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Business and Research College
Volgend schooljaar start voor leerlingen 5V met bedrijfseconomie een nieuw ondernemerschapsprogramma.
Leerlingen uit 5V met bedrijfseconomie in hun pakket kunnen facultatief deelnemen aan het Business and
Research College.
Binnen het Business and Research College (BRC) zullen leerlingen in anderhalf jaar tijd een bedrijf opzetten en
draaiende houden. Aan de hand van speciale lesmodules, het volgen van diverse gastlessen verzorgd door
ondernemers en het bezoeken van bedrijven, zullen leerlingen de nodige kennis en vaardigheden verwerven
die van pas komt bij het ondernemerschap. Tevens worden colleges gevolgd aan de HAN en aan de
Universiteit. Het BRC wordt opgezet in samenwerking met onze collegascholen het Mondial College en het
Stedelijk Gymnasium. Het Mondial heeft sinds drie jaar voor de havo een Business College en beschikt daarmee
over de nodige ervaring op het gebied van onderwijs en ondernemerschap. De bijeenkomsten van het BRC
zullen volgend schooljaar iedere donderdagochtend plaatsvinden in de speciale Businessafdeling van het
Mondial College.
Vorige week hebben de leerlingen 4V een voorlichtingsles gevolgd die werd verzorgd door ervaren Business
College leerlingen van het Mondial College. Leerlingen met interesse in deelname aan het BRC zijn uitgenodigd
om een motivatiebrief te schrijven die zij uiterlijk 17 april kunnen inleveren. Meer informatie over eisen en
opbrengsten van dit ondernemerschapsprogramma kunt u vinden in bijgevoegde informatieflyer. Wellicht
interessant om het programma eens met uw dochter of zoon aan de eettafel te bespreken!
Laurence van Thiel, namens de sectie bedrijfseconomie

Uitwisseling Barcelona
Van dinsdag 2 april t/m dinsdag 9 april verwelkomen 20 leerlingen uit 3H3 20 leerlingen en hun docenten uit
Barcelona voor de uitwisseling. De leerlingen wacht een uitgebreid programma: van kaas maken tot kickboksen
en van stadwandeling tot dinnerparty. Wij wensen de leerlingen alvast veel plezier! Uiteraard zullen wij verslag
uitbrengen in de Nieuwslink.
Daphne te Kiefte en Arthur Mutsaers, begeleiders

Congres van Wenen
Op vrijdag 5 april vindt tijdens het 6e, 7e en 8e uur voor 4V-leerlingen met geschiedenis in hun vakkenpakket het
‘Congres van Wenen’ plaats. In deze drie uur spelen de leerlingen het Congres van Wenen uit 1814 – 1815 na.
Deze activiteit sluit mooi aan bij het thema ‘Strijd om Europa’ waar de leerlingen nu mee bezig zijn. Als echte
diplomaten zullen de verschillende landen proberen om hun doelen te bereiken en zo een goede plek op de
Europese kaart te bemachtigen. Elk jaar is het weer een gezellige en leerzame middag met een verrassende
uitkomst.
De geschiedenissectie
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Cursus ‘Ontdek de oudheid’
Soms twijfelen leerlingen na hun aanmelding nog over de keuze tussen atheneum en gymnasium. Andere
toekomstige eersteklassers kunnen niet wachten om aan de slag te gaan met de klassieken talen. Al deze
kinderen kunnen zich op drie woensdagmiddagen in maart en april onderdompelen in de wereld van de
oudheid tijdens de cursus ‘Ontdek de oudheid’. Gisteren mochten we voor het eerst deze groep leerlingen
verwelkomen. Zij gingen aan de slag met het Grieks en de Griekse goden. Andere thema’s die nog aan bod
komen zijn:



Latijn, de taal van de Romeinen
Dieren bij de Romeinen en de Grieken

Harriët Dierx, docent Klassieke talen

Vervanging decanaat
Colette Ribbers is tot en met 10 mei afwezig i.v.m. verlof. Mw. Michaële Eijsink neemt tot dat moment alle
decanaatstaken waar.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw

