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Benoeming nieuwe rector Dominicus College
Na een uitgebreide en zorgvuldige procedure is mevrouw Dorine Pepping door het
bestuur van de Alliantie VO per 1 maart 2019 benoemd als nieuwe rector van het
Dominicus College. Dorine Pepping (1966) is op dit moment directeur van het Carolus
Borromeus College in Helmond, een school met meer dan 1500 leerlingen van vmbo-t tot
gymnasium. Van 2008 tot 2014 was ze conrector onderbouw van het Elzendaal College in
Boxmeer. Daarvoor was zij docent Nederlands en Engels op verschillende scholen.
Wij kijken uit naar haar komst. Haar ervaring met onderwijsvernieuwing en met de
ontwikkelingen in de regio maken haar zeer geschikt als rector en een waardevolle aanvulling op het
management team.
Management team Dominicus College

Presentaties ouderavond Profielkeuze
Vorige week donderdagavond heeft de ouderavond over profielkeuze plaatsgevonden. De presentaties die
getoond werden zijn te vinden in Downloads op dominicuscollege.dedecaan.net. Bent u nog niet aangemeld op
dominicuscollege.dedecaan.net, dan kunt u de stappen volgen die vermeld staan in de bijlage.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen

Project Profielkeuze 3H en 3V
In het project Profielkeuze worden de leerlingen van klas drie door het decanaat geïnformeerd over de
profielkeuzemogelijkheden op het Dominicus College. De leerlingen krijgen uitleg door vakdocenten over
nieuwe vakken in de bovenbouw. Ze gaan speeddaten met bovenbouw-leerlingen met als thema profielkeuze
ervaringen. Verder maken ze een voorlopige profielkeuze en opdrachten als eerste oriëntatie op sectoren
Hoger Onderwijs.
Op 29 november vindt het project plaats van het 1e t/m 5e uur voor 3A1, 3A2 en 3G1.
Op 13 december vindt het project plaats van het 1e t/m 5e voor 3H1, 3H2 en 3H3.
Leerlingen uit de klassen 3G1 en 3H3 worden verdeeld in twee groepen en vervolgens toegevoegd aan de
andere twee klassen zodat met twee groepen parallel gewerkt kan worden onder leiding van de decanen. De
leerlingen ontvangen hierover per mail nog nadere informatie van de decanen.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen
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Filmmiddag 5V en 6V
Donderdag aan het einde van de middag was er voor de leerlingen van 5V en 6V de nodige ontspanning op
school. De mentoren organiseerden samen met de filmclub een filmmiddag. Onder het genot van bakken
popcorn werd naar een viertal melige films gekeken. De horrorfilm 'Sint' werd favoriet bevonden. Na afloop
van de filmronde was er voor iedereen een heerlijke pizza te verorberen. Het was een gezellige middag!
De mentoren 5V en 6V

Avond van de filosofie: waarheid & …
Op 4 december vindt voor de 5e keer de Avond van de Filosofie plaats. Ditmaal is de ‘avond’ in de middag
geplaatst, we beginnen namelijk om 15.30. Tijdens deze bijeenkomst presenteren leerlingen van onze school
en leerlingen van het Maaswaal College hun visies op waarheid. Zij combineren dit hoofdonderwerp met een
van de andere onderwerpen: media, wetenschap, religie, democratie, individualiteit en waanzin. Iedereen is
van harte uitgenodigd om bij een van deze thema’s aan te schuiven en te luisteren naar wat jonge denkers te
melden hebben. Bij binnenkomst wordt het programma en een programmaboekje uitgedeeld.
Mark van der Meijden, docent filosofie

