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Beste ouders,
De afgelopen maanden ontving u met regelmaat een corona-update. Nu wordt het weer eens tijd om gebruik
te maken van de Nieuwslink, die vooral bedoeld is om de minder zakelijke kant van het nieuws onder de
aandacht te brengen.
Laat ik beginnen bij de resultaten van de
examens. Onze eindexamenleerlingen hebben
dan wel geen officieel examen afgelegd op de
wijze waarop we dat kennen, dat wil niet zeggen
dat zij niet een prestatie hebben geleverd. Het
mag dan ook niet zo zijn, dat hen in de komende
jaren voorgehouden wordt, geen echt diploma te
hebben. Het diploma dat zij ontvangen is nog
altijd het resultaat van de inspanning en
prestaties van vijf, zes of zeven jaar. Het doet me
dan ook een genoegen om aan te kondigen dat
alle vwo-leerlingen zijn geslaagd, 100% dus. Vijf
vwo-leerlingen zijn Cum Laude geslaagd. Op de
havo is 95% van de leerlingen geslaagd,
2 leerlingen hebben nog een kans door het
maken van de RV-toets (resultaatverbeteringstoets die in de plaats is gekomen van het
reguliere herexamen) en 1 leerling is Cum Laude
geslaagd.
Graag wil ik dan ook de geslaagden van harte
feliciteren! Zij hebben laten zien dat ook in deze
bijzondere tijd met discipline en doorzettingsvermogen veel te bereiken is.
Verder was er deze week ook eindelijk weer gelegenheid om collega’s en leerlingen op school ontvangen. Het
is fijn om in elkaars fysieke nabijheid te zijn, maar het is wel lastig om de 1,5 meter in acht te blijven nemen.
Petje af voor de leerlingen die zich zo goed mogelijk aan de regels houden. Het online lesgeven heeft in elk
geval nieuwe ervaringen opgeleverd. Naast ervaringen waarbij het lastig was om op afstand lessen te
verzorgen of te ondergaan, waren er ook mooie, positieve ervaringen en hebben leerlingen prestaties geleverd
die buiten het gezichtsveld bleven. In deze Nieuwslink kunt u een aantal van die bijzondere momenten
terugvinden.
Namens het managementteam, Dorine Pepping, rector
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Nieuwe media
Selfie in quarantaine
2H2 ging voor nieuwe media
aan de slag met een
fotografie-opdracht: ‘Selfie
in quarantaine’. Hiervoor
kregen de leerlingen tien
tips voor een goede selfie.
De gebruikte filters en de
keuze voor de achtergrond
moesten passen bij de sfeer
en bij de situatie op dat
moment.
Zie hier het resultaat van:
Sylke, Maciej, Max, Maartje,
Babette en Milou.

Filmpjes in Quarantaine
Broers, zussen, vaders of moeders verleenden regelmatig met enthousiasme hun
medewerking bij het maken van een speelfilm, instructiefilm of reportage in het kader van
nieuwe media. Soms fungeerden zij als cameraman/-vrouw en soms als acteur of actrice.
Deze samenwerking leverde tal van mooie filmpjes op. Hierbij een aantal leuke voorbeelden.

‘How-to-make-kwarktaart’
Dion Marttin (1H1) en zijn moeder Maike
In de beleving van ‘Lekker eten in coronatijd.
https://vimeo.com/423968315

https://vimeo.com/423968222
‘De Zaag’
Joey van Huizen (1H1) en zijn vader Danny
Passend: ‘Klussen in coronatijd’.
De sectie nieuwe media
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Klassieke talen
De pest
In klas 4 en 5 Latijn werd de
coronacrisis vergeleken met een
epidemie uit de oudheid: de pest,
die in 430 voor Christus de Griekse
stad Athene teisterde. De
beschrijving die de schrijver
Thucydides daarvan gaf, stelde
enerzijds gerust: zo erg als de pest
toen lijkt corona niet te zijn. Maar
zijn verhaal maakte wel duidelijk
hoe heftig mensen kunnen
reageren als ze klem zitten tussen
de zieken en doden in een
belegerde stad.

