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Ouderavond onderwijsvernieuwing bovenbouw
Gisteren werden de ouders van de derde klassen en 4 vwo geïnformeerd over de plannen voor de
onderwijsvernieuwing in de bovenbouw komend schooljaar. Er waren veel positieve geluiden en ook een
aantal kritische vragen. Gelukkig hebben we veel vragen kunnen beantwoorden en kregen ouders meer zicht
op wat er voor hun zoon of dochter komend schooljaar verandert. Heeft u de avond gemist of wilt u nog eens
teruglezen? In de bijlage vindt u de PowerPoint die getoond werd.
Dorine Pepping, rector

Night of the nerds
15 leerlingen uit de 3e en 4e klas hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de Night of the Nerds in Eindhoven.
Diverse bedrijven (o.a. VDL, ASML), de TU Eindhoven en Fontys Hogescholen lieten de leerlingen kennismaken
met de nieuwste technologische innovaties, o.a. op het gebied van Robotica, Virtual Reality en Automotive.
Een leuke en leerzame middag!
Menno Bartlema, begeleider

LOB-update
Bij de Nieuwslink vindt u eens per twee maanden een LOB (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding) update van de
decanen met updates inzake LOB activiteiten en – bijzonderheden. Deze informatie wordt ook gemaild aan de
leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6. Informatiemails van o.a. opleidingsinstituten worden geplaatst onder
‘Nieuws’ op dominicuscollege.dedecaan.net.
Colette Ribbers, decaan
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3H2 op uitwisseling in Darnétal
Na de ontvangst van de Franse leerlingen in februari was het nu onze beurt om af te reizen naar het land van
croissants, stokbrood en heerlijke kaasjes. De eerste dag na aankomst werden we over het strand bij SaintValery-sur-mer geleid door twee gidsen. Ze lieten
ons proeven van zeewier en andere planten. Al
struinend kwamen we dichter bij het hoogtepunt,
de grootste zeehonden-kolonie van Frankrijk.
Gewapend met een verrekijker bekeken we de
zeehonden. In het aangrenzende plaatsje
wandelden we ‘s middags langs monumenten,
kerken en ruïnes. Aan het einde van de dag was
iedereen moe na het lopen. Gelukkig begon het pas
te regenen toen we in de bus naar Darnétal stapten.
In het weekend stonden er verschillende activiteiten
op het programma, bedacht door de Franse gastouders; enkele leerlingen vertrokken naar Parijs voor een
bezoekje aan de Eiffeltoren. ‘s Avonds was er een klassenfeest bij een van de Franse leerlingen thuis.Maandag
was de dag van de stad Rouen. De kleinere plaatjes rondom Rouen, zoals Darnétal, zijn zo goed als aan elkaar
gegroeid. Voor een leek lijkt het één grote plaats aan de Seine. Vanaf het water bekeken wij de stad. Een gids
vertelde over wat er te zien was aan de oevers; met name de langgerekte haven is een attractie. Na de lunch
was het tijd voor een potje bowlen.
Dinsdag werden we ondergedompeld in de Franse schoolcultuur. Voor onze leerlingen altijd een hele ervaring.
De regels zijn anders dan wij gewend zijn. Telefoons zijn ten strengste verboden en docenten komen de
leerlingen na elke pauze ophalen van het schoolplein. We startten de dag met een sportles ‘bike run
oriëntatie’. Met kaart, fiets, sportschoenen en een flinke dosis uithoudingsvermogen moesten de leerlingen op
zoek gaan naar puzzels in een achterliggend bos.
Zoals gebruikelijk in Frankrijk bestond de lunch uit een warme maaltijd. In de bijna twee uur durende pauze
was er ook nog voldoende tijd voor een potje voetbal op het schoolplein. Direct na de pauze volgde voor de
hele school een leesblok van 20 minuten. Serene rust in het gebouw. Aansluitend woonden onze leerlingen nog
2 lessen bij. Vol verhalen kwamen ze naar beneden; het was echt hier totaal anders dan bij ons! De volgende
dag vertrokken we weer naar Nederland. Moe stapte iedereen de bus in. Het was een leuke week waarin
Franse en Nederlandse cultuur elkaar afwisselden!
Jelmer Fidder en Delphine Eletufe, begeleiders
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Bijeenkomst Global
Het schooljaar vordert en de reis komt dichterbij. Het is voelbaar in de
groep. Iedereen heeft er zin in!
Afgelopen dinsdag kwam de groep bijeen voor de presentaties van de crews
Education en Culture. Zij vertelden ons meer over het onderwijs en de
cultuur in China. Lesdagen van 07.00 – 17.00 uur, waarbij 60% van de tijd wordt gespendeerd aan wiskunde,
vonden onze leerlingen minder aantrekkelijk. Ook het gebrek aan privacy, op elke twee inwoners een
bewakingscamera, werd toch wel als schokkend ervaren. Dankzij deze crews gaan we straks in ieder geval goed
voorbereid op reis.
Na de presentaties was het de beurt aan Tai Chi-leraar Jan Willem Bot Hij vertelde ons over de oude Chinese
bewegingskunst die nog steeds door veel Chinezen beoefend wordt. Na een korte introductie over de
oorsprong van Tai Chi gingen we zelf aan de slag in de schooltuin.
Een ontspannen afsluiting van de dag!
Team Global
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Excursie Xanten
Afgelopen vrijdag bezochten de leerlingen van 1 gymnasium het archeologisch park van Xanten. Door een
bezoek aan het museum, het volgen van een workshop en het maken van een speurtocht zijn de leerlingen
veel te weten gekomen over het leven in een Romeinse stad in de eerste eeuwen van onze jaartelling. In het
museum verzamelden de leerlingen zo veel mogelijk informatie over een eigen onderwerp. Hoe amuseerden
de Romeinen zich vroeger als ze even vrije tijd hadden? Hoeveel kilometers marcheerden de soldaten elke dag
met hun zware bepakking? Welke grafgiften gaven de Romeinen vroeger mee aan hun doden?
Veel creativiteit (en kabaal!) kwam los tijdens de workshops die de
leerlingen rond de middag hebben gevolgd. Als ware vaklui hebben de
leerlingen figuurtjes gegraveerd in kleine, glazen gemmen of hun naam
getimmerd in koperen naamplaatjes die de Romeinen tabulae ansatae
noemden.
In de middag hebben de leerlingen al speurend de reconstructies in het park bezocht. De stadsmuur werd
beklommen, de grote haventempel bewonderd, het kleine badhuis of thermengebouw werd gezocht bij de
herberg en aan het einde van de dag werden heuse gladiatorengevechten gehouden in het amfitheater.
Mede door het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de leerlingen was het een geslaagde excursie en een
gezellige dag!
Mandy van der Velden, docente Latijn
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De United Netherlands Conferentie
Op vrijdag 17 mei namen leerlingen van onze school deel aan de jaarlijkse ‘United Netherlands Conferentie’ op
de Radboud Universiteit. Na een gedegen voorbereiding met uitleg over de werking van de Verenigde Naties
en een training in debatteren en vergaderen, kwamen ze op de conferentie in ‘het echt’ in actie. Ze gingen de
strijd aan met leerlingen van verschillende scholen uit het hele land. En met succes!
Rick Roelofs (6V) en Rosanne van Dijk (5V) ontvingen de 'best delegate award'. Rick als vertegenwoordiger van
China in de Veiligheidsraad en Rosanne als vertegenwoordiger van de VS in de UN Refugee Agency. Ook
Lisanne Platenburg en Katja Hooft (4V) vielen in de prijzen. Zij kregen de 'outstanding delegate award' in hun
commissies. Ze waren als vertegenwoordigers in een UN Women Commissie actief en hebben daar India
(Lisanne) en Frankrijk (Katja) vertegenwoordigd. Het gespreksthema was vrouwen in de regering. Uiteraard
zijn wij trots op het resultaat dat de delegatie van het Dominicus heeft behaald.
Veel dank gaat ook uit naar Mark Bongers
die onze leerlingen heeft begeleid.
Lex Plantaz,
afdelingsleider bovenbouw vwo

