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Special en ouderavond onderwijsvernieuwing
bovenbouw havo en vwo
In de bijlage vindt u een tweede Special over de onderwijsvernieuwing op onze school. 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.
Ook wanneer uw zoon / dochter in een andere jaar laag zit en/of mogelijk aan het eind van het schooljaar
leerjaar 4 of 5 over gaat doen of vanuit H5 in zal stromen in V5 bent u van harte welkom.
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

Mirjam Mous op het Dominicus College
De succesvolle schrijfster Mirjam Mous, bekend van jeugdboeken als Fluisterwater,
Boy 7 en H@ck: het instituut, was met een tas vol boeken en een hoofd vol verhalen
op 15 mei te gast op onze school. Met leerlingen uit de klassen 2 atheneum en
2 gymnasium ging zij in gesprek over haar werk, dat inmiddels al zo’n 72 titels telt.
Mirjam Mous vertelde over haar schrijverschap, dat eigenlijk op de middelbare
school al was begonnen met verhalen in de schoolkrant en
fantaseren over alledaagse voorvallen. In haar vroege boeken
spelen meiden vooral een hoofdrol, totdat een leerling op een
Emmense school haar op het idee bracht ook voor jongens te schrijven, zonder lezende
meiden uit het oog te verliezen. De thriller Boy 7 is daarvan bijvoorbeeld het resultaat. De
schrijfster ging uitgebreid in op vragen van leerlingen over haar inspiratiebronnen, haar
schrijfgewoontes, titels
van haar verschillende
boeken, personages in
haar verhalen enz. enz. Met aanstekelijk
enthousiasme vertelde Mirjam Mous over
schrijven, lezen en vooral dat ze zo graag
iedereen aan het lezen wil krijgen. Dat laatste
lukt vast wel met haar prachtige en vaak
spannende boeken!
Céline Beijer en Céline Habes,
docenten Nederlands
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Masterclass ‘Creatief met taal’
De leerlingen van 1 gymnasium hebben op 17 april de masterclass ‘Creatief met taal’ gevolgd. Deze
masterclass, de tweede in hun schooljaar, bestond uit twee delen. Tijdens het eerste gedeelte liet de dichter
Mustafa Stitou de leerlingen kennis maken met moderne poëzie. Daarin valt vaak geen rijm te bekennen, maar
gaat het vooral om een spel met klanken, woorden, beelden en vergelijkingen. Na een paar kleine oefeningen
waren de leerlingen er klaar voor zelf een gedicht te schrijven. Met alles wat Mustafa hun in korte tijd had
geleerd gingen ze geïnspireerd aan de slag. Het resultaat is een verzameling heel bijzondere en originele
gedichten. In het tweede gedeelte van deze masterclass hebben de leerlingen hun geweldige creativiteit
losgelaten op Nederlandse gezegden en spreekwoorden. Bij het verbeelden ervan maakten ze gebruik van
verschillende technieken. Geconcentreerd werd er geknipt, geplakt en getekend. De foto’s hieronder laten
enkele van de fantastische, gave of grappige kaarten zien die de leerlingen hebben gemaakt.
Céline Beijer, docent Nederlands
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België
België was vorige week het decor van een vierdaagse reis van de twee
3A-klassen. Op dinsdagochtend vertrok een bus vol leerlingen en een
viertal begeleiders naar Antwerpen, waar cultuur werd gesnoven in het
Museum aan de Stroom en het Red Star Line Museum. Diezelfde dag
werd een speurtocht door Antwerpen afgelegd, alvorens we naar Ieper
vertrokken. In onder meer het In Flanders Fields Museum, een
begraafplaats met tienduizenden overledenen, een in de oorlog gebruikte
loopgraaf en een bezoek aan de Menenpoort (inclusief de herdenking
met The Last Post) kwamen de geschiedenisboeken over de Eerste
Wereldoorlog tot leven. De laatste twee dagen van de Belgiëreis stonden
in het teken van bewegen en samenwerken: in de Ardennen werd
geklommen, geabseild en gekanood. Het weer tijdens de reis zat,
ondanks de voorspellingen, gelukkig mee en de leuke groep leerlingen
maakte de reis compleet!
Tim Verheijen,
namens de begeleiders
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5 gym in Rome
Bij alle uitstapjes en activiteiten die onze gymnasiasten tijdens
hun schoolcarrière hebben, weten ze dat het meeslependste nog
moet komen, en voor 5 gym was het afgelopen week zover: de
reis naar Rome! Met maximaal 23 kilo in de koffer en een
heleboel geestelijke bagage vlogen we, gedragen door degelijke
Duitse vleugels naar de Eeuwige Stad. Met een prettig zonnetje
in het gezicht liepen we al op de eerste dag naar de Sint Pieter,
terwijl we allerlei moois links en rechts lieten liggen. Dat bleef
bewaard voor de groepsrondlei-dingen door onze kundige
gidsen, die nu eens les gaven op een locatie van niveau.
Onderweg in Rome langs de sporen van duizenden jaren
geschiedenis noteerden diverse stappentellers een persoonlijk
record.
Na de horrorverhalen over tweesterrenhotels in Rome viel dat
van ons nog wel mee: ja, er was weinig loopruimte om de
bedden en het trappenhuis was uitputtend, maar het ontbijt
mocht bijna de naam van een echt buffetje hebben. Grote
