? Bij het kneuzen van de bloemetjes komt een hele sterke geur tevoorschijn. 

Dat stinkt! De dovennetel werkt nauw samen met insecten en 

komt met stinkende bloemetjes niet zo ver. Dat verschil, dat 

proef je. Door aan het bloemetje te zuigen komt de nectar in je 

mond, een hele zoete smaak! Er is genoeg te ervaren en te zien. 

Alleen zo’n vogel bekijken die steeds weg hupst, dat is wel lastig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn blij verrast door de hoeveelheid soorten die er door de leerlingen 

gevonden zijn. Maar helaas, de visotter heeft niemand gezien. De ecoloog legt uit 

dat Duitsland en Nederland samenwerken om de visotter weer terug te krijgen in 

het rivierengebied. Niet zo lang geleden is een visotter uitgezet in de 

Millingerwaard, die zijn weg gevonden heeft door de uiterwaarden, helemaal tot 

aan Düsseldorf. Helaas is hij daar overreden. Zijn tocht toont wel aan dat deze 

otter door dit natuurgebied gelopen is. De ecoloog straalt. Over een paar jaar 

vinden jullie de visotter misschien zelf wel! 

 

Over hoe leuk het was zijn de meningen verdeeld. Zeker is wel dat onze leerlingen 

weer een groene ervaring rijker zijn! 

 

Elke Jacobs, docent biologie 
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 6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e  bijeenkomsten leerlingen  

Global Exploration 
Afgelopen vrijdag kwamen de leerlingen die dit jaar meedoen aan het 

Global Exploration project, voor het eerst bijeen. De leerlingen kregen 

informatie over onder andere de planning maar verder stond deze 

bijeenkomst vooral in het teken van kennismaking! 

 

  

 

 

 

 

Inmiddels zit ook de eerste van de wekelijkse “lunch”-bijeenkomsten in de grote pauze erop. Tijdens deze 

bijeenkomst is een aantal taken verdeeld. Leerlingen gaan aan de slag met de organisatie van een sponsorloop 

en loterij. Meer informatie hierover volgt binnenkort! Verder gaan de Global-gangers aan de slag met een 

kerstkaartenactie en konden ze zich aanmelden als ‘roetveegpiet’.  

 

Op 15 november is de volgende bijeenkomst. Van 19.30 – 21.00 uur is er een informatieavond voor de 

deelnemers en hun ouders. Hier zal onder andere een en ander verteld worden over de werving van 

sponsoren. 

 

Team Global 
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 7. 

Verslag Excursie Den Haag 
Tijdens de activiteitendagen hebben wij (leerlingen en begeleiders) van 4 Havo een bezoek gebracht aan 

Den Haag. In de ochtend mochten de leerlingen zelf kiezen welk museum zij bezochten: Mondriaan en de Stijl 

in het Gemeentemuseum, Oud Hollandse meesters in het Mauritshuis en tekeningen van Escher in Escher in 

het Paleis. Meer dan genoeg inspiratie voor een CA verslag!  

 

Na een lunchpauze in het centrum van de stad moesten zij om half twee weer klaar staan om bij Prodemos 

naar binnen te gaan; de organisatie die politieke rondleidingen organiseert. Het was prachtig weer dus een 

wandelingetje over het Binnenhof was geen straf! In de Ridderzaal konden we ons verbazen over hoe klein het 

eigenlijk is en dat daar dus iedere Prinsjesdag duizend mensen moeten zitten: ongelofelijk! Onderdeel van de 

rondleiding was ook een kwartier(tje) op de publieke tribune van de plenaire zaal van de Tweede Kamer. We 

waren er op het juiste moment want bijna alle kamerleden waren er voor de stemmingen. Vooral toen het 

wetsvoorstel 'verbod van mobiele telefoons in de klas' voorbij kwam waren de oren gespitst. Gelukkig (of 

helaas) is dat wetsvoorstel die dag niet aangenomen.  

 

Aan de sfeer in de bus op de terugreis was te merken dat het mooie dag is geweest. Leerlingen van 4H en 

begeleiders: BEDANKT! 

 

Hanneke de Jong, docent CKV en Lilian Fluijt, docent Maatschappijleer 
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 8. 

Inschrijving tafeltjesavond 
Op maandag 10 en woensdag 12 december aanstaande staan van 18.30 tot 21.30 uur de tafeltjesavonden 

gepland. Aan het begin van dit schooljaar heeft u hiervoor als ouder/verzorger, die bij ons als eerste 

contactpersoon geregistreerd staat, per email de nieuwe inloggegevens ontvangen.  

 

Let op: inschrijven via de Zermelo App is niet mogelijk. Volg hiervoor de link in de ontvangen mail met 

inloggegevens of ga naar de portal van de school: https://dominicuscollege.zportal.nl. Inschrijven is mogelijk 

van woensdag 21 november 16.00 uur tot en met dinsdag 27 november 10.00 uur.  

 

U kunt maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. Uiteraard kunt u een voorkeursavond opgeven. Tot de 

sluitingsdatum kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw inschrijving. Na dinsdag 27 november 10.00 uur is het 

niet meer mogelijk in te schrijven of wijzigingen door te voeren.  

