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1. Nieuwe Media
Houd je van foto's of filmpjes maken? Doe je dat met je smartphone of met een echte fotocamera?
Bewerk je wel eens foto's of monteer je films? Maak je graag selfies of vlogs? En wil je weten hoe je
dit allemaal kunt verbeteren en gebruiken bij schoolvakken en opdrachten? Dan is Nieuwe Media het
vak waar je vast wel in geïnteresseerd bent. In deze Xperience-les ga je met een mooi portret van
jezelf naar huis.
Maaike Jütten en Joost de Laat - Lokaal B101
Mirjam Jentjens en Margreet van Terwisga – Lokaal B005

2. Cambridge English
Everyone knows that English is important but have you ever wondered what English lessons at high
school are like ? Do the teachers speak a lot of English ? Do you have to speak English in class? And
what about listening, reading and writing? Come to our English lesson to find out more ! We can’t
wait to meet you and show you that learning English is fun !
Roos Pesch en Nadia Lolli - Lokaal A011

3. Universum
Hou jij van techniek en/of ben jij geïnteresseerd in de wetenschap? Dan is het vak universum iets
voor jou. Universum is een vak in de onderbouw waarbij je de basisvaardigheden leert die je nodig
hebt als onderzoeker. Hierbij staan nieuwsgierigheid en techniekvaardigheden centraal.
Als voorproefje gaan we in deze les aan de slag met een practicumopdracht in het thema licht en
kleur of je gaat aan de slag in het Technolab. Hier werk je met behulp van de verschillende
technieken, tekenen, zagen, boren en schuren, aan het oudhollandse spel boterkaas en eieren. Na
afloop mag je jouw gemaakte werk mee naar huis nemen.
Tot ziens in het technieklokaal op Dominicus Xperience!
Start in Lokaal A104
Jelmer Fidder (theoretische gedeelte) - Lokaal A103
Kevin Jongen en Hans de Vries (technische gedeelte) Lokaal A107
Jan van Dijk en Tom Hooft van Huysduynen (technische gedeelte) - Lokaal A108

4. Latijn
De Romeinen. Hoe leefden ze, hoe dachten ze, wat vertelden ze elkaar? Een spannende manier om
daar achter te komen is je verdiepen in hun taal: het Latijn. En dan ontdek je ook dat de Romeinen
nog steeds voortleven in onze tijd en doorklinken in onze taal. Reden genoeg om wat verhalen te
horen en Latijn te gaan ontcijferen, met als thema: KEIZER NERO!
Harriët Dierx en Ad Hereijgers - Lokaal A014

5. Tekenen
Heb jij goede ideeën die je wil verbeelden? Dan ben je bij het vak Tekenen/Beeldende Kunst en
Vormgeving op het Dominicus College op de juiste plek. De kunstdocenten begeleiden je graag in het
proces van idee naar ontwerp en uitvoering. Op onze school is Tekenen niet alleen een vak voor
leerlingen met ‘gouden handjes’. Naast goede ideeën en inzet is goed kijken belangrijk. In het eerste
jaar, en dus ook in deze ‘kunst-Xperience’, maak je kennis met allerlei materialen en technieken. Die
variëren van tekenen met grafietpotlood en dikke viltstiften tot werken met aquarelverf en een
programma op je iPad.
Benieuwd naar wat de kunstdocenten voor je klaar hebben liggen? Volg dan tijdens de Dominicus
Xperience een les Tekenen!
Hanneke de Jong en Anne van den Bosch - Lokaal B006

6. Wiskunde
Wiskunde op de middelbare school lijkt een klein beetje op het rekenen dat je op de basisschool
gewend bent, maar toch is het een heel ander vak. Het gaat bij wiskunde vooral om (ruimtelijk)
inzicht, patronen herkennen en logisch kunnen nadenken. Tijdens de Dominicus Xperience gaan we
met de oppervlakte van verschillende figuren aan de slag.
Rianne Florijn en Hanneke Abbenhuis - Lokaal A012
Helle Hendriks en Roel van Koeverden – Lokaal A013

7. Geschiedenis
Als de school in de oudste stad van Nederland staat dan kun je gewoon niet om het vak geschiedenis
heen. Al lopend door Nijmegen kom je overblijfselen tegen van de Romeinen, Karel de Grote en de
Tweede Wereldoorlog. Kortom meer dan 2000 jaar historie in je eigen stad!In deze proefles gaan we
ruim 2000 jaar terug naar de tijd van de Romeinen. We gaan kijken naar de reactie van de Romeinse
Senaat en Julius Caesar op bepaalde gebeurtenissen uit die tijd. Zullen ze alle twee op dezelfde
manier reageren? Na deze les weet je het antwoord.
Tot op de Dominicus Xperience!
Susanne Elgershuizen en Joane Bolk - Lokaal A005

8. Project ‘Expeditie Dominicus’
Wil jij actief bezig zijn? Ondertussen iets leren over het menselijk lichaam? En tegelijkertijd beter
worden in samenwerken en communiceren? Schrijf je dan in voor dit mini project. De spellen lijken
op de spellen die je kent uit Expeditie Robinson (maar de eetproef slaan we over
). Het is handig
om je gymschoenen mee te nemen, maar je kunt ook op blote voeten meedoen.
Rob Slenders - gymzaal

