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Studium generale – Rockster Mike Sedee vertelt aan 5V
Maandag 18 februari verzorgde Mike Sedee een ‘Studium generale’ voor de leerlingen van 5V. Mike tourt al
jaren met zijn band Black Bottle Riot door Europa. Mike is naast rockster ook docent geschiedenis. Een
combinatie van passies waar Mike naar eigen zeggen erg van kan genieten. Waar het publiek bij het ene
podium helemaal los gaat, kan een ander optreden flink werken zijn. Het lesgeven staat hier nagenoeg parallel
aan. Ook valt volgens Sedee uit je publiek - feestgangers of leerlingen - veel energie te halen.
De leerlingen uit 5V kregen uitgebreid de ruimte om verder te vragen naar wat Sedee onderweg met Black
Bottle Riot allemaal meemaakt. Mooie verhalen werden door Mike verteld over groupies met spandoeken, een
onverwachte Black Bottle Riot stamkroeg in Assen en Spanjaarden die de band fêteerden met
geestverruimende cadeaus.
Aan het einde van het Studium generale was er tijd voor een quiz. Bij deze quiz konden de leerlingen die nog in
het bezit zijn van een cd-speler een cd winnen van Sedees laatste album Fire. Wij danken Mike Sedee hartelijk
voor zijn interessante inbreng in de Studium generale-reeks!
Lex Plantaz en Laurence van Thiel, team bovenbouw vwo
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Definitieve profielkeuze klas 3
De voorlopige profielkeuze van de leerlingen van klas 3 staat in dominicuscollege.dedecaan.net. Deze moet
door de leerling omgezet worden in een definitieve profielkeuze; dit kan vanaf 1 maart tot 1 april.
De leerling moet in de paarse kolom ‘Profielkeuze’ aanklikken, de stappen volgen en uiteindelijk op ‘Opslaan’
klikken. Een uitdraai van de definitieve profielkeuze moet, ondertekend door 1 ouder/verzorger, worden
ingeleverd bij de receptie van school.
Colette Ribbers en Nadda Khaled, decanen

Project ‘Perenbomen bloeien wit’
In de week van 18 maart doen leerlingen van klas 3 (A, H, en
MK) mee aan een theaterproject rondom de toneelvoorstelling
‘Perenbomen bloeien wit.’
De toneelvoorstelling is gemaakt naar de gelijknamige
(jeugd)roman van Gerbrand Bakker uit 1999. Onderdeel van
het project is naast het bezoeken van de voorstelling een
bezoek aan het Muzieum waar de ‘donkerbeleving’ zal
aansluiten bij de thematiek van het boek en toneelstuk.
Leerlingen zijn een hele dag bezig met dit project; 3 havo op
18 maart, 3A en MK op 20 maart. De leerlingen van 3
gymnasium doen niet mee aan dit project. Zij schitteren
vanavond zelf op het toneel in een opvoering geïnspireerd op
de metamorfosen van de Romeinse schrijver ‘Ovidius.’
Celine Beijer en Simon Feddema, docenten Nederlands

Vervanging decanaat
Nadda Khaled moet in verband met klachten ten gevolge van haar
zwangerschap de rest van het schooljaar haar taak als decaan neerleggen.
Zij wordt vervangen door Michaële Eijsink. Michaële Eijsink is geen
onbekende voor onze school. Zij heeft eerder ook een aantal vervangingen
gedaan.
De lessen van Nadda Khaled gaan gewoon door.
Lex Plantaz, afdelingsleider
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Bowlen met 5V en 6V
Woensdag 20 februari fietsten 130 leerlingen uit 5V en 6V aan het einde van de middag naar bowlingcentrum
Olround om daar hun mentoren van de baan te spelen. Na het nodige ‘ingooien’ werden talloze ‘strikes’ en
‘spares’ gegooid. De waxlaag op de meeste banen was na afloop van de middag behoorlijk afgesleten.
De sportieve activiteit kon door de leerlingen zeer gewaardeerd worden. Na anderhalve dag herkansingen
maken was het bowlen een mooie kans om even flink stoom af te blazen. Om het energieniveau weer op peil
te krijgen werd er deze middag een lekker drankje en een hapje genuttigd. Ook al verbrak niet iedereen zijn
persoonlijke record, het was een geslaagde middag!
De mentoren van 5V en 6V

Tevredenheidsonderzoeken
Deze week hebben alle ouders van de 1e en de 3e klas leerlingen een uitnodiging ontvangen om mee te doen
aan een tevredenheidsonderzoek. Uw mening over onze school is voor ons vanzelfsprekend van groot belang.
De resultaten worden gebruikt om lering uit te trekken en indien nodig verbeteringen aan te brengen. De
anonieme resultaten worden openbaar gemaakt via de website “Scholen op de kaart.nl” en zijn te vergelijken
met een groot aantal andere scholen in Nederland. Ook de leerlingen van klas 1, klas 3 en de examenklassen
worden lopende het schooljaar bevraagd.
Menno Bartlema, conrector
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Ontwerp-je-eigen-grammaticaspel in 2G2
Deze week speelden de leerlingen van 2G2 tijdens Nederlands de zelfbedachte en eigenhandig ontworpen
grammaticaspelletjes van hun klasgenoten. Met behulp van onder andere ‘Weerwolven met Woorsoorten’,
zinsdelenmonopoly, een taalvariant van Risk en zelfs een heuse escaperoom oefenden de leerlingen hun kennis
van de Nederlandse grammatica.
Celine Habes, docent Nederland
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Planning
Dag

Datum

ma t/m vr

4 t/m 8-mrt

Tijd

Wie

Wat

Alle leerlingen

Carnavalsvakantie

week 11
ma
di

12-mrt

1e t/m 8e lesuur

Alle leerlingen

Verkort lesrooster

di

12-mrt

19.00 - 22.00 uur

Presentatieavond profielwerkstukken 5 havo

di

12-mrt

15.00 - 16.30 uur

Leerlingen en
ouders 5 havo en
leerlingen 4 havo
Leerlingen Global

e

e

Bijeenkomst Global Exploration

wo

13-mrt

1 t/m 8 lesuur

Alle leerlingen

Verkort lesrooster

wo

13-mrt

19.00 - 22.00 uur

Presentatieavond profielwerkstukken 6 vwo

wo

13-mrt

10.30 – 11.45 uur

Leerlingen en
ouders 6 vwo en
leerlingen 5 vwo
Leerlingenraad MK

do

14-mrt

vr

15-mrt

08.30 - 10.30 uur

Leerlingen 5H/6V

Herkansing Rekenexamen

ma

18-mrt

14.30 - 16.10 uur

Blauwtraining 6

ma

18-mrt

Hele dag

Genodigde
leerlingen
Leerlingen 3H

Di

19-mrt

wo

20-mrt

Hele dag

Leerlingen 3A

wo

20-mrt

Avond

Ouders MR

Toneelvoorstelling Perenbomen
bloeien wit
MR-vergadering

do

21-mrt

Tijdens 2 lesuren

3 lln uit elke OBklas en alle lln met
wisD in 4V/5V

vr

22-mrt

Bijeenkomst leerlingenraad

week 12

Toneelvoorstelling Perenbomen
bloeien wit

Kangoeroewedstrijd

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