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Ed Peters oud-rector Dominicus College overleden 
Gisteren bereikte ons het trieste bericht dat Ed Peters is overleden. Ed was rector 

van onze school van 2002 tot 2010; hij heeft voor onze school veel betekend. Ed 

was een betrokken rector en werd zeer gewaardeerd door collega’s, ouders en 

leerlingen. Ook na zijn vertrek bleef hij warme belangstelling houden voor onze 

school. Ed mocht helaas maar zeventig jaar worden. 

 

Managementteam Dominicus College 
 

Gastles Otto Boerman 
Op woensdag 9 januari verzorgde de heer Otto Boerman van het Radboud UMC een gastles natuurkunde aan 

de leerlingen van 5 havo. Tijdens deze les behandelde hij de toepassingen van radioactieve stoffen en 

ioniserende straling in het ziekenhuis. Verschillende technieken kwamen aan bod, zoals de CT, PET en SPECT 

scan. 

  

Hij maakte duidelijk dat in het ziekenhuis radioactieve stoffen worden gebruikt voor zowel diagnostiek als voor 

therapie. Zo liet hij zien dat patiënten met een tumor in de schildklier in bepaalde gevallen een behoorlijke 

hoeveelheid radioactief jodium krijgen toegediend. Dat jodium zoekt uit zichzelf de schildklier op en bestraalt 

dan het tumor van heel dichtbij met als doel dat het tumor afsterft. 

  

Het leuke van zo'n gastles is dat de leerlingen zien hoe hun boekenkennis in de praktijk wordt toegepast. Bij 

een afdeling als nucleaire geneeskunde gaat het om kennis uit verschillende disciplines: natuurkunde, 

scheikunde, biologie maar ook techniek en informatica. Ook liet de heer Boerman zien welke carrière-

mogelijkheden er in het ziekenhuis zijn voor afgestudeerden met een HBO of universitaire opleiding. 

  

De sectie natuurkunde 
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 2. 

LOB update 
Bij de Nieuwslink ontvangt 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 

 

Opening Global Exploration en trekking loterij 
Vrijdag 11 januari reisden alle leerlingen, ouders en begeleiders die dit jaar betrokken 

zijn bij het Global-project af naar het College in Weert voor de centrale opening van 

het Global-jaar. Ook alle andere scholen die dit jaar op reis gaan in het kader van 

Global Exploration waren aanwezig. Al met al een enorme happening. Tijdens de bijeenkomst waren er diverse 

workshops georganiseerd voor de leerlingen en voor de 

ouders.  

 

Speciaal dit jaar waren de gasten uit Zuid-Afrika, 

Tanzania, Mongolië, Oeganda, Nepal, Papoea, China, 

Indonesië en India. Zo kregen onze leerlingen de kans om 

Margareth te ontmoeten. Margareth is de 

contactpersoon van Global Exploration in China. Zij is 

samen met de stichting verantwoordelijk voor de 

organisatie van onze reis komende zomer. Tijdens een 

van de workshops kregen zij de gelegenheid om 

Margareth vragen te stellen over wat wij in China kunnen 

verwachten 

 

De avond werd afgesloten met een optreden van alle 

leerlingen die gezamenlijk de, voor de stichting 

karakteristieke, One Billion Rising-dans deden. Het was 

een beetje dringen, maar het zag er geweldig uit. Een 

mooie afsluiter van de bijeenkomst. 

 

Afgelopen dinsdag heeft de trekking van de loterij plaats 

gevonden. Heel veel familie, vrienden en bekenden van 

de Global-leerlingen zijn in de prijzen gevallen. De 

leerlingen reiken de prijzen zelf uit aan de winnaars. 

 In totaal heeft de loterij € 1225,- opgebracht. Met  

dank aan iedereen die een lot gekocht heeft.  

 

Team Global 
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 3. 

Thema ouderavond over gamen 
Heeft u de ouderavond over Digital Awareness al in uw agenda genoteerd? Wij ontvangen u op dinsdag  

5 februari graag vanaf 19:15 uur zodat we om 19:30 uur kunnen beginnen. In verband met de inrichting van de 

aula, verzoeken wij u tijdig door te geven met hoeveel personen u komt via postbus@dominicuscollege.nl  

De avond zal om 21:30 uur afgesloten worden. Er is ruimte genoeg om uw vragen te stellen. Tijdens een korte 

pauze die avond kunt u ook alvast uw vragen doorgeven aan spreker Laurens Veltman. Wij verheugen ons u 

weer te ontmoeten en samen in gesprek te gaan over de wereld van onze jongeren.  

 

Jeannette Buijs, zorgcoördinator 

 

Harry Potter Event – Part I 
Last week, 27 enthusiastic Harry Potter fans from the Lanteerne primary school in Nijmegen were cordially 

invited to the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (aka the Dominicus College) to attend an official 

sorting ceremony. After a short opening speech from Professor Mcgonagall (aka Myrthe Deurloo) the students 

were sorted into their official houses: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw and Hufflepuff! A special thanks to Anne 

Ordelmans who provided the music for the ceremony, Jana Lesseman and Lucie Ennik who took charge of the 

sorting hat, Eva Wijgers who organised the sorting hat speeches and of course Myrthe.  Also, thanks to 1A1 

who worked on creating beautiful Hogwarts owls of all shapes and sizes!  Part II of our Harry Potter event will 

involve workshops in anything from wand-making to Quidditch… stay tuned!   

