
 

1. 

 

 

Activiteitendagen 4, 5 en 6 november 
De activiteitendagen zijn bedoeld om activiteiten te bundelen en daarmee lesuitval tijdens gewone lesweken te 

voorkomen. Tijdens deze dagen vinden er allerlei excursies, practica, projecten en workshops plaats, terwijl 

voor de bovenbouw vaak nog de laatste mondelinge en schriftelijke toetsen zijn. Bij de verschillende 

activiteiten zijn veel begeleiders nodig, hierdoor is het op deze dagen vrijwel niet mogelijk om ook nog lessen 

te plannen. Een overzicht van de geplande activiteiten per leerjaar is te vinden in de jaarplanner. Voor de 

onderbouw wordt hieronder kort aangegeven wat de activiteiten inhouden. De leerlingen van de bovenbouw 

zijn per mail geïnformeerd. 

   

Leerjaar 1   

Op maandag starten we met het verkeersproject Kruispunt van 

TeamAlert, een externe organisatie die projecten op het gebied 

onder andere verkeersveiligheid voor jongeren uitvoert. Kruispunt is een project 

waarbij leerlingen, in het decor van een nagemaakt kruispunt en te midden van verkeerslichten, 

debatteren over hun eigen gedrag in het verkeer. De planning is: 09.00 – 10.30 uur: 1HV1, 1A1, Monnikskap, 

11.30 – 13.00 uur: 1H1, 1A2, 1G1.  

  

Dit project wordt gecombineerd met een mentoruur van 10.30 – 11.30 uur waarin de keuzes voor de projecten 

en het maatwerk in de 2e periode worden besproken worden. 1HV1 wordt aansluitend tot 12.00 uur door 

studenten van de RU geënquêteerd worden over het thema tolerantie.  

  

Op dinsdag gaan alle 1e klassen op excursie. 1G1 stapt om 08.00 uur in de bus naar Wesel voor een 

veldexcursie samen met een klas van een Duitse school. Zij zijn rond 14.00 uur terug op school. De andere 

1e klassen gaan voor een veldexcursie naar de Stadswaard en de Bastei, het natuurmuseum aan de Waalkade. 

1H1 en 1HV1 worden om 09.30 uur verwacht bij de ingang van De Bastei, om 12.00 uur is de excursie voor hen 

afgelopen. 1A1 en 1A2 starten om 13.00 uur bij de Bastei en zijn om 15.30 uur klaar.  

  

Op woensdag is er voor de 1e klassen een aangepast lesrooster. Op donderdag 7 november starten de lessen 

van de nieuwe periode volgens een vernieuwd lesrooster  

    

Leerjaar 2  

Over de drie dagen verdeeld hebben de 2e klassen een spreekvaardigheidsopdracht voor Engels, een activiteit 

voor aardrijkskunde (2A meteorologieproject, 2H en 2G excursie naar de stuwwal) en een fotografiepracticum. 

Voor 2G staat er ook nog een fietstocht in het teken van de Romeinen op het programma. De inhoudelijke 

informatie over deze activiteiten wordt aan de leerlingen verstrekt. Op donderdag 7 november starten voor 

leerjaar 2 de lessen van de nieuwe periode volgens een vernieuwd lesrooster. 

   

Leerjaar 3   
De 3e klassen starten op maandag om 08.30 uur met een toets scheikunde. 3H2 gaat aansluitend om 10.00 uur 

aan de slag met een tweedaagse universumproject waarin leerlingen in groepjes uitgedaagd worden om een 

creatief ontwerp uit te werken. Dit project wordt dinsdagmiddag met presentaties aan elkaar afgerond. De 

overige 3e klassen hebben na de toets de rest van de dag vrij.  
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 2. 

Op dinsdag speelt Theater AanZ de voorstelling HannaH voor de 3e klassen van het 

atheneum en het gymnasium (de voorstelling voor 3H wordt later in het jaar gepland). 

HannaH is een nieuwe interactieve theatervoorstelling over de universele angst voor 

'anders zijn’ en waarin het zich bewust worden en het wegnemen van vooroordelen 

centraal staat. De planning is: 10.00 – 11.30 uur: 3A1, 3G2, 12.15 – 13.45 uur: 3G1, 3A2  

  

3H2 is die dag bezig met de 2e dag van het universumproject en 3H1 gaat samen met leerlingen van de 

Monnikskap van 09.00 – 13.00 uur in de gymzaal aan de slag met een clinic rolstoeltennis van Esther Vergeer.  

  

Op woensdag start om 08.30 uur het tweedaagse universumproject van 3G2; de overige klassen (3H1, 3A1, 

3A2, 3G1) krijgen dit project later in het schooljaar). Het project van 3G2 loopt op donderdag door; 3G2 start 

op vrijdag 8 november met de lessen van de nieuwe periode.  

  

3H1 en 3H2 starten op woensdag om 08.30 uur met een oefenluistertoets Frans. Aansluitend vindt vanaf 10.30 

uur de beverwedstrijd plaats voor alle 3e klassen m.u.v. 3G2. De beverwedstrijd is een landelijke 

informaticawedstrijd waaraan leerlingen van zo’n 500 scholen meedoen. De leerlingen krijgen verschillende 

vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en 

toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen voorkennis nodig. De opgaven zijn zo gemaakt dat 

iedereen ze met logisch nadenken kan oplossen. De vraag is of je dit binnen de gegeven tijd lukt.. De lessen van 

de nieuwe periode starten voor de 3e klassen (m.u.v. 3G2) op donderdag 7 november. 

