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Harry Potter Event – Part II
On Thursday the 11th of April, children from the Lanteerne primary school in Nijmegen took part in several
English-speaking workshops thought up and created by students from 6V2, 3G1, 2G1 and 3A1. The workshops
were creative, fun and well-organised. They included wand-making, magic potions, fantastic flora (herbology),
quidditch and brewing butterbeer. A big thank you to the Harry Potter experts and Daniëlle Muijres (English
trainee-teacher) who helped to put it all together!
Nadia Lolli – Teacher of English
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Weekendje Global op school
Tijdens het inpakken van de tas begon het bij een aantal leerlingen al te
kriebelen. “Jeetje, over drie maanden ben ik ook mijn tas aan het pakken,
maar dan niet voor een nacht op school, maar voor drie weken China.”
Precies de bedoeling van dit weekend!
Er was geen moment om je te vervelen. Sport en spel, aan het werk met je crew, discussiëren over wat typisch
Nederlands is, uitleg over je uitrusting, genieten van een heerlijk buffet en nog maar eens proberen om het
volkslied in koor te zingen. Tussendoor kwamen de ouders op bezoek. Kevin van de Stichting Global Exploration
vertelde van dag tot dag wat ons te wachten staat in China. We hebben er even op moeten wachten, maar we
weten eindelijk meer over waar we naar toe gaan en welke scholen we gaan bezoeken.
We hebben elkaar beter leren kennen dit weekend. In sommige gevallen ging het om grappig feitjes, zoals wie
er bang is voor slakken. Er kwamen ook serieuzere zaken aan bod, onder andere tijdens de oefening ‘Over de
streep’. Het was belangrijk om alvast te kunnen ervaren hoe het is om als groep te fungeren. Samen de handen
uit de mouwen steken, elkaar helpen, oog hebben voor een ander, reflecteren en feedback geven. We gingen
ook praktisch aan de slag, hoe zorg je bijvoorbeeld dat je binnen 30 seconden weet of de groep compleet is?
Een ding is zeker. We kijken nu nog meer uit naar ons vertrek op 8 juli!
Team Global
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Hannover Messe Challenge
Op 1 en 2 april 2019 hebben zo’n 500 leerlingen uit heel Nederland deelgenomen aan de Hannover Messe
Challenge. 7 leerlingen uit 5/6 vwo van onze school waren er ook bij! De Hannover Messe is een van de
grootste technologiebeurzen ter wereld en wordt elk jaar gehouden in Hannover (Duitsland).
Op de eerste dag van de Hannover Messe Challenge verzamelden alle leerlingen zich op de universiteit van
Twente. Daar werden lezingen, workshops, rondleidingen gehouden. Van een tour door het nanolab, een robot
programmeerwedstrijd tot een workshop zonnecellen bouwen, er was een gevarieerde keuze in activiteiten.
Ook was er een goede catering. Voor het avondprogramma kon er gekozen worden voor een sport- of een
cultuuractiviteit. De culturele activiteit was een show van Timon Krause, een Duitse illusionist. In de avond
sliepen alle leerlingen in het sportcentrum van de universiteit.
Op de tweede dag werd de immense beurs
Hannover bezocht, met allerlei technologische
exposities. De dag in Hannover werd geopend met
een toespraak van Mona Keijzer, de staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat. Daarna kon er
vrij rondgelopen worden over de beurs. Naar onze
mening was dit erg interessant, omdat we daar de
nieuwste technische ontwikkelingen konden zien.
Volgend jaar gaan we graag weer!
Anouk Fransen (5V) en Thom van Rijswijk (6V)
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Nieuwe docenten in verband met vervanging zwangerschapsverlof
Na de meivakantie gaan twee docenten met zwangerschapsverlof: Nadda Khaled (Engels) en Len Peters
(Nieuwe Media/Tekenen). Voor beiden hebben we goede vervanger gevonden. Mark Janssen Groesbeek gaat
vanaf 6 mei de lessen van Nadda Khaled overnemen en Maaike Jütten neemt dan de lessen van Len Peters
over. Door deze mutaties en omdat kort na de meivakantie de eindexamenklassen met het Centrale Examen
gaan beginnen, vinden er per 6 mei de nodige roosterwijzigingen plaats.
Menno Bartlema, conrector

