
 

1. 

 

 

 

Beste ouders en leerlingen, 

 

Deze week heb ik mijn start mogen maken als rector van het Dominicus College. Ik ben onder de indruk van de 

aangename sfeer op school en de gastvrijheid die ik mag ervaren. Tijdens de profielwerkstukavonden heb ik 

kennis kunnen maken met een aantal leerlingen en ik vond het bijzonder leuk om hun presentaties over 

diverse onderwerpen te mogen volgen. De combinatie van jeugdig enthousiasme en de kundige wijze waarop 

ze hun onderwerpen presenteerden was inspirerend. 

 

Het was ook de week van de aanmeldingen en helaas kunnen we niet anders dan constateren dat die 

tegenvallen. Zo’n 116 leerlingen hebben zich definitief aangemeld voor onze school. Verder is het de week van 

de uitgebreid aangekondigde staking komende vrijdag. Enkele collega’s zullen hierdoor afwezig zijn, het kan 

dus zijn dat hierdoor lessen zullen uitvallen. Vanzelfsprekend doen wij ons best om zoveel mogelijk lessen door 

te laten gaan. 

 

Ik kijk ernaar uit om in de komende tijd verder kennis te maken met u tijdens 

bijeenkomsten hier op school en wellicht bij de diploma uitreiking aan het einde van dit 

schooljaar. 

 

Dorine Pepping, rector 

 

 

Aanscherping afwezigheidsregistratie 
In overleg met onze verzuimbeheerders is de aanwezigheidsregistratie van onze leerlingen sinds deze week 

aangescherpt. Docenten zijn verzocht om zorgvuldig de aan- en afwezigheid van leerlingen in Magister bij te 

houden en in toetsweken en bij excursies en activiteiten zullen we er beter bovenop zitten. Ook gaan we het 

ziekteverzuim strakker monitoren. Dat vraagt dat leerlingen altijd hun groene boekje bij zich hebben; als 

leerlingen dat vergeten, moeten ze zich de volgende dag om 08.00 uur melden. Uiteindelijk hopen we zo onze 

leerlingen beter bij de les te houden en te voldoen aan onze verplichtingen voor leerplicht en OCW. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Tweede ronde vaccinatie Meningokokken 
Het RIVM is gestart met een tweede ronde van de meningokokkenvaccinatie. Dit is een 

nieuwe vaccinatie bedoeld voor alle 14-jarigen. In de regio Gelderland-Zuid biedt de 

GGD deze vaccinatie op diverse locaties aan in de periode van 13 maart t/m 4 april. 

Jongeren die geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei 2004 ontvangen 

hiervoor een uitnodiging. De vaccinaties zijn alle gepland in de middag. Graag stellen 

wij uw zoon/dochter in de gelegenheid om hier naar toe te gaan. Mocht uw zoon of dochter hierdoor lessen 

moeten missen dan volstaat een aantekening in het Groenboek. 

 

Namens de afdelingsleiders, Nancy van Riet, afdelingsleider havo 
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1 gymnasium is creatief met mythen! 
In de weken voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen van 1G1 hun eerste Ars gevolgd en afgerond: de 

‘Ars Grammatica’. Voor dit project verdiepten de leerlingen zich in diverse mythen uit de Griekse mythologie. 

Waarom vertelden de Grieken elkaar vroeger verhalen over helden en halfgoden zoals Perseus? En wat voor 

avonturen beleefde zo’n held? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de bijzondere 

scheppingsverhalen van o.a. de Grieken, de Joden, de Aboriginals en de Chinezen? Hoe terecht of onterecht – 

in de ogen van  de leerlingen – veranderde de godin Athena voor straf het meisje Arachne in een spin of 

veranderde de godin Latona een stel boeren in kikkers?   

 

Nadat 1G kennis had gemaakt met vele, verschillende verhalen over goden, mensen en helden, was het tijd 

voor de eindopdracht: zelf zo creatief mogelijk aan de slag met mythologie! Twee groepjes schreven een eigen 

heldenverhaal vol avonturen; een nieuw bordspel is ontworpen over goden en mythologische wezens; 

tekeningen verwerkt tot een filmpje toonden heel origineel het scheppingsverhaal van onze aarde; het verhaal 

van de Trojaanse Oorlog bracht een groepje op het idee een heuse Achilles-pop te maken en een ander groepje 

tot het optuigen van een indrukwekkend schaduwspel; het leven van heldin Persea werd verteld en de 

noodlottige liefde van Apollo voor Daphne werd op film gezet; met Playmobil werd een aantal avonturen van 

Hercules in een stopmotion film verwerkt mét de driekoppige hond Cerberus; tot slot werd de mythe van 

Pandora in een modern jasje gestoken – met een geheimzinnige en gevaarlijke usb-stick, maar gelukkig met 

een betere afloop dan het origineel!  

 

Leerlingen van 1G1, compliment voor jullie enthousiasme en 

creativiteit!  