feesten zijn er niet gebouwd, want de receptie was streng en het
pension diende toch vooral als uitvalsbasis voor culinaire en culturele strooptochten door de stad. Behalve op
de avond van de halve finale van Ajax natuurlijk. In de kelder van een bar werd meegeleefd met onze nationale
trots; de frustratie over de afloop moet vergelijkbaar geweest zijn met wat de Curiatii voelden toen ze na een
2-0 voorsprong in hun mythische gevecht toch nog verloren van de Horatii. Hun graftombe zagen we tijdens de
fietstocht de Via Appia op, een van de oude uitvalswegen uit Rome. Stuiteren was het op de hobbelige
straatstenen, maar ook genieten van het racen door een idyllische omgeving, inclusief authentieke
schaapskudde.
Authentiek was ook het contact met het echte leven (en de dood) van de oude Romeinen in Pompeii. Tijdens
de busreis daarheen en terug trok het fraaie Zuid-Italiaanse landschap langs ons, voor zover er tenminste niet
bijgeslapen moest worden. De overgebleven must-sees werden ingeboekt tijdens de persoonlijke onderzoeksmissies, tussen het kopen van souvenirs en de laatste pizza’s en cappuccino’s door. De stortbuiten die op de
laatste dag de Romeinse straten schoonspoelden, maakten de terugreis wat aanvaardbaarder. En sommige
scholieren waren, ondanks de
bewonderenswaardige
saamhorigheid en inschikkelijkheid
van de groep ook wel toe aan het
weerzien met het thuisfront. Wij
kijken tevreden terug op een
gezellige en interessante citytrip,
met dank aan alle fijne
reisgenoten.
Ad Hereijgers,
docent klassieke talen
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Barcelonaaaa
Een kleine week – van dinsdag zeer vroeg tot zaterdag zeer laat – waren zestig leerlingen van onze school van
huis en school. Een kleine week in Barcelona met een karrevracht aan indrukken en ervaringen. De reis heen en
terug verliep uiterst comfortabel. Met opvallend weinig vliegschaamte werd de afstand afgelegd. De keerzijde
van het gemak was wel dat er uren op vliegvelden moest worden rondgehangen.
Kort na aankomst in een zonnig Barcelona ontwikkelde een onschuldig ogend voorval zich plotseling tot een
wrede geschiedenis: een kolossale meeuw, in het nauw gebracht door tientallen duiven die het op de zelfde
broodkruimels gemunt hadden, viel uit de vredelievende rol en hapte niet alleen naar één duif, maar nam die
mee in een duikvlucht en doodde de medevogel in het water. Ja ja, die natuur toch! We wandelden door een
druk Barcelona, in het bijzonder door de gothische wijk, en bekroonden de dag met een fantastische
tapasavond. Heel veel van onze leerlingen leegden met smaak bord na bord: het was veel te lekker.
De dagen erna was er voor leerlingen veel te kiezen. Verreweg de meeste leerlingen kozen ervoor om naar
Montserrat te ‘hiken’ en bekochten de inspanning en het avontuur met vermoeidheid. Een kleinere groep ging
naar het MNAC, het museum van Catalonië, waar niet zo goed gekeken werd naar een prachtig schilderij met
Dominicus, de naamgever van onze school. Via internet is een herkansing mogelijk. Veel groter was de
aandacht voor de donkere schilderijen van Zurbaran en de merkwaardige Nederlandse schilderijen met
stokoude rimpelrijke mannen die mooie meisjes in de greep houden. MeToo? Nee, vooral de les dat je moet
daten met leeftijdgenoten.
Het gezelligst was het uitstapje met mijn groepje, naar de dierentuin van Barcelona. We moesten daarbij
allerlei hordes nemen, omdat er een studentendemonstratie op het punt van beginnen stond. De dieren in de
dierentuin gedroegen zich heel wat vriendelijker dan de meeuw van de eerste dag. Misschien dat het hekwerk
daar iets mee te maken had. Veel aandacht ging in onze Catalaanse dagen uit naar het grillige werk van
Antonio Gaudi: zijn wondertuin van Parc Guell en de bijna voltooide Sagrada Familia. Vooral de Sagrada trof me
enorm: zo gaaf had ik de kerk nog niet gezien, wat een licht en wat een kleuren!!
De laatste avond, nu ja nacht vond ik niet zo’n succes: acht leerlingen hadden in het hostel de lift genomen die
maximaal vier mensen kon meenemen en ja hoor, de lift kwam vast te zitten en midden in de nacht moest er
een monteur komen. Van de verwarring die daarvan een gevolg was, maakten enkele leerlingen misbruik.
De laatste vrije ochtend verwerkelijkte een kleine droom: samen met collega
Virgil Tromp, die met zijn kennis van het Spaans gemakkelijk maakte wat
moeilijk leek, bezocht ik het museum voor begrafeniswagens, het enige in
Europa en misschien wel het enige van de wereld. Alleen in het weekend
geopend, in een nieuwe behuizing bij het kerkhof van Montjuich. Het
dieptepunt van de reis waren de laatste minuten van de Ajax-match: niet
alleen de onzen waren verdrietig, maar ook de inheemsen treurden om het
droeve lot van de godenzonen.
De eerste dagen thuis en op school ben ik met mijn licht gebronsde hoofd
nog in Barcelona. Dank aan alle leerlingen voor de gezelligheid en een grote
buiging voor mijn onvermoeibare collega’s.
Peter Altena, docent Nederlands