Oud-leerling Christian Burgers benoemd tot hoogleraar
Christian Burgers oud-leerling aan ons gymnasium (1994 -2000) is per 1 maart benoemd
tot hoogleraar Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Christian
zal als hoogleraar een brugfunctie vervullen tussen de communicatiewetenschap en de
beroepspraktijk. In zijn leerstoel zal hij zich vooral bezighouden met nieuwe,
technologische ontwikkelingen en hun invloed op het communicatievak. Een tweede focus
is het stimuleren van evidence-based communicatiebeleid en-design.
Wij wensen Christian veel succes in zijn nieuwe baan.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo

Vakantiewerk
Het SBA is op zoek naar leerlingen die tijdens de zomervakantie geld willen verdienen met het innemen en
samenstellen van boekenpakketten. Is uw zoon/dochter 16 jaar of ouder en ten minste vier weken beschikbaar
in de periode van 21 juni t/m 16 augustus, dan kan hij/zij zich tot 10 mei aanmelden via sba@alliantievo.nl.
Geselecteerde leerlingen worden ingehuurd via het Uitzendbureau. Salaris is naar leeftijd en ervaring. Hoe
meer weken je kan werken, hoe groter de kans is dat we je kunnen indelen.
Robert Verkuil, contactpersoon schoolboeken

Handelingsgerichte adviezen klas 4 havo en 4 en 5 vwo
Voor de klassen 4 havo en 4 en 5 vwo zijn de handelingsgerichte adviezen vanaf deze week weer zichtbaar in
Magister. De handelingsgerichte adviezen worden door vakdocenten afgegeven bij de vakken waar uw zoon of
dochter onvoldoende staat. De adviezen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige manier van werken en
om handvatten te bieden de leerprestaties te verbeteren. De adviezen worden, indien daar aanleiding toe is,
door de mentor met uw zoon of dochter besproken.
Laurence van Thiel, team bovenbouw vwo
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Planning
Week/dag

Datum

Week 17
en 18
week 19

22-apr
t/m 3-mei

ma

6-mei

ma

6-mei

di

Tijd

Wie

Wat

Alle leerlingen

Meivakantie

Leerlingen
Reisweek (Rome,
7-5 t/m 12-5 5G: Rome
Barcelona, België):
7-5 t/m 11-5 5A: Barcelona
7-5 t/m 10-5 3A: Belgie
Leerlingen 5H/6V
Examentraining (inloop)
Leerlingen klas 2A en 2H

Theater aanZ

7-mei

10.30 uur: 2A1, 2A2
12.40 uur: 2H1, 2H2
10.30 uur: 2G1, 2G2

Leerlingen 2G

Theater aanZ:

di

7-mei

Hele dag

Leerlingen 4H/4V

Dusseldorf

wo

8-mei

09.00 - 16.30 uur

Leerlingen 2G1 en 2G2

Masterclass Toneel en Dans

wo

8-mei

19.30 - 22.00 uur

Ouders OR

OR-vergadering

do

9-mei

Examenleerlingen

Start CE1

vr

10-mei

week 20

Leerlingen 3H1

ma

9/mei 15/mei
13-mei

di

14-mei

wo

15-mei

wo

15-mei

wo

15-mei

do

16-mei

vr

17-mei

vr

17-mei

Hele dag

Leerlingen

Uitwisseling Darnétal te
Frankrijk
United Netherlands

3e en 4e uur: 3A1
5e en 6e uur: 3A2

Leerlingen 3A1 en 3A2

Goethe-spel

Leerlingen 4H/4V/5V
Leerlingen 2A en 2G

Deadline LOB portfolio in
DDnet
Schrijfster Mirjam Mous

Ouders en leerlingen MR

MR-vergadering

Hele dag

Leerlingen

Hele dag

Leerlingen 1G1

United Netherlands
(conferentie op de RU)
Excursie Xanten

5e en 6e lesuur

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