
 

1. 

 

 

 

De Centrale Examens zijn weer begonnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij wensen alle leerlingen veel succes! 
 

Ouderavond onderwijsvernieuwing bovenbouw havo en vwo  
Graag nodigen wij de ouders van de leerlingen uit die op dit moment in klas 3 havo, 3 vwo of 4 vwo zitten voor 

een voorlichtingsavond op 22 mei a.s. van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Deze avond staat in het teken van de 

onderwijsvernieuwing; meer ruimte voor eigen keuzes van leerlingen, in onze bovenbouw. Tijdens deze avond 

zal er een presentatie gehouden worden met de ins en outs van de vernieuwing en is er de gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Uw zoon/dochter wordt tijdens de les geïnformeerd door collega’s van de projectgroep 

onderwijsvernieuwing. We hopen u op 22 mei te begroeten! 

 

Namens de projectgroep onderwijsvernieuwing, Lex Plantaz en Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleiders 

 

Leerlingen 5 havo geslaagd voor hun Advanced Cambridge examens  
Zaterdag 6 april hebben 14 van onze 5 havo-leerlingen meegedaan aan het computerbased Advanced examen 

in Utrecht. Vol trots kan de sectie Engels meedelen dat alle 14 kandidaten zijn geslaagd voor dit examen.  

Felicitaties aan Remco, Simon, Noa, Müjde, Donata, Tom, Tjeu, Mitch, Joren, Matteo, Caithlynn, Loekie, Jori en 

Bram. Wat een geweldige prestatie! 

 

Roos Pesch, docent Engels 
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 2. 

Advanced Speaking en computerbased Proficiency exam Cambridge  
Vrijdag 24 mei doen 33 van onze leerlingen uit  5V en 1 leerling uit 6V mondeling Advanced Cambridge examen 

in Arnhem. Leerlingen die mondeling examen doen volgen aan het begin van de dag wel gewoon hun lessen 

volgens het rooster. Alle leerlingen die een mondeling moeten doen, mogen ruim van tevoren de les 

verlaten om naar Arnhem te gaan. De leerlingen zijn voor de lessen die zij moeten missen vrijgesteld. 

 

Tevens doen 11 leerlingen uit 5V diezelfde dag mee aan de computer-based Proficiency examens in Eindhoven. 

Voor deze leerlingen zullen alle lessen die dag komen te vervallen, omdat zij zowel de mondelinge als de 

schriftelijke examens op 1 dag afleggen. 

 

Leerlingen dienen zelf afspraken met hun vakdocenten maken om het gemiste werk in te halen. 

 
Roos Pesch, docent Engels 

 

Theater AanZ 
Maandag en dinsdag was de wervelende voorstelling van Theater AanZ weer bij ons op school te zien en mee 

te maken. Er gebeuren best wel heftige dingen en de acteurs maken heel wat mee. De leerlingen worden 

uitgenodigd om te laten horen wat zij zouden doen als ze erbij waren. De acteurs spelen dan die scene op 

aanwijzingen van de leerling opnieuw. De uitkomst van het (doorgaan van) pesten is dan heel anders! Zo kun je 

ervaren dat je ertoe doet. In deze voorstelling wordt ook onderzocht of het schelden met ‘homo’!! eigenlijk wel 

zo normaal is.  

 

De docenten die erbij waren, zijn geraakt door de echtheid van de dynamiek die op de speelvloer neergezet 

wordt. Dichter dan dit kunnen we de realiteit niet benaderen. We vermoeden dat de leerlingen er nog over 

door aan het denken zijn.  

 

Volgend jaar weer! 

 

Jeannette Buijs, 

zorgcoördinator 
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 3. 

 

Joris de Man wint Pythagoras Prijs Wiskunde 
In navolging van de Van Melsen Prijs heeft Joris de Man met zijn 

profielwerkstuk over de Banach-Tarski nu ook de Pythagoras Prijs Wiskunde 

van het tijdschrift Pythagoras gewonnen. Aan deze prijs is een geldbedrag 

van € 250,- verbonden  

 

Een geweldige prestatie waarmee wij Joris van harte feliciteren! 

 

Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo 

 

 

Vakexcursie Düsseldorf 
Op dinsdag 7 mei vond voor de vierde klassen Duits de jaarlijkse excursie 

naar Düsseldorf plaats. We begonnen met de Rheinturm, vanwaar je een 

mooi uitzicht hebt over de stad en haar omgeving. Daarna gingen de 

groepjes de stad in, waar ze naast hun opdrachten nog genoeg tijd hadden 

om ook samen te lunchen of te shoppen.  