 

Vanaf vrijdag 30 november kunt u uw ingeroosterde afspraken bekijken. Log hiervoor in op het portal van de 

school: 

1. Ga naar Ouders > Ouderavonden 

2. Selecteer eventueel de betreffende avond 

3. Het rooster van de gesprekken staat in het overzicht. 

 

Paul Wolters, applicatiebeheerder 

 

Reminder voorlichtingavond “Gaan Studeren” 
Hierbij opnieuw de uitnodiging voor de Voorlichtingsavond Gaan Studeren van 26 november. Op deze avond 

komen oud-leerlingen vertellen over hun (studie)keuze. Deze avond is georganiseerd voor alle bovenbouw-

leerlingen vwo en is verplicht voor 5V. Ouders zijn uiteraard ook welkom! Leerlingen moeten zich via 

ItsLearning inschrijven om aan te geven met hoeveel personen zij komen. Instructies hiervoor hebben zij per 

mail ontvangen. In de bijlage een overzicht van studies en instellingen die aanwezig zullen zijn die avond. 

 

Het  programma ziet er als volgt uit:           

               

18.45 uur: Inloop 

19.00 uur: Start forum in aula 

19.45 uur: Pauze  

20.00 uur: Ronde 1: bezoek oud-leerlingen in lokalen (presentaties + ruimte voor vragen) 

20:15 uur: Ronde 2: bezoek oud-leerlingen in lokalen (presentaties + ruimte voor vragen) 

20:30 uur: Ronde 3: bezoek oud-leerlingen in lokalen (presentaties + ruimte voor vragen) 

20:45 uur: Tijd om langs de lokalen te gaan voor laatste vragen 

21:00 uur: Einde bijeenkomst 

 

Hopelijk tot dan!  

  

Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw 

Carla van Gruijthuijsen en Nadda Khaled, organisatoren  

 

https://dominicuscollege.zportal.nl/
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 9. 

Project Circulaire economie 3e klas 
De school heeft een brief van de Gemeente Nijmegen ontvangen waarin onze leerlingen uitgedaagd worden 
om een masterplan op te stellen voor een duurzaam Waterkwartier / Biezen. De leerlingen hebben er tijdens 
de activiteitendagen drie dagen intensief aan gewerkt. Zo hebben ze de wijk bezocht en op school gastlessen 
van experts gevolgd. De klas werd omgedoopt tot adviesbureau, de leerlingen tot adviseurs.  
 
Na drie dagen is het resultaat een duidelijke analyse van de wijk met alle sterke en minder sterke punten en de 
mogelijkheden en beperkingen die de wijk heeft. In januari vervolgen de leerlingen het project om te komen 
tot een masterplan voor een duurzaam Waterkwartier / Biezen. Uiteindelijk presenteren de leerlingen hun 
ideeën aan de opdrachtgever, zijnde Noël Vergunts (wethouder Stedelijke Ontwikkeling) en Anne-Marie 
Nannen (Wijkmanager van Biezen). 
 
Arthur Mutsaers en Robert Evers, begeleiders 
 

2 gymnasium speurt op de fiets naar Romeinse bouwwerken 
Dinsdag 6 november zijn de leerlingen van 2G1 en 2G2 al fietsend op zoek gegaan naar overblijfselen uit de 

Romeinse oudheid in Nijmegen. Wat verbeelding was wel nodig om vanuit een stratenpatroon een enorm 

amfitheater te reconstrueren. En was die geul in het bos bij Museumpark Orientalis daadwerkelijk onderdeel 

van een aquaduct? Het legerkamp en het forum oftewel de marktplaats hebben de leerlingen teruggevonden 

op de Hunnerberg. De tocht voerde tenslotte richting Malden waar de Romeinen een wachttoren hadden 

geplaatst. Onder het genot van een heerlijk zonnetje hebben de leerlingen een mooie indruk gekregen van de 

vele overblijfselen uit Romeinse tijd en de grootte van de stad Noviomagus. 

Compliment voor alle leerlingen die dapper en vrolijk hun fietstocht hebben volbracht – ook na enkele 

verkeerde afslagen of een hele dwaaltocht door de Maldense bossen!  

 

Namens de sectie klassieke talen, Mandy van der Velden, docente Latijn 
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 10. 

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 wordt stilgestaan bij 

LOB activiteiten die op korte termijn plaatsvinden en bijzonderheden van die periode.  

 

Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen 

 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat Bijzonderheden 

di 13-nov Vanaf 12.10 uur Leerlingen bovenbouw Lessen vervallen i.v.m. 

docentenbijeenkomst 

 

wo 14-nov         

 do 15-nov 19.30 - 21.00 uur Ouders deelnemers 

Global 2019 

Ouderavond  Lokaal A001 

vr 16-nov         

week 47           

ma 19-nov     

di 20-nov 1e t/m 8e lesuur Leerlingen 2G1 en 2G2 Masterclass Romeinse 

fresco's 

 

wo 21-nov     

  21-nov vanaf 12.30 uur Leerlingen 5H Lezen met sterren 

(Bibliotheek) 

Lessen 5H 

vervallen vanaf 

het 4e uur 

  21-nov   Alle ouders Inschrijving tafeltjesavond 

open 

 

  21-nov 20.00 uur Leerlingen 5H en 6V Aanvraag herkansingen 

gesloten 

 

do  22-nov avond Ouders Ouderavond profielkeuze 

voor 3H/3A/3G 

 

  22-nov 19.15 - 21.15 uur Ouders Ouderraad Monnikskap: 

onderwijsvernieuwing 

 

vr 23-nov     

 

 

 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

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

