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Uitslag examens
Wat een blijdschap gisteren in de aula van de school toen de vele geslaagde eindexamenleerlingen hun
cijferlijst en vlag op kwamen halen. Van de 89 havo-leerlingen zijn er 74 geslaagd en gaan 5 leerlingen een
herkansing maken. Het vwo telde 94 examenkandidaten en daarvan zijn er 80 direct geslaagd en hebben 7
leerlingen een herkansing. Dat brengt ons op een hele mooie score na de eerste ronde:
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Opmerkelijk
Naast deze examenkandidaten zijn er ook nog leerlingen uit 4 havo en 5 vwo die
versneld examen hebben gedaan en al deze leerlingen hebben dat succesvol
afgerond! Eén havo-leerling heeft het natuurkunde examen op vwo niveau gemaakt
en daar een 7 voor gehaald! Vijf vwo-examenkandidaten zijn Cum Laude geslaagd!
Beste geslaagden van harte gefeliciteerd. Wij zijn trots op jullie!
Namens alle collega’s van het Dominicus College, Dorine Pepping, rector

1.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 35 | 13 juni 2019

Mythologische avonturen in Rome
Tijdens een gezellig lesuurtje met Italiaanse pizza's hebben de gymnasiasten van klas 5 gekeken naar elkaars
filmpjes en strips gemaakt tijdens de afgelopen Romereis. Op toepasselijke locaties maakten zij opnames voor
een (meestal) mythologisch verhaal naar aanleiding van het thema van de reis: Venus en Mars, ofwel Liefde en
Strijd. Meeslepend waren de verfilmingen/verstrippingen van klassiekers als de Twistappel, Philemon en Baucis
en Amor en Psyche. Filmliefhebbers herkenden een remake van de wagenrace uit Ben Hur.
Wij delen twee mooie producten met de wereld: het drama van Narcissus (hier een meisje in een jongensrol),
die niets van vrouwen moet hebben en zo één aanbidster (Echo) diep ongelukkig maakt (zodat alleen haar
napraten overbleef), maar een ander zo boos dat hij gedoemd wordt om verliefd te worden op zijn eigen
spiegelbeeld in het water (het water van de rivier de Tiber zelf!). En het verhaal van atletische prinses Atalanta
(hier een jongen in meisjesrol), die alleen wil trouwen met een aanbidder die haar verslaat bij het hardlopen:
een hele uitdaging voor de mannen die een oogje op haar hebben.
Ad Hereijgers, docent klassieke talen

Leerlingen 5 vwo geslaagd voor hun Proficiency Cambridge examen
Vrijdag 24 mei hebben 11 van onze 5 vwo-leerlingen meegedaan aan het computer-based Proficiency examen
in Eindhoven. Vol trots kan de sectie Engels meedelen dat 10 van de kandidaten zijn geslaagd voor dit examen
en 1 leerling het mooie C1-certificaat heeft behaald.
Felicitaties aan Max, Mike, Rosanne, Emma, Thijs, Bart, Tim, Keelie, Chemsy, Kamil en Manouk. Wat een
geweldige prestatie!
Namens de sectie Engels, Roos Pesch
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Presentaties excellentiebeleid vwo onderbouw
Op woensdag 5 juni jl. presenteerden leerlingen van het excellentiebeleid vwo onderbouw hun onderzoek aan
ouders, familie, mentoren en andere genodigden. We hebben ons dit vijfde jaar bijzonder laten verrassen. Het
was een super-geslaagde avond waarbij leerlingen niet alleen een inkijkje in hun interessevelden en talenten
gaven, maar vooral een inkijkje in wie ze zelf zijn. Het niveau was hoog: programmeren en game ontwerp,
editen, influencing, duurzaam bouwen, maar ook passie voor literatuur: het kwam allemaal binnen bij het
publiek. We sloten af met een rondleiding duurzaamheid én humor door de school. Dit alles professioneel
gepresenteerd en aan elkaar gepraat
door leerlingen, het was echt top!
Dank aan alle deelnemers voor een
hele bijzondere avond.
Marlie Kaufholz en Nadja Snoeren,
coördinatoren

Joris de Man wint voor de derde keer op rij de 1e prijs
Het succes dat Joris met zijn profielwerkstuk over de Banach-Tarski paradox behaalt lijkt maar geen einde te
kennen. Joris en zijn begeleidster Helle Handriks kregen afgelopen dinsdag in Amsterdam bij de Koninklijke
Nederlandse Akademie Van Wetenschappen (KNAW) de onderwijsprijs 2019 uitgereikt in de profielsector
Natuur en Techniek. Het gaat hier om de meest prestigieuze profielwerkstukprijs van Nederland.
De prijs houdt in dat Joris een studiebeurs krijgt ter
waarde van € 2000,- , bestemd voor het eerste
studiejaar aan een universiteit of hogeschool. Ook zijn
begeleidster Helle ontving een oorkonde. Onze school
mocht een officiële plaquette van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen in
ontvangst nemen. Deze plaquette krijgt natuurlijk een
mooi plaatsje in ons gebouw.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw vwo
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Masterclass natuurbeleving
Op woensdag 29 mei hebben de leerlingen van 1G hun vierde en tevens laatste Masterclass van dit jaar gehad.
Dankzij geweldige hulp van ouders en collega’s werden de leerlingen per auto vervoerd naar Kekerdom, de
ingang van de Millingerwaard. Hier begon ieders d’Waaltocht. Verdeeld over twee groepen, elke groep
begeleid door een externe deskundige, gingen we op pad, zoveel mogelijk struinend en gebaande paden
vermijdend. Dankzij geweldig mooi weer, buitengewoon enthousiaste gidsen en fijne leerlingen hebben we
weer veel kunnen beleven in een bijzonder stuk natuur………;
Gestruind hebben we……; dwars door een dichtbegroeid wilgenbos op weg naar een beverburcht werden we
én ‘natgeregend’ door schuim-cicades (spuugbeestjes) én ‘belaagd’ door rupsen van de stippelmot die hele
bomen ragfijn hadden ingepakt. Een voor velen heel nieuwe ervaring! Eenmaal op wat beter begaanbare
stukken werd er duidelijk wat eenieders interesse had; van insecten vangen en bekijken, eetbare planten
verzamelen voor muntthee en vlierbloesemsiroop, klauteren op omgevallen bomen tot paardenliefhebber en
kleine beestjes-specialist
Veel biologisch moois waargenomen. Heel
bijzonder was de serenade van rugstreeppadden
en als toppunt van de dag een jong vosje dat
lekker opgerold lag in het gras. Kortom; een
welgeslaagde dag.
Marlie Kaufholz, docente biologie