 

Menno Bartlema, conrector 

 

Onderwijsvernieuwing bovenbouw: DC-uren periode 2 
Periode 1 is bijna afgesloten. Voor leerlingen uit 4 havo, 4 vwo, 5 vwo betekent dit ze hun DC-uren voor 

periode 2 gaan kiezen. Via hun mentor (4 havo en 4 vwo) en/of via een e-mail op hun Office 365-mailadres  

(4 havo, 4 vwo en 5 vwo) zijn leerlingen op de hoogte gesteld. Zij ontvingen een powerpoint-presentatie met 

informatie en een opdracht waarmee ze een goede keuze voor periode 2 kunnen maken. 

 

Het is nu dus tijd om terug én vooruit te kijken. Welke keuzes zijn in periode 1 gemaakt, en waarom? Hoe 

bevalt het en wat zou er voor periode 2 anders kunnen? We hopen dat dit onderwerp is (geweest) in 

gesprekken thuis met uw kind. Hieronder vindt u een schema met wat er op welk moment zal gebeuren in 

verband met de inschrijving DC-uren periode 2.  

 

Belangrijke momenten ‘DC-uren kiezen voor periode 2’: 

vanaf 1 nov. De studieplanners van periode 2 staan in ItsLearning > ‘Studieplanners’ 

vrijdag 1 nov. 5v leerlingen (en geïnteresseerde leerlingen uit 4h en 4v) toelichting over DC-

uren kiezen voor periode 2 om 10:45 uur of 12:30 uur in A103 (facultatief).  

1 t/m 3 nov. In CUP zichtbaar welke DC-uren er in de periode 2 zijn 

4 nov. 17:00 uur  Leerlingen kunnen zich in CUP inschrijven voor de DC-uren van periode 2 

5 nov. 10:00 uur CUP inschrijving DC-uren periode 2 sluit 

7 nov. Periode 2 start, met de nieuw gekozen DC-uren 

 

Susanne Elgershuizen, Virgil Tromp, Nancy van Riet, Hanneke de Jong, projectgroep bovenbouw 
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 3. 

Leerlingen 6 vwo naar het CERN in Geneve 
Aan leerlingen uit 6 vwo met natuurkunde in hun pakket wordt de mogelijkheid geboden om in februari of 

maart een bezoek te brengen aan het CERN  (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)  van de Europese 

Raad voor Kernonderzoek) in Geneve. De deelname aan deze interessante driedaagse studiereis is vrijwillig. De 

reis wordt georganiseerd door de Nederlandse Natuurkunde Vereniging in samenwerking met het Europees 

Platform. 

 

Het CERN is een organisatie waar fundamenteel 

onderzoek wordt gedaan naar elementaire deeltjes. 

De studiereis is een geweldige gelegenheid om van 

dichtbij te zien waar wetenschappelijke 

onderzoekers uit de gehele wereld zich mee bezig 

houden. Het CERN  is wereldwijd bekend vanwege 

de experimenten met de  deeltjesversneller (LHC). 

Het is de grootste deeltjesversneller ter wereld met 

een omtrek van 27 kilometer. De versneller bevindt 

zich geheel onder de grond, van 50 tot wel 175 

meter diep. Uiteraard wordt deze versneller bezocht 

evenals het grote computercentrum van dit instituut. 

 

Inmiddels hebben zich al zo’n twintig leerlingen aangegeven mee te willen gaan. Er bestaat overigens een 

kleine kans dat de reis geen doorgang kan vinden omdat bij een te grote belangstelling de school kan worden 

uitgeloot. 

 

Lex Plantaz, afdelingsleiders vwo 
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 4. 

 

Een tribunaal over het collectief geheugen door 4 havo 
In samenwerking met Lux is een activiteit gepland voor alle 4 havo-leerlingen met maatschappijleer. Er komt 

iemand van de Lux aan iedere 4H-klas twee gastlessen geven in de eerste helft van november. Tijdens de 

tweede gastles komt er ook een kunstenaar mee. De gastlessen vinden plaats tijdens de lessen 

maatschappijleer. 

  

Het onderwerp van de gastlessen en het tribunaal is 'het collectieve geheugen' en er zal op 18 november een 

tribunaal opgezet worden, met een acteur (Huub Smit) als rechter, in het Lux theater aan de Mariënburg. Alle 

details zijn te vinden op de website van Lux. Via deze link kunt u ook kaartjes kopen; alle geïnteresseerden zijn 

welkom! 

 

Hopelijk tot 18 november! 

 

Lilian Fluijt, docent maatschappijleer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lux-nijmegen.nl/debat/vrijheidstribunaal-1/
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 5. 

Planning 
week 45           

ma  4-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

Overzicht 

ma 4-nov 17.00 uur Leerlingen Regulier CUP open voor inschrijving keuzes 

periode 2 

ma  4-nov 19.00 uur Ouders Allen  Thema-avond 'Coach je kind' 

di 5-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

wo 6-nov   Leerlingen Allen  Activiteitendagen/uitloop toetsweek 

wo  6-nov Avond Ouders Allen  OR 

wo  6-nov Avond Ouders Regulier info-avond uitwisseling 3H1 Polen 

do 7-nov       Start periode 2 

vr 8-nov     

week 46           

ma 11-nov         

di 12-nov 13.00 - 16.00 

uur 

Leerlingen Regulier 5V.grkc: Bezoek rechtbank Arnhem 

di 12-nov na 15.00 uur Leerlingen MK Geen lessen  

wo 13-nov Avond   Allen MR 

do 14-nov   Leerlingen Allen 4V/5H Frans: Dag van de Franse Taal -> 

Film 

vr 15-nov         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1RpkqvlmA6pUKYqbyH7YPnq39FNz2YpRf/view?usp=sharing
http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