Trots op onze oud-leerling
Daniel Stuefer won bij de Van Melsenprijs en presenteerde
zijn profielwerkstuk over het Cherenkov effect bij de
International Conference of Young Scientists in Belgrado,
Servië. Hij won daar indrukwekkend goud voor zijn poster en
zilver voor zijn presentatie. Dit alles werd nog eens beloond
met een mooie ScienceMaker Award op 14 november j.l.
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo bovenbouw
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Masterclass Romeinse Fresco’s 2G
Op dinsdag 20 november hadden de leerlingen van 2 gymnasium hun eerste Masterclass van dit schooljaar,
een Masterclass geïnspireerd op de fresco’s uit Pompeï en Rome. De introductie van deze Masterclass werd
verzorgd door mevrouw Van der Velden, docente Klassieke talen op het Dominicus College en tevens
archeologe. In een boeiend college liet ze de leerlingen nadenken over muren: muren thuis, muren op school,
muren in paleizen en muren in de oudheid. Verder vertelde zij over de achtergronden van fresco’s, gaf ze
informatie over de technieken ‘al fresco’ en ‘al secco’ met hun voor- en nadelen, leerde ze over verfsoorten en
liet zij een aantal beroemde voorbeelden van fresco’s uit de oudheid zien.
Enthousiast togen de leerlingen na deze les zelf aan het werk. Er werden in groepjes kaders en taferelen
geschetst, de schetsen werden aangeprezen, het beste ontwerp werd gekozen. De mooiste combinatie werd in
detail opnieuw geschetst op panelen en vervolgens geverfd. Aan het eind van de dag was een prachtige
afbeelding met mythologische beesten het resultaat. Het kader, ontworpen door het groepje van Rogier,
Gabriël en Tim, bestaat voor de helft uit de bovenwereld met de adelaar van de god Zeus. De andere helft laat
de onderwereld zien met de hond van Hades, Kerberos. Het mythologische tafereel in het midden, een
ontwerp van Hannah, Fleur, Jet en Imme, stelt de mythe van Arachne voor. Dit meisje daagde de godin Athena
uit maar veranderde vanwege haar hoogmoed in een spin. De totale afbeelding bestaat uit 91 paneeltjes van
20 bij 20 centimeter. Nu gaan we op zoek naar een mooie plek in school waar de ‘beestenboel’ door iedereen
bewonderd kan worden.
Het enthousiasme waarmee alle leerlingen de hele dag gewerkt hebben was enorm. Bedankt daarvoor!
Harriët Dierx, docent klassieke talen
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Ouderavond “De toekomst voor de Monnikskap”
Op 22 november was er een avond voor ouders van de Monnikskap-leerlingen met als thema “De toekomst
voor de Monnikskap”. Marijke Welten (Projectleider Onderwijsvernieuwing en Herinrichting de Monnikskap)
schetste de noodzaak tot herinrichting, met daarbij de stappen
die reeds gezet zijn en hoe nu verder te gaan.
De inbreng van de leerlingen (bv mini-symposium) en de ouders
(bv deze avond) is essentieel in dit hele veranderingsproces.
Daarom gingen we in de vorm van een ‘World Café’ roulerend
om een drietal tafels met daarop een stelling. Deze waren:
1) Wat maakt de MK onmisbaar?
2) Meer integratie met regulier; hoe dan?
3) Ideeën voor een ander onderwijsaanbod of -vorm?.
Vele ideeën, aandachtspunten en opmerkingen werden op de
tafelkleden geschreven. Helder was ook weer hoe uniek het
concept van de Monnikskap is en hoe uiteenlopend de
onderwijsbehoeften er zijn. We eindigden met drie
volgeschreven vellen voor het project- team
en sloten deze waardevolle avond plenair af
na met een terugkoppeling van bevindingen
en ook hoe ouders betrokken en ingelicht
worden (bv via Ouderplatform). We danken
de aanwezigen voor hun inbreng en
betrokkenheid die avond !
Ouderraad Monnikskap

Xpressions presents:
Xpressions Game Show
25 januari 2019
De komende editie van Xpressions staat helemaal in het teken van alles wat
ook maar te maken heeft met games. We gaan een spectaculaire show
neerzetten vol met muziek, zang, dans en noem het maar op. Speelt uw
zoon of dochter een instrument, kan hij of zij goed zingen of dansen, dan is
het podium van Xpressions de plek om dit te laten zien!
Uw zoon of dochter kan zich aanmelden voor de Xpressions Game Show
door een mail te sturen naar: xpressions@dominicuscollege.nl
Hierin moet het volgende staan: naam, band/groep/alleen en klas.
Inschrijven kan tot maandag 3 december (dit is dus al snel).
Is er geen complete band of groep, maar wel veel talent (muziek, zang,
dans, techniek etc.)? Geen probleem, we kunnen iedereen gebruiken en we brengen leerlingen graag in
contact met een bandje, dansers en andere deelnemers!
Het Xpressions-team
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Gaan Studeren Avond een groot succes
Maandag 26 november vond er op school wederom de ‘Gaan Studeren Avond’ plaats. Op deze
voorlichtingsavond geven oud-leerlingen van school voorlichting aan de leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo en hun
ouders over de studie die ze nu volgen. Allerlei aspecten komen aan de orde; de studie zelf, de stad waar ze
studeren , het studentenleven en de manier waarop zij zich op hun studiekeuze hebben georiënteerd .
De avond startte met een forum waarbij oud-leerlingen werden
geïnterviewd . Daarna konden de leerlingen en hun ouders met de
studenten in diverse lokalen wat uitgebreider in gesprek over hun
studie. Maar liefst 47 oud-leerlingen toonden zich bereid om dit te
doen. Het is duidelijk dat deze avond in een grote behoefte voorziet,
ruim 250 leerlingen en ouders bezochten de avond. Voor de oudleerlingen was het natuurlijk ook weer geweldig om te kunnen
terugkeren naar hun Alma Mater. Een speciaal compliment verdienen
zeker, Carla van Gruijthuijsen, Nadda Khaled en Mark van der
Meijden, die tekenden voor de organisatie.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Ondertussen in Polen..
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Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

do

29-nov

08.30 - 13.30 uur Leerlingen 3A1, 3A2, 3G1

vr

30-nov

Leerlingen 5H/6V

Herkansingen

30-nov

Alle ouders

Rooster tafeltjesavond gepubliceerd

ma

3-dec

Leerlingen

Inleveren conceptversie PWS

di

4-dec

wo

5-dec

do

6-dec

vr

7-dec

ma
di

Profielkeuzeproject

15.30 - 18.00 uur Leerlingen 4V/5V met fi

Middag van de Filosofie

10-dec

18.30 - 21.30 uur Alle ouders

Tafeltjesavond 1

11-dec

avond

Leerlingen 4H en 5V

Beroepenavond SSgN

11-dec

hele dag

Leerlingen 4V

Den Haag excursie

wo

12-dec

18.30 - 21.30 uur Alle ouders

do

13-dec

08.30 - 13.30 uur Leerlingen 3H1, 3H2 en 3H3 Profielkeuzeproject

13-dec

14.30 - 16.10 uur Genodigde leerlingen

vr

Tafeltjesavond 2

Blauwtraining 3

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

6.

