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Met Frans Kellendonk naar het Dominicus College van jaren geleden
Op donderdag 31 januari sprak Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar van liefst vier universiteiten, voor
leerlingen van 5 vwo over Frans Kellendonk. De schrijver Frans Kellendonk, aan wie Goedegebuure tal van
studies en recentelijk een biografie wijdde, was van 1963 tot met 1969 leerling van onze school. Die school
heette toen nog het Sint Dominicus College.
In het kader van het Studium Generale sprak Goedegebuure over die schooljaren en de school van Kellendonk.
Liefst twee hoofdstukken van de biografie verplaatsen de lezer naar het Dominicus van toen. Niet ten onrechte,
omdat veel van wat Kellendonk op school leerde in zijn denken en schrijven een rol bleef spelen. Nauwkeurig
schetste Goedegebuure de sfeer van het Dominicus in die periode. Aan de ene kant nog sterk verbonden met
dat wat de katholieke kerk leerde, aan de andere kant een enorme inspiratie om zelf te denken, te tekenen,
muziek te maken en te schrijven. De paters dominicanen reikten veel kennis aan, maar boden de leerlingen
veel ruimte om zich naar eigen verkiezing te ontwikkelen.
Goedegebuure adviseerde onze leerlingen om te beginnen met de lectuur van de verhalenbundel Bouwval,
omdat in het titelverhaal de weg van Nijmegen, via de Graafseweg en de Teersdijk, naar Alverna wordt
ingeslagen. Het kasteeltje, dat naast onze school staat, lijkt in dat verhaal verplaatst naar Alverna.
Renée van de Schans & Peter Altena, leraren Nederlands
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Nieuwe weergave van het rooster
In de loop van week 8 verandert de weergave van het rooster in het portal van Zermelo. De weekroosters
worden een stuk compacter weergegeven en tonen dan ook de lesuurnummers. Er verandert verder niets aan
het inloggen of het gebruik van Zermelo.
Rita Janssen, roostermaker

Inschrijven tafeltjesavonden
Op dinsdag 26 en woensdag 27 februari zijn van 18.30 tot 21.30 uur de tafeltjesavonden gepland. U heeft
hiervoor als ouder/verzorger, die bij ons als eerste contactpersoon geregistreerd staat, per email inloggegevens
ontvangen. Deze gegevens zijn t.o.v. de vorige tafeltjesavond ongewijzigd. 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 13 februari 16.00 uur tot en met dinsdag 19 februari 09.00 uur. U kunt
maximaal 2 docenten per leerling aanvinken. Uiteraard kunt u een voorkeursavond opgeven, het is echter niet
meer mogelijk om voorkeurstijden op te geven. Tot de sluitingsdatum kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw
inschrijving. Na dinsdag 19 februari 09.00 uur is het niet meer mogelijk in te schrijven of wijzigingen door te
voeren.
Vanaf vrijdag 22 februari 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

Planning
Dag

Datum Tijd

Wie

Wat

vr

8-feb

Leerlingen

Inleveren eindversie PWS

week 7
ma

11-feb 12.40 - 16.10 uur

Leerlingen 4H, 4V en 5V
Duits

Proefexamen Goethe

ma

11-feb 20.00 uur

Leerlingen 4H, 5H, 5V en
6V

Aanvraag herkansingen gesloten

di

12-feb 15.20 - 17.00 uur

Leerlingen Global

Bijeenkomst

wo

13-feb

Leerlingen onderbouw

Rapport

wo

13-feb

Alle ouders

Inschrijven tafeltjesavond open
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wo

13-feb 18.30 - 20.30 uur

Leerlingen 3H2

Buffet uitwisseling Polen

wo

13-feb

Ouders en leerlingen MR MR-vergadering

do

14-feb 13.30 - 15.10 uur

Genodigde leerlingen

Blauwtraining 5

do

14-feb

Leerlingen groep 7 en 8

Open lesmiddag: Dominicus Xperience

do

14-feb

Alle leerlingen

Verkort lesrooster t/m 6e uur

vr

15-feb Vanaf 13.30 uur

Allen

Opbouw Open Dag

vr

15-feb

Leerlingen Bovenbouw

Rapport

vr

15-feb

Alle leerlingen

Verkort lesrooster t/m 6e uur

zat

16-feb 10.00 - 15.00 uur

Leerlingen groep 7 en 8

Open dag

week 8
ma

18-feb 10.30 - 11.20 uur 5V1 + 5V2
11.20 - 12.10 uur 5V3 + 5V4

Leerlingen 5V

Studium Generale Mike Sedee

di

19-feb

Leerlingen

Herkansingen 4H/5H/5V/6V

di

19-feb

Alle ouders

Inschrijving tafeltjesavond gesloten

wo

20-feb

Leerlingen 4H, 5H, 5V,
6V

Uitloop herkansingen 4H, 5H, 5V, 6V

wo

20-feb 19.30 - 22.00 uur

Ouders

4e OR-vergadering DC

do

21-feb

vr

22-feb

Ouders

Rooster tafeltjesavonden gepubliceerd

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