 

Alle leerlingen en docenten zaten op de terugreis op tijd, tevreden en goed gehumeurd weer in de bus. Het 

was een gezellige en leerzame dag. Het was alleen jammer dat we mw. Anhuth moesten missen die vanwege 

ziekte niet mee kon gaan.  

  

Sectie Duits 
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 4. 

Excursie Xanten 1 Gymnasium  
Vrijdag 17 mei gaan de leerlingen van 1G1 op excursie naar Xanten. Daar, vlak over de grens in Duitsland, 

vestigden de Romeinen rond het begin van onze jaartelling eerst een legerkamp (om de grens van het 

Romeinse Rijk beter te kunnen verdedigen) en later een stad, Colonia Ulpia Trajana genaamd. Colonia Ulpia 

Trajana was met zo'n tienduizend inwoners een middelgrote stad met alle voorzieningen van dien. In de 

middeleeuwen ontstond het ‘moderne’ stadje Xanten. De laatste tientallen jaren zijn er bij archeologische 

opgravingen weer overblijfselen van de Romeinse stad aan het licht gekomen. Bovendien heeft men van enkele 

belangrijke gebouwen reconstructies op ware grootte gemaakt. Zo kun je in Xanten door een 'echte' Romeinse 

tempel, een amfitheater en een grote stadspoort lopen.  

 

De leerlingen moeten vrijdag om 08.15 uur op school zijn. We rijden per bus naar Xanten waar we het 

Romeinse museum bezoeken. Ook zullen we kort de opgraving van het Grote Thermencomplex bezichtigen. 

Daarnaast verkennen de leerlingen aan de hand van opdrachten het Archeologisch Park, waar de meeste 

gereconstrueerde Romeinse bouwwerken staan. Later op de dag volgen we ook een creatieve workshop. We 

vertrekken om 15.00 uur uit Xanten en verwachten ca. 16.15 uur weer terug op de school te zijn. 

 

De leerlingen moeten die dag etui en schrijfblok, lunchpakket, fototoestel en eventueel regenkleding bij zich 

hebben. Aangezien we naar het buitenland gaan, moeten ze ook een reisdocument (ID of paspoort) 

meenemen. Als de leerlingen in de museumwinkel of in het restaurant iets willen kopen, moeten ze wat 

zakgeld meenemen. In de les Latijn zal de excursie worden voorbereid.  

 

Ook tijdens de excursie zijn onze schoolregels van toepassing. In het museum en tijdens de workshop dienen 

mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn. Via school is één van de begeleiders te allen tijde bereikbaar.  

 

Wij vertrouwen erop dat we een leuke en leerzame dag in 

Xanten tegemoet gaan. 

 

Harriët Dierx en Mandy van der Velden, docenten Latijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rome 5G 
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 5. 

 
 
  
 

 

 

  België 3A 
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 6. 

Planning 

Dag Datum Tijd Wie Wat 

week 20 9/mei - 

15/mei 

  Leerlingen 3H1 Uitwisseling Darnétal te Frankrijk 

ma 13-mei Hele dag Leerlingen United Netherlands 

di 14-mei 3e en 4e uur: 

3A1 

5e en 6e uur: 

3A2 

Leerlingen 3A1 en 

3A2 

Goethe-spel 

wo 15-mei   Leerlingen 

4H/4V/5V 

Deadline LOB portfolio in DDnet 

wo  15-mei 5e en 6e lesuur Leerlingen 2A en 

2G 

Schrijfster Mirjam Mous 

wo  15-mei   Ouders en 

leerlingen MR 

MR-vergadering 

do 16-mei  Alle leerlingen Verkort lesrooster 

vr 17-mei Hele dag Leerlingen United Netherlands (conferentie op de RU) 

vr  17-mei Hele dag Leerlingen 1G1 Excursie Xanten 

week 21      

ma 20-mei    

Di 21-mei 15.20 - 17.00 uur Leerlingen Global Bijeenkomst Global 

di  21-mei Avond   Night of the Nerds DC en MK 

wo 22-mei     Laatste dag CE1 

wo 22-mei 19.30 uur Ouders klas 3 en 

4V 

Informatieavond over onderwijsvernieuwing 

do 23-mei   Leerlingen klas 3 Taaldorp Frans 

vr 24-mei   Leerlingen klas 3 Klas: Taaldorp Frans 

vr 24-mei   Leerlingen 5V Proficiency exam (written + speaking) 

vr of za 24-5 of 

25-5 

  Leerlingen 5V Advanced exam (speaking) 

 

 
 
 
 
 
 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 
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