 

Joost de Laat en Mandy van der Velden, begeleidende docenten 
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Toneelvoorstelling ‘Perenbomen bloeien wit’ geannuleerd 
De toneelvoorstelling ‘Perenbomen bloeien wit’ op 18 en 20 maart is geannuleerd.  Daarmee komt ook het 

geplande bezoek aan het Muziem voor 3H en 3A (incl. MK) te vervallen. In overleg met Kwatta wordt gekeken 

wat er eventueel mogelijk is. 

 

Simon Feddema, docent Nederlands 

 

Bijeenkomst Global Exploration 
Dinsdagochtend kregen de Global-leerlingen hun laatste inentingen voor de reis 

naar China. Dinsdagmiddag was het tijd voor de volgende groepsbijeenkomst. De 

crews ‘Nature’ en ‘Health’ gaven een presentatie over de situatie in China aan de 

rest van de groep. 

 

We weten nu meer over hoe het gesteld is met de ziekenhuizen in China, de diverse landschappen, de 

luchtvervuiling en andere gezondheidsrisico’s, de eetgewoonten en de ‘footprint’ die de gemiddelde Chinees 

achter laat in vergelijking met de inwoners van andere landen. 

 

Team Global 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LOB update maart-april 2019 
Bij de Nieuwslink vindt 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. De informatie in de LOB-

update wordt ook gemaild aan de derde klasleerlingen en de bovenbouwleerlingen.  

 

Colette Ribbers, decaan 
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PWS avond havo en vwo 2019 
Dinsdagavond 12 maart waren de leerlingen van 5H aan zet om hun 

profielwerkstukken, onderzoeken waar ze lange tijd aan gewerkt hadden te 

presenteren aan hun begeleiders, medeleerlingen en ouders. Voor de havo 

begint deze avond met, inmiddels een kleine traditie, met elkaar eten in de 

personeelskamer! U kunt zien wat de favoriete maaltijd was van de leerlingen. 

 

De aftrap van de presentaties vond in de aula plaats, daar nam Orson Schuijers 

ons mee in zijn bevindingen van zijn PWS “Hoe lieg je”. Een mooie heldere, 

duidelijke uiteenzetting met daarin ook nog de nodige tips! We kijken terug op 

een goede avond met mooie, inspirerende, verhelderende presentaties. De 

onderwerpen waren ook dit jaar zeer divers; van belastingontwijking, 

vrijwilligerswerk, eetbaar plastic voor zeedieren tot 

respectloos gedrag onder jongeren. We zijn trots op onze 

leerlingen!  

 

Woensdagavond 13 maart was het de beurt voor de leerlingen 
van het vwo. Ook hier waren ouders, docenten, medeleerlin-
gen en andere belangstellenden in grote getale aanwezig. Er 
viel veel te zien en te leren. Maar liefst vijftig 
profielwerkstukken werden er gepresenteerd.  
 
De spits werd afgebeten door Renske en Daniel die voor de 
gehele publiek een presentatie gaven met hun ingenieuze zelf 
gebouwde en geprogrammeerde spelrobot. De robot ging tijdens een spelletje boter-kaas en eieren de strijd 
aan met de bezoekers in de zaal. Die konden met behulp van hun mobiele telefoon meespelen. Renske en 
Daniel oogstten bij iedereen veel waardering voor hun robot en kregen hiervoor dan ook een daverend 
applaus.  
 
Na het plenaire gedeelte konden de bezoekers in drie ronden de presentaties bijwonen. De onderwerpen 
waren divers. Bij de presentaties viel de hoge kwaliteit op; met name actuele ecologische thema’s kwamen 
veelvuldig aan bod. Op het eind van deze succesvolle avond kon iedereen met een tevreden gevoel naar huis.  
 
Een bijzonder woord van dank voor deze geslaagde avonden is zeker op zijn plaats voor de 
profielwerkstukcoördinatoren, Susanne Elgershuizen, Jos Kieboom en Jacques Benen, de docenten die de 
werkstukken hebben begeleid en uiteraard ook voor de presentatoren! 
 
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo en Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 
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 5. 

 

Planning 
Dag Datum Tijd Wie Wat 

vr 15-mrt 08.30 - 10.30 uur Leerlingen 

5H/6V 

Herkansing Rekenexamen  

week 

12 

        

ma 18-mrt 14.30 - 16.10 uur Genodigde 

leerlingen 

Blauwtraining 6 

di 19-mrt       

wo 20-mrt     

do 21-mrt tijdens 2 lesuren 3 lln uit elke 

OB-klas en 

alle lln met 

wisD in 

4V/5V 

Kangoeroewedstrijd  

vr 22-mrt       

week 

13 

    Alle 

leerlingen 

Toetsweek 3 

ma 25-mrt    

di 26-mrt    

wo 27-mrt 19.30 - 22.00 uur Ouders OR OR-vergadering 

wo 27-mrt 13.30 - 15.00 uur Nieuwe 

leerlingen 

klas 1 

Ontdek de Oudheid 

do 28-mrt    

vr 29-mrt    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

http://www.dominicuscollege.nl/
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Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

mailto:postbus@dominicuscollege.nl