 

Nadia Lolli – Teacher of English  
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 4. 

Keuzeprojecten eerste klas  
Op dinsdag 22 en woensdag 23 januari zijn de leerlingen van de eerste 

klas bezig met keuzeprojecten. Ze kunnen bruggen bouwen, mooie 

dingen ontdekken, reizen organiseren, druktechnieken oefenen, 

mountainbiken en survivallen of deelnemen aan Heel Dominicus Bakt. 

Dat alles leggen de leerlingen van onze nieuwsredactie vast in 

flitsende reportages. Op itslearning vinden de leerlingen bij welk 

project ze zijn ingedeeld, hoe laat de projecten starten en welke 

spullen ze eventueel mee moeten nemen.  

 

Lisette Verstegen,  

afdelingsleider onderbouw vwo 
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 5. 

Studium Generale over oud-leerling Frans Kellendonk en diens 

biograaf Jaap Goedegebuure 
Op 31 januari aanstaande is Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, te gast op 

onze school. Hij spreekt, in het kader van het Studium Generale voor 5V, over de schrijver Frans Kellendonk, 

aan wie hij een biografie wijdde. Die biografie is, in het bijzonder voor wie het Dominicus College bezocht en 

bezoekt of er op een andere manier mee verbonden is, van groot belang.  

 

Frans Kellendonk was immers van 1963 tot 1969 leerling van onze school. In de biografie gaan liefst twee 

hoofdstukken over de Dominicusjaren van Kellendonk. In die jaren rijpte het schrijftalent van Kellendonk: de 

opstellen, het toneel, de vertalingen en bijdragen aan de schoolkrant van de scholier gaven de indruk van zijn 

bijzondere creativiteit. In de hoofdstukken over het Dominicus College wordt vanzelfsprekend ook een beeld 

van de school gegeven, volgens Goedegebuure een ‘open en dynamische onderwijsinstelling’, ‘dankzij de 

liberale mentaliteit van de paters’. Het Dominicus College was ook in die jaren een school die leerlingen volop 

kansen bood. 

 

In de biografie is vanzelfsprekend ook veel ruimte voor de romans en verhalen die Kellendonk schreef. Stad en 

omgeving spelen in zijn werk een belangrijke rol: zijn eerste verhalen noemde hij niet voor niets ‘Nijmeegse 

fabels’. Kellendonk, die jong stierf (en dus al in aanmerking kwam voor een straatnaam, een straatje vlakbij 

school), geldt momenteel als een van de belangrijkste schrijvers van de laatste decennia van de twintigste 

eeuw. Zijn werk wordt veel bestudeerd en wordt door veel schrijvers nog steeds als norm voor goed schrijven 

en origineel denken beschouwd. 

 

In 5 vwo komt Kellendonks verhaal ‘Buitenlandse dienst’, een sleutelverhaal, in de les nog aan de orde. Op  

31 januari komt Jaap Goedegebuure vertellen over het leven van onze oud-schoolgenoot, over het schrijven 

van een biografie. Renée van de Schans en Peter Altena, die al eerder met Goedegebuure spraken in 

boekhandel Dekker van de Vegt, zullen de biograaf enkele vragen voorleggen.  

 

Peter Altena, docent Nederlands 
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 6. 

 

Planning 
 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

do 17-jan    

vr 18-jan    

week 4         

ma 21-jan avond Leerlingen 

groep 7 & 8 

Voorlichtingsavond Dominicus College 

di 22-jan    

wo 23-jan     Uitloop toetsweek 2 & 

Activiteitendagen op 23, 24 en 25 jan. 

Rooster activiteitendagen 

 

do 24-jan avond Ouders 3H3 Infoavond Uitwisseling Barcelona 

do 24-jan 19.30 - 20.30 uur Ouders 3H1 Infoavond Uitwisseling Darnétal 

vr 25-jan avond Allen Xpressions 

week 5 30/jan - 

5/feb 

  Leerlingen 

3H1 

Uitwisseling Darnétal te DC 

ma 28-jan    

ma 28-jan 1e en 2e lesuur Leerlingen 5V Bookproject Engels 

di 29-jan    

wo 30-jan Hele dag Leerlingen 3H HAN-Profielkeuzedag 

do 31-jan 11.20 - 12.10: 5V1, 5V2 

12.40 - 13.30: 5V3, 5V4 

Leerlingen 5V Studium Generale 

 

do 31-jan 18.30 - 20.30 uur Leerlingen Buffet uitwisseling 3H1 Darnétal 

do 31-jan avond Leerlingen Voorlichtingsavond Hoger onderwijs 

voor 4H/5V bij de Han Nijmegen 

vr 1-feb    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1KO8PuhVsOYOKwoxsVynewuxYoDgslJSo/view?usp=sharing
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