Ouderavond 5 juni ‘Maatwerk op de Monnikskap; hoe?’
Bent u ouder/verzorger van een leerling van de Monnikskap ? Dan nodigen we u van harte uit voor de
ouderavond op woensdag 5 juni a.s. om 19:30 uur op de Monnikskap.
De Ouderraad organiseert deze avond omdat we ouders graag willen meenemen in het proces van de
“Onderwijsvernieuwing op de Monnikskap”. Marijke Welten, projectleider, zal deze avond onze spreekster zijn
en kwesties als leerling-maatwerk en voortgang komen hierin ook aan bod.
Daarnaast willen we graag van gedachten wisselen over “de norm als referentiekader”. Is er bekend wat de
persoonlijke leerdoelen zijn en wat de voortgang van de leerling hierin is? En welke impact heeft het stellen
van doelen op de leerling; levert dit bv extra druk op of werkt het juist stimulerend?
De Ouderraad stelt jullie aanwezigheid zeer op prijs.
5 juni dus (inloop v.a. 19:15 uur & afsluiting rond 21:00 uur), graag noteren en tot dan!
Brigitte de Vries, namens de ouderraad Monnikskap
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4 havo/vwo werk buiten aan hun opdracht zelfstandig werken praktijk Tekenen
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Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

Leerlingen

Mondeling examens Goethe Deutsch
op het Kandinsky College

Leerlingen 3A2

Universumproject

week 22
ma

27-mei

di

28-mei

Vanaf 9.00 uur

wo

29-mei

14.30 - 16.30 uur Leerlingen 5H, 6V

Herkansing rekenexamen 5H,6V

wo

29-mei

Vanaf 9.00 uur

Leerlingen 3A2

3A2: Universumproject

wo

29-mei

Hele dag

Leerlingen 1G1

1G1: Masterclass Natuurbeleving

do

30-mei

Allen

Hemelvaartsdag Vrije dag

vr

31-mei

Allen

Vrije dag

vr of za

31-5 of 16

Leerlingen 3V

3V: Cambridge First exam (speaking)

za

1-jun

Leerlingen 5V

5V: Cambridge Advanced exam
(written)

Leerlingen

Schriftelijk examen Goethe Deutsch

Leerlingen 3A1

3A1: Universumproject

week 23
ma

3-jun

di

4-jun

di

4-jun

Vanaf 9.00 uur

wo

5-jun

14.00 - 16.00 uur Leerlingen klas 1
2019 – 2020

Kennismakingsmiddag

wo

5-jun

avond

Ouders klas 1
2019 – 2020

Ouderavond onderwijsvernieuwing

wo

5-jun

avond

Ouders MK

Ouderavond MK

wo

5-jun

19.00 - 21.00 uur Ouders vwo ob

Presentaties excellentietraject

do

6-jun

Vanaf 9.00 uur

Universumproject

do

6-jun

13.30 - 16.00 uur Leerlingen 2A1

vr

7-jun

za

8-jun

Leerlingen 3A1

Leerlingen 3V

Mentoruitje

Cambridge examens (written)

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