Global Exploration China 2019

Het aftellen is nu echt begonnen..
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Planning
Dag

Datum

Tijd

Wie

Wat

ma

17-jun

di

18-jun

wo

19-jun

wo

19-jun

do

20-jun

do

20-jun

Hele dag

Leerlingen 3H3

Universumproject

do

20-jun

09.00 - 12.00 uur

Leerlingen 1G

Uitwerkochtend MC
Natuurbeleving

do

20-jun

09.00 - 15.00 uur

Leerlingen MK

Oefenen 'Verhalen maken de
mens'

do

20-jun

Hele dag

Leerlingen MK

Tennisclinics Esther Vergeer
Foundation

vr

21-jun

10.30 - 14.20 uur

Leerlingen klas 1

Activiteitendag Global

vr

21-jun

10.00 - 12.00 uur 2G
12.00 - 14.00 uur 2A
14.00 - 16.00 uur 2H

Leerlingen klas 2

Outdoorchallenge Berendonck:

vr

21-jun

Hele dag

Leerlingen 4H en 4V ak

Excursie Ooijpolder

vr

21-jun

Hele dag

Leerlingen 3H3

Universumproject

vr

21-jun

13.30 - 15.30 uur

Leerlingen 5V NLT

5V NLT: afsluitende toets

Start CE2

Laatste dag CE2
± 17.30 uur

Leerlingen 6V

Etentje bij Don Pablo
Uitloop toetsweek & Activiteitendagen op 20 en 21 juni

week 26

vervolg activiteitenweek 4 op 24,
25,26 en 27 juni

ma

24-jun

8.30 uur

Leerlingen 1H t/m 5V

Inhaalmoment proefwerken

ma

24-jun

09.20 - 10.10 uur

Leerlingen 4V en 4H ak

Evaluatie excursie Ooijpolder

ma

24-jun

10.30 - 16.10 uur

Leerlingen 4H

Statistiekproject

ma

24-jun

Vanaf 10.30 uur

Leerlingen 5V

Atelierdag

ma

24-jun

10.00 - 11.00 uur: 1A1, 1HV1
Leerlingen klas 1
11.15 - 12.15 uur: 1HV2, IG1
12.45 - 13.45 uur: 1H1, 1MHV1

Schrijversbezoek

ma

24-jun

12.40 - 15.20 uur

NLT presentaties

di

25-jun

Leerlingen 4V NLT
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di

25-jun

Hele dag

Leerlingen 4H

Gesamtkunstwerk

di

25-jun

09.30 - 13.30 uur

Leerlingen klas 1

Sportdag

di

25-jun

09.00 - 12.00 uur

Leerlingen 3A1 en 3A2

Mentoractiviteit

di

25-jun

10.30 - 14.00 uur

Leerlingen 5V

Atelierdag (vervolg)

di

25-jun

14.00 - 16.30 uur

Leerlingen 5V

Studium Generale

di

25-jun

Vanaf 17.00 uur

Leerlingen 4H en 5V

BBQ

di

25-jun

Hele dag

Leerlingen 3H1

Universumproject

di

25-jun

13.30 - 21.00 uur

Leerlingen 3H2

Mentoractiviteit

di

25-jun

Hele dag

Leerlingen 4V

Walibi

di-do

25-6 t/m
27-6

Leerlingen 3G

Reis naar Trier

wo

26-jun

Hele dag

Leerlingen klas 1

Mentoruitje: Efteling!

wo

26-jun

Hele dag

Leerlingen 3H1

Universumproject

wo

26-jun

15.00 - 20.30 uur

Leerlingen MK

Opvoering 'Verhalen maken de
mens'

wo

26-jun

18.30 -

Ouders OR

Afsluitende bijeenkomst OR
DC met om 19.00 uur eten op DC

wo

26-jun

Hele dag

Leerlingen 4H, 4V en 5V Sportdag

wo

26-jun

do

27-jun

do

27-jun

vr

28-jun

Leerlingen en ouders
MR

MR-vergadering

8.30 - 9.30 uur

Alle leerlingen

Inzage onder- en bovenbouw

12.00 uur

Leerlingen 1A1

BBQ
Uitslagdag CE2

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