Security4Teens
Kennismaken met ethisch hacken, bewustwording van veilig social media gebruik, privacy en security
Om de digitale weerbaarheid bij tieners te versterken, organiseert First8, in samenwerking met de Radboud
Universiteit op zaterdag 13 april in Nijmegen het evenement Security4Teens, met als thema ‘The Hackademy’.
Tieners gaan op deze dag aan de slag met lockpicking, hacking, encryptie, social engineering en phishing mails.
Om zo niet alleen de risico’s maar vooral ook de kansen en mogelijkheden van digitalisering te zelf te ervaren.
Programma, aanvullende informatie en inschrijven: www.security4teens.nl.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Doelgroep:

zaterdag 13 april
10.30 uur – 15.30 uur
Radboud Universiteit, Toernooiveld 212, Nijmegen
Tieners van 12 t/m 16 jaar

Deelname is gratis, het aantal plaatsen is beperkt.

Activiteitendagen na de derde toetsweek
Aansluitend aan de 3e toetsweek staan op maandag 1 april en dinsdag 2 april voor een aantal jaarlagen
activiteiten gepland. Deze zijn terug te vinden in de jaarplanner. De bovenbouw heeft op die dagen, naast een
aantal activiteiten, ook nog wat toetsen gepland staan. Voor leerjaar 1 en 2 beginnen op maandag 1 april de
lessen alweer; dit zal, vanwege de benodigde begeleiding bij de activiteiten voor de andere jaarlagen, een
aangepast lesrooster zijn.
M. Bartlema, conrector
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Planning
Dag

Datum

vr

29-mrt

Week 14

Tijd

Wie

Wat

2 - 9-apr

Leerlingen 3H3

Uitwisseling Barcelona te DC

ma/di

1/2-apr

Leerlingen leerjaar 3 - 6

Uitloop toetsweek en activiteitendag

ma

1-apr

Leerlingen leerjaar 1 & 2

Start periode 4

ma

1-apr

Leerlingen klas 3

Definitieve profielkeuze DDnet

Leerlingen 3A/3G

PO-speaking

Leerlingen 5H/6V

Deadline LOB portfolio in DDnet

Leerlingen 2G

Voorbereiden Ars Retorica

Leerlingen 4H/5H
Leerlingen 3H2

Training voor leerlingen met
Cambridge English
Universumproject

e

e

ma

1-apr

1 en 2 uur: 3G1
3e en 4e uur: 3A1 en 3A2

ma

1-apr

ma

1-apr

ma

1-apr

ma

1-apr

1e t/m 3e uur: 2G1
4e t/m 6e uur: 2G2
3e en 4e uur: 5H
5e t/m 7e uur: 4H
Vanaf 10.30 uur

ma

1-apr

09.00 – 15.00 uur

Leerlingen MK

Projectdag ‘Verhalen maken de mens’

ma

1-apr

Middag

Leerlingen 5V/6V

Inhaalmoment sportoriëntatie

di

2-apr

Hele dag

Leerlingen klas 3

Sportdag

di

2-apr

09.00 – 11.45 uur

Leerlingen MK

Mini-symposium II

wo

3-apr

Leerlingen leerjaar 3 - 6

Start periode 4

wo

3-apr

Vanaf 10.30 uur

Leerlingen 3H2

Universumproject

wo

3-apr

13.30 - 15.00 uur

Nieuwe leerlingen

Ontdek de Oudheid

do

4-apr

Hele dag

Leerlingen

United Netherlands

vr

5-apr

09.00 - 12.00 uur

Leerlingen 5V

Bezoek rechtbank Arnhem

vr

5-apr

6e, 7e, 8e uur

Leerlingen 4V

Congres van Wenen

za

6-apr

Leerlingen 5H

Cambridge Advanced exam

17.30 - 20.00 uur

Leerlingen / ouders 3H3

Dinnerparty uitwisseling Barcelona

Week 15
ma

8-apr

di

9-apr

wo

10-apr

wo

10-apr

9.00 - 12.00 uur

Leerlingen 2G1

Presentaties Ars Retorica

wo

10-apr

13.30 - 15.00 uur

Nieuw leerlingen

Ontdek de Oudheid

Wo

10-apr

20.00 uur

Leerlingen 5H/6V

Aanvraag herkansingen gesloten

do

11-apr
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vr

12-apr

9.00 - 12.00 uur

Leerlingen 2G2

Presentaties Ars Retorica

vr

12-apr

vanaf 16.00 uur

Leerlingen Global

Global-weekend

vr

12-apr

avond

Ouders Global

Ouderavond Global

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