5.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 32 | 16 mei 2019

Ouderbijdrage 2019 – 2020
Gisteren hebben de ouders van de MR instemming verleend aan de ouderbijdrage voor schooljaar 2019 2020. Op onze website onder Onze school> Ouders & Dominicus vindt u een overzicht per leerjaar. Klik hier
voor een directe link.
Menno Bartlema, conrector
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Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

di

21-mei
21-mei

Leerlingen
Global
Leerlingen

Bijeenkomst Global

di

15.20 - 17.00
uur
avond

wo

22-mei

wo

22-mei

do

23-mei

vr

24-mei

vr

24-mei

vr

24-mei

vr of
za
week
22
ma

24-5 of
25-5

Leerlingen 5V

Advanced exam (speaking)

27-mei

Leerlingen

Mondeling examens Goethe Deutsch

di

28-mei

Vanaf 9.00 uur

Leerlingen 3A2

Universumproject

wo

29-mei
29-mei

Leerlingen 5H,
6V
Leerlingen 3A2

Herkansing rekenexamen 5H,6V

wo

14.30 - 16.30
uur
Vanaf 9.00 uur

do

29-mei

Hele dag

Leerlingen 1G1

Masterclass Natuurbeleving

do

30-mei

Allen

Hemelvaartsdag

vr

31-mei

Allen

Vrije dag

vr of
za
za

31-5 of
1-6
1-jun

Leerlingen 3V

Cambridge First exam (speaking)

Leerlingen 5V

Cambridge Advanced exam (written)

week
21
ma

Night of the Nerds DC en MK
Laatste dag CE1

19.30 uur

Ouders klas 3 en
4V
Leerlingen klas
3
Leerlingen klas
3
Leerlingen 5V

10.30 - 12.00
uur

Informatieavond over onderwijsvernieuwing
Taaldorp Frans
Taaldorp Frans
Proficiency exam (written + speaking)
Werkbezoek Lisa Westerveld (Groen Links) MK

Universumproject

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