
 

1. 

 

 

 

Excursie tekenen      Design Museum Den Bosch 

Op 1 oktober gingen de leerlingen bovenbouw tekenen op excursie naar Den 

Bosch voor een bezoek aan het Designmuseum en de St. Janskathedraal. Aan 

de hand van een keuzeprogramma maakten de leerlingen kennis met 

verschillende disciplines en tijden. Gewapend met een door docenten 

vervaardigd plakboek ‘Topkunst in Den Bosch’, een camera en tekengerei 

gingen de leerlingen op pad. 

 

In het Designmuseum volgden de leerlingen een ‘workout’ over architectuur 

en design van het Derde Rijk. Nog niet eerder is in Nederland een dergelijke 

tentoonstelling georganiseerd. Hoewel het getoonde werk bij velen heftige of 

gemengde gevoelens oproept, biedt het ook stof tot nadenken. Leerlingen 

werden uitgenodigd om actief te reageren op vragen als: ‘Wat is design?’ en 

‘Wanneer is design goed of slecht?’. Of: ‘Op welke manier werd design 

ingezet door het totalitaire regime van nazi-Duitsland en hoe belangrijk was design in het Derde Rijk?’ De 

nazipropaganda kon door de leerlingen zelf worden geduid aan de hand van dergelijke vragen en ook 

hedendaagse kwesties en dilemma’s kwamen ter sprake. De ingetogen vormgeving en schaarse belichting van 

de getoonde werken droegen bij aan het beschouwende karakter van de tentoonstelling.  

 

De bezichtiging van de historische kathedraal Sint Jan en toren bood een mooie afwisseling op het programma. 

Wat een indrukwekkend gebouw, met zijn vele details en pinakels, gebrandschilderde ramen en beschilderde 

kruisgewelven. Ook de klim naar boven, het bekijken en horen van de zware klokken en het uitzicht vanaf de 

toren waren de moeite meer dan waard. Tussen de bedrijven door bood de stad Den Bosch vanzelfsprekend 

voldoende gelegenheid tot het letterlijk en figuurlijk proeven van de Brabantse gemoedelijkheid. Kortom een 

geslaagde dag! 

 

De sectie tekenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
St. Janskathedraal (foto: Mirjam Jentjens) 
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 2. 

Ouderraad 
Op 18 september is de ouderraad (OR) voor het eerst dit schooljaar bijeengekomen. Vanaf dit schooljaar 

werken we nog maar met één ouderraad voor het Dominicus College, waarin ouders vertegenwoordigd zijn 

met kinderen op de havo en/of het vwo. Ook ouders van leerlingen van de Monnikskap sluiten vanaf dit jaar 

aan. De OR functioneert als klankbord voor de schoolleiding, zodat de ouders betrokken kunnen worden bij de 

ontwikkelingen op school. De OR geeft vrijblijvend advies over actuele schoolthema’s en komt zo'n 6 keer per 

jaar bijeen. Na het voorstelrondje zijn de eerste ervaringen met de onderwijsvernieuwing met elkaar gedeeld. 

Het eerste beeld is positief, maar er zijn zeker nog de nodige verbeterpunten. Om deze reden staat een 

uitgebreidere evaluatie voor 12 februari 2020 op de agenda.  Verder heeft de OR de thema’s bepaald die dit 

jaar in ieder geval aan bod zullen komen in de OR-bijeenkomsten:   

  

Vergaderdatum Thema 

6 november 2019 Wervingskracht Dominicus 

18 december 2019 Toelichting mogelijk inzet Person Driving Planning (PDP)  

12 februari 2020 Evaluatie Onderwijsvernieuwing 

1 april 2020 Omgaan met stress en stressherkenning  

6 mei 2020 Veiligheid, gezondheid en voeding  

  

Mocht je als ouder input willen meegeven aan de OR over één van deze thema’s of andere zaken bespreekbaar 

willen maken, dan kun je met de ouderraad contact opnemen via ouderraad@dominicuscollege.nl. 

 

Ouderraad Dominicus College 

 

Herhalingsoproep - Surveillanten gevraagd 
Het Dominicus College werkt in toetsweken met externe surveillanten om docenten meer tijd te geven om na 

te kijken. Daarvoor hebben we een poule van vrijwilligers die voornamelijk bestaat uit ouders en 

belangstellenden uit de buurt. Vier keer per jaar worden de vrijwilligers, afhankelijk van hun beschikbaarheid, 

een of meerdere dagen ingezet als surveillant bij de toetsen in de onder- en de bovenbouw. Het is leuk om een 

bijdrage te leveren, de surveillanten krijgen zo een kijkje achter de schermen en er staat een kleine vergoeding 

tegenover. Omdat een aantal surveillanten gestopt is, hebben we behoefte aan nieuwe vrijwilligers die dit leuk 

vinden om te doen. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat 

(petra.prudon@dominicuscollege.nl). Wij zijn er blij mee! 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Herfstvakantie 
Voor onze leerlingen begint donderdag 10 oktober de herfstvakantie al. Die donderdag is een ontwikkeldag 

voor docenten en een lesvrije dag voor leerlingen; dat is een uitvloeisel van een bepaling in de nieuwe CAO 

waarin geregeld is dat docenten meer ruimte krijgen voor onderwijsontwikkeling. Vrijdag 11 oktober is een van 

de 5 vrije dagen die de school in overleg met de MR zelf kan bepalen. 

