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Special onderwijsvernieuwing
In de bijlage vindt u een special: Onderwijsvernieuwing op de reguliere afdelingen van het Dominicus College.

Bezoek rechtbank
Op vrijdag 5 april brachten de gymnasiumleerlingen uit klas 5 met Latijn in hun pakket een bezoek aan de
rechtbank in Arnhem. Aanleiding voor dit bezoek was het feit dat ze de eerste periode van dit schooljaar
passages hadden gelezen uit een verdedigingsrede. Hierin verdedigde de beroemde redenaar Cicero zijn
vriend, de Romein Milo, die zijn politieke tegenstander Clodius gedood had.
In Arnhem speelden de leerlingen eerst zelf een
rechtszaak na. In groepjes werd deze rechtszaak
voorbereid. De leerlingen kregen de rol van rechter,
griffier, officier van justitie, verdachte, getuige en
advocaat en het slachtoffer. Ze bereidden zich met
behulp van dossiers voor op de zaak. Veel discussie
was er over wat onder zelfverdediging moet
worden verstaan, veel gepraat werd er over de
gebroken kaak van een zekere Dave. Na deze
verzonnen rechtszaak woonden de leerlingen
enkele echte zittingen bij de politierechter.
Indrukwekkend en met duidelijke parallellen met
de zaak uit de oudheid.
Harriët Dierx, docent klassieke talen

Joris de Man zijn
profielwerkstuk wederom
genomineerd
Onlangs won Joris de Man met zijn profielwerkstuk
over de Banach-Tarski paradox de Van Melsenprijs.
Nu is zijn profielwerkstuk opnieuw genomineerd; dit
keer voor de profielwerkstukkenprijs van het
gerenommeerde wiskundetijdschrift Pythagoras. Dit
toonaangevende tijdschrift werd in 1961 opgericht
op initiatief van de Nederlandse Onderwijscommissie voor Wiskunde, door de leden Johan Wansink en Hans Freudenthal. Het tijdschrift wordt verspreid in
Nederland en België. Wij feliciteren Joris met deze nominatie en duimen uiteraard dat hij ook hier weer de in
de prijzen zal vallen.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo
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Masterclass Toneel en Dans
Op woensdag 8 mei komen twee medewerkers van Kleinkunstig naar het Dominicus College om de tweede
Masterclass voor de leerlingen van 2 gymnasium te begeleiden. Kleinkunstig is een cultureel educatieve
organisatie die middelbare scholieren wil laten kennismaken met kunstdisciplines.
In de ochtend zijn er workshops om twee disciplines binnen Muziektheater te leren kennen: theater en dans.
Na de grote pauze bereiden de leerlingen zelf in twee groepen een korte voorstelling voor en het resultaat van
de middag wordt om 16.00 uur aan ouders en andere belangstellenden gepresenteerd.
Harriët Dierx, docent klassieke talen

