
 

1. 

 

 

 

In memoriam 
Vandaag hebben wij afscheid genomen van Ed Peters, oud rector van het Dominicus College. Op onze website 

vindt u een in memoriam geschreven door Peter Altena, docent Nederlands. 

 

Klik hier voor een directe link. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

Roosterproblematiek (BAM) 
Het afgelopen week gepubliceerde basisrooster voor het 2e semester heeft helaas niet de compactheid die we 
graag wensen en bevat met name voor 4V en 5V een aantal 9e uren en veel tussenuren voor leerlingen en 
collega’s. Het is een combinatie van factoren die maakt dat dit nu niet geheel te voorkomen is, maar het is niet 
wat we als school willen. We hebben er dan ook in het MT over gesproken en besloten om een aantal 
lesgroepen voor een of meerdere lesuren te splitsen.  
 
Afgelopen dagen heeft dat met extra inzet van onze roostermaker, Rita Jansen en de medewerking van een 
aantal betrokken collega’s voor een groot aantal leerlingen geleid tot minder tussenuren en minder of geen 9e 
lesuren. Helaas lukt het niet om in alle gevallen te voorkomen dat leerlingen meer dan 5 tussenuren (alleen 
nog in 5V) en / of 9e lesuren in hun individuele lesrooster hebben. In de 4e periode, vanaf 3 april 2019, 
verwachten we met een aantal roosterwijzigingen het leed verder te kunnen verzachten. 
 
Menno Bartlema, conrector 
 

Keuzeproject: de nieuwsredactie  
Op dinsdag startten 11 eerstejaars als echte camjo's (camerajournalisten)  met het in beeld brengen van de 
activiteiten van hun jaargenoten.  In de ochtend 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 kregen ze een rondleiding op de redactie.  
 
Op school kregen zij daarna les in het maken van een videoreportage en het in beeld brengen van een 
interview.  De dag erop werd gestart met een redactievergadering, waarin de nieuwsitems werden 
verdeeld,  de reportages voorbereid en het de vragen geformuleerd. En daarna gingen ze de school in om 
sfeerbeelden te filmen en interviews af te nemen. In de middag werd alles tot een interessante reportage ge-
edit. Het resultaat is te zien op ons YouTube-kanaal/ Vimeokanaal.  
 
Joost de Laat, docent nieuwe media 
  

Vervanging ELS (BAM) 
Susanne Elgershuizen, docent Geschiedenis, kan door omstandigheden haar lessen tijdelijk niet verzorgen. De 

lessen worden vanaf a.s. woensdag overgenomen door Joost Jansen.  

 

Menno Bartlema, conrector 
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http://www.dominicuscollege.nl/bestanden/190124_In_memoriam_Ed_Peters_-_Extern.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTal2a_pvcy-NMCiyqA-he7DXij6r9a-M
https://vimeo.com/album/5706043
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 2. 

Aanbod Cambridge examens 3V, 5V en 5H 
Voorheen werden de Cambridge examens op school afgenomen. Dit is helaas niet meer mogelijk, omdat het 

aantal leerlingen dat meedoet met de examens te klein is geworden. De British Council eist een minimum 

aantal van 70 kandidaten. U kunt uw zoon/dochter nu via school aanmelden om Cambridge examens te maken 

bij een extern examencentrum. Hieronder een overzicht van de betreffende data:  

 

First exam (3V):   

zaterdag 8 juni    written exams   examencentrum Arnhem 

vrijdag 31 mei of zaterdag 1 juni*  speaking exams 

kosten: € 220,- 

 

Advanced exam (5V):  

zaterdag 1 juni    written exams   examencentrum Arnhem 

vrijdag 24 mei of zaterdag 25 mei*  speaking exams 

kosten € 242,- 

 

Proficiency (5V): 

vrijdag 24 mei    written + speaking exams** examencentrum Eindhoven 

kosten: € 280,- 

 

*De definitieve datum wordt bepaald door de British Council.  

** Computer based exam 

 

Leerlingen van 5 havo die het Cambridge Advanced programma volgen kunnen zich via school aanmelden voor: 

 

Advanced (5H): 

zaterdag 6 april  written + speaking exams* examencentrum Eindhoven 

kosten: € 262,- 
 
Proficiency (5H)                                                                                                                                    
vrijdag 24 mei  written + speaking exams* examencentrum Eindhoven 
kosten: € 280,-  
 
* Computer based exam 
                                                                                                                                     
U kunt uw zoon/dochter ook individueel aanmelden, maar aanmelding via de school levert een besparing op 
van +/- €50,-. Het vervoer van en naar de externe examenlocatie is op eigen gelegenheid en voor eigen 
rekening. De komende maanden zullen in de betreffende klassen adviesbrieven mee naar huis worden gegeven 
op basis van de resultaten die de leerlingen bij het proefexamen hebben gehaald dat op school is afgenomen. 
 
De sectie Engels 
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 3. 

Planning 
 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

do 24-jan avond Ouders 3H3 Infoavond ouders uitwisseling Barcelona 

  24-jan 19.30 - 20.30 uur Ouders 3H1 Infoavond ouders uitwisseling Darnétal 

vr 25-jan avond Allen Xpressions 

week 5 30/jan - 

5/feb 

  Leerlingen 3H1 Uitwisseling Darnétal te DC 

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 

 

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

  31-jan avond Leerlingen 4H/5V Voorlichtingsavond Hoger onderwijs bij de Han 

vr 1-feb    

week 6 8/feb - 

15/feb 

 Leerlingen 3H2 Uitwisseling met Polen te DC 

week 6 4/feb - 

11/feb 

 Leerlingen 3H3 Uitwisseling naar Barcelona 

ma 4-feb       

di 5-feb 19.30 - 21.30 uur Alle ouders Thema-avond Digital Awareness (Laurens 

Veltman) 

wo 6-feb   Ouders MR Extra MR-vergadering: onderwijsvernieuwing BB 

wo 6-feb 19.30 - 22.00 uur Ouders OR OR-vergadering 

do 7-feb    

vr 8-feb   Leerlingen Inleveren eindversie PWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