 

Menno Bartlema, conrector 
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 3. 

Biomimicry 
Hoogbegaafde leerlingen  van basisschool de Oversteek en 

basisschool Hidaya volgen lessen biomimicry op het Dominicus 

College. Deze week waren zij actief aan de gang met lesstof uit het 

derde leerjaar van de vakken: wiskunde, natuurkunde en biologie 

 

Jorieke Lammersen, docent biologie 

 

 

 
Presentatie Global Exploration India 2020 en 
slotmanifestatie China 23 oktober 
Leerlingen van klas 4V, 4H en 5V worden komende woensdag tijdens het DC-
uur om 11.20 uur in de aula verwacht voor een presentatie m.b.t het Global 
Exploration project en de reis naar India komende zomer. Geïnteresseerde 
examenleerlingen mogen een deel van hun les missen om bij de presentatie 

aanwezig te zijn. Zij moeten wel vooraf kortsluiten met hun docent of dit geen probleem oplevert. Na afloop 
van de presentatie worden alle leerlingen zo snel mogelijk in de les verwacht. De presentatie zal zo’n 20 
minuten duren. 
 
Op woensdag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt op school de slotmanifestatie plaats van de Global Exploration 
reis naar China. Alle leerlingen, hun ouders en de sponsoren zijn hierbij van harte uitgenodigd. De deelnemers 
nemen een certificaat en een boek in ontvangst en delen boeken uit aan hun sponsoren. Daarnaast wordt ook 
de aftermovie van de reis getoond. 
 
Team Global 
 

Toetsweek 1 en activiteitendagen 
De week van 28 oktober is de 1e toetsweek met aansluitend een paar dagen uitloop en activiteitendagen. In die 
dagen bundelen we zoveel mogelijk activiteiten om veel extra roosterwijzigingen door het jaar heen te 
voorkomen. Vanaf vandaag is in de jaarplanner bij de toetsweek en de activiteitendagen een link opgenomen 
naar een de gedetailleerde planning. 
 
Menno Bartlema 
 

Klankbordgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw 
Gisteravond was de eerste klankbordgroep bijeenkomst over de onderwijsvernieuwing in de bovenbouw. Met 

een aantal ouders hebben we, aan de hand van stellingen, gesproken over de ervaringen met Dc-uren, stilte-

ruimte etc. tot nu toe. Er zijn tips en tops gedeeld met elkaar. Al met al een zeer prettige, informatieve 

bijeenkomst. We zijn blij met deze betrokken ouders en hebben afgesproken dat deze avond een vervolg zal 

krijgen. 

 

Namens MT en projectgroep onderwijsvernieuwing, Nancy van Riet-Bunte 
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 4. 

Stilteruimte 
De nieuwe stilteruimte is nu volop in gebruik. Leerlingen zoeken de ruimte vaak op om in stilte te kunnen 
werken. Vooral in de DC uren is de stilteruimte geliefd. Er zijn leerlingen die graag werken met muziek in hun 
oren. Echter van begin af aan is de afspraak gemaakt om dit niet te doen. De reden hiervoor is dat muziek toch 
vaak hoorbaar is voor anderen en dat de telefoon die de muziek moet leveren gebruikt wordt voor iets anders 
dan muziek en dus afleidt. Voor leerlingen die graag muziek beluisteren via oortjes is de mediatheek een prima 
alternatief. Sommige leerlingen geven aan dat ze zich graag afsluiten voor al het andere geluid. Deze leerlingen 
zijn natuurlijk welkom om oordopjes in te doen.  
 
Namens de projectteams onderwijsvernieuwing, Susanne Elgershuizen en Sjel Jansen 
 

Planning 
week 41  Datum Tijd Wie Afd.l Wat 

ma 7-okt   Leerlingen Regulier Start keuzelessen 3H/3V o.l.v. 

mentor 

di 8-okt     

wo 9-okt     

do 10-okt   Leerlingen Allen  Lesvrij 

vr 11-okt   Leerlingen  Allen  Vrije dag (m.u.v. 5V.Nlt en 6V.Nlt) 

week 42          Herfstvakantie 

week 43           

ma 21-okt   
  

  

di 22-okt         

wo 23-okt 19.30 uur Ouders + 

Leerlingen 

Regulier Slotmanifestatie Global (China) voor 

deelnemers aan de reis 

  23-okt 19.00 - 20.45 

uur 

Ouders   MK Ouderavond "Onderwijsvernieuwing 

op de Monnikskap"  

do 24-okt         

vr 25-okt      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