Congres van Wenen
Vrijdagmiddag 5 april werd er door leerlingen uit 4 vwo met geschiedenis op hoog niveau diplomatie
bedreven. Voor even waanden de leerlingen zich in het Wenen van 1814 inclusief Weense opera en wals.
Als afgevaardigde van één van de deelnemende landen aan het Congres van Wenen moesten de leerlingen
proberen om de doelstellingen van hun land te halen. Dit alles doormiddel van het geschreven woord, voor de
congresleiders was het echter zeer zeker geen rustige middag. Er zijn vele handgeschreven diplomatieke
verzoeken over en weer verstuurd, soms voorzien van wat extraatjes in de vorm van snoepjes of stukken land.
Wat de uitkomst is geworden van deze middag, dat laat nog even op zich wachten. De congresleiders zullen
zich daar eerst uitgebreid over moeten buigen aangezien een aantal delegaties de grenzen van de diplomatie
wel hebben opgezocht.
Het was zoals elk jaar weer een leuke en leerzame middag waar we met veel plezier op terug kijken.
De geschiedenis sectie
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Uitwisseling Barcelona
De leerlingen van 3 havo 3 kijken terug op een drukke week vol activiteiten. Ter afsluiting van de uitwisseling
genoten de leerlingen samen met hun ouders en de Spaanse gasten van een dinnerparty op school. Afgelopen
dinsdag namen zij afscheid op het vliegveld in Eindhoven.
Mede namens, Daphne te Kiefte, Arthur Mutsaers, begeleider
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Alle wegen leiden naar het Dominicus
Tentoonstelling in bibliotheek De Mariënburg en op het Dominicus College
Sinds 2014 krijgen leerlingen uit de 2e en 3e klas van onze school bij het vak tekenen de opdracht om hun
dagelijkse route naar school in beeld te brengen. Over die dagelijkse tocht kan van alles verteld worden: Wat
zie je onderweg? Wat gebeurt er of wat gebeurt er juist niet? Wat ruik je? Hoe lang duurt de rit of hoelang
duurt dat specifieke deel van de route en met wie reis je samen?
De tekeningen van de beeldende kunstenaar Jan Rothuizen dienden als bron van inspiratie voor leerlingen om
vervolgens zelf met teksten en tekeningetjes de route naar school in beeld te brengen. In de tentoonstelling OP
WEG NAAR SCHOOL in bibliotheek De Mariënburg Nijmegen en op school zijn enkele van de vele highlights van
de afgelopen jaren te zien tot en met 29 april.
De sectie Kunst

Jana Leseman (3G)
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Masterclass Creatief Schrijven 1G
Op woensdag 17 april zal de tweede Masterclass plaatsvinden voor de leerlingen van 1 gymnasium. In een
tweetal workshops gaan de leerlingen van 1G1 ditmaal creatief aan de slag met taal. In de workshop Creatief
Schrijven zullen onze leerlingen de dichter Mustafa Stitou ontmoeten en ervaren dat iedereen kan dichten. In
de tweede workshop Taal in Beeld zullen leerlingen op creatieve wijze taal uitbeelden. De reguliere lessen
vervallen voor deze klas na het vierde lesuur. De Masterclass begint om 12.40 uur en duurt tot 16.10 uur.
De leerlingen moeten voor deze middag (oude) tijdschriften, tekenmateriaal en iPad bij zich hebben.
Mandy van der Velden, docente Latijn

Night of the nerds
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Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

vr

12-apr

09.00 - 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

week 16
ma

15-apr

Leerlingen 5H/6V

Herkansingen

di

16-apr

Leerlingen 5H/6V

Uitloop herkansingen

di

16-apr

Middag

Leerlingen 5H/6V

Start Examentraining

di

16-apr

Hele dag

Leerlingen

United Netherlands

wo

17-apr

Leerlingen 5H/6V

Examentraining 5H/6V

wo

17-apr

Leerlingen 1G

Masterclass Creatief Schrijven

do

18-apr

Leerlingen 5H/6V

Examentraining 5H/6V

vr

19-apr

Leerlingen 5H/6V

Laatste lesdag 5H en 6V

5e t/m 8e uur

week 17/
18

Meivakantie

week 19

Leerlingen
Reisweek
7-5 t/m 12-5 5G: Rome
7-5 t/m 11-5 5A: Barcelona
7-5 t/m 10-5 3A: België

ma

6-mei

Leerlingen 5H/6V

Examentraining (inloop)

ma

6-mei

10.30 uur: 2A1, 2A2
12.40 uur: 2H1, 2H2

Leerlingen klas 2A en 2H

2e klassen: Theater aanZ:

di

7-mei

10.30 uur: 2G1, 2G2

Leerlingen 2G

Theater aanZ

di

7-mei

Hele dag

Leerlingen 4H/4V Duits

Düsseldorf

wo

8-mei

09.00 - 16.30 uur

Leerlingen 2G

Masterclass Toneel en Dans

wo

8-mei

19.30 - 22.00 uur

Ouders OR

OR-vergadering

do

9-mei

Leerlingen 5H/6V

Start CE1

vr

10-mei

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