Dominicus
In klas 5 Latijn werd de afgelopen maanden gelezen over Dominicus, de naamgever van onze school. Zijn
middeleeuwse biografie vertelt in het Latijn hoe deze Spaanse jongeman het tot zijn levensdoel maakte om
zoveel mogelijk niet-katholieke zieltjes te redden en weer op het rechte pad te brengen. De Orde van Predikers
die hij daarvoor oprichtte, stichtte in 1856 het Dominicus College in de binnenstad van Nijmegen. Als afsluiting
van het levensverhaal van Dominicus zouden we graag met de klas de stad in gefietst zijn om Dominicaanse
plekken in Nijmegen te bezichtigen, maar in quarantaine behielpen we ons met een videoles, waarin onder
andere deze brochure te zien was. Daarmee werden leerlingen in de jaren '30 van de vorige eeuw naar de
kloosterschool gelokt die toen net in landelijk Neerbosch geopend was.
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Odyssee
Grieks alfabet leren op afstand
De leerlingen van 1G nemen op dit moment deel aan
het tweede Odyssee-project: de ODC βητα. Een project
volgen op afstand vraagt natuurlijk wat aanpassing,
maar die rare Griekse letters leren via Teams is een
ware uitdaging! Vol ijver zijn de leerlingen de 24 tekens
aan het oefenen, Griekse woordjes aan het ontcijferen
en het alfabet aan het opzeggen. Kunst is nu om het
‘opzegrecord’ van Datu van 11(!) seconden te
verbreken…
Cira heeft de Griekse
letter tau alvast creatief
verwerkt.
De sectie klassieke talen

Natuurkunde
Druk uitoefenen
Practica zijn thuis wat moeilijker te doen dan op school, maar de leerlingen van 4V hebben voor het vak
natuurkunde toch thuis hun best gedaan om te berekenen wat de druk is die ze op de vloer uitoefenen. Hier
zijn een paar mooie filmpjes uit gekomen en hebben de leerlingen geleerd dat de luchtdruk op aarde groter is
dan de druk die zij zelf op de vloer uitoefenen!
De filmpjes zijn binnenkort te bewonderen op het Vimeo-kanaal van onze school.
De sectie natuurkunde
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Tekenen
De kleurencircel
De leerlingen van klas 1 kregen bij het vak tekenen de
opdracht om een kleurencircel te maken met spullen die in
huis te vinden zijn en hier vervolgens een selfie van te
maken.

Lach van Mendini
De leerlingen van klas 1 zijn ook op zoek gegaan
naar gezichten die ze herkenden in alledaagse
voorwerpen of plekken in en om het huis. Deze
opdracht is geïnspireerd op de ontwerpen
van Alessandro Mendini, die zijn ontwerpen graag
een lachend gezicht gaf zoals te zien bij de
kurkentrekker hieronder.
Rechts een mooie bijdrage van een van
onze leerlingen.
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Het menselijk lichaam
e

Bij de 4 klas opdracht 'Het menselijk lichaam' combineerden de leerlingen modeltekenen met verschillende
e
technieken. Hieronder zijn de werken te zien van Eloïse Deijkers uit de 4 klas van de Monnikskap; zij laat zien
dat er ook meer materiaal mogelijk is dan het traditionele materiaalaanbod van school. De app Tayasui
Sketches is een van de mogelijkheden om met dezelfde eisen te werken in de oefeningen van modeltekenen.
Ondanks dat het digitaal is, is het toch expressief op een heel nieuwe wijze.

#whatfliesinyourgarden, Bic Art
e

Dit zijn twee resultaten van de 1 klas opdracht voor leerlingen van de
Monnikskap ‘#whatfliesinyourgarden, Bic Art’ uit de serie
'Quarantekenen', een serie over tekenen in en rondom je huis met
materialen en ondergronden die we allemaal in huis hebben.
Voor deze opdracht gingen leerlingen op zoek naar een gebruikt stuk
papier om hier vervolgens met een balpen een vogel of insect op te tekenen dat
door de tuin vliegt. De leerlingen moesten daarbij gebruik maken van structuren en
texturen en van licht- en donkerverschillen.
Deze twee mooie vogels zijn van Marten en Sepp.
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Tulpen
De leerlingen van klas 1 kregen voor tekenen de opdracht
om een tulp te vouwen in origami techniek en daarbij
zowel de steel, als de bloem te voorzien van een zelf
ontworpen patroon. Dit leverde een reeks mooie
bloemen op. Hieronder enkele voorbeelden.

De sectie tekenen

CKV
Kunstreproductie
Tijdens de corona lockdown is
op Instagram de uitdaging
gelanceerd om kunstwerken te
reproduceren met wat je in
huis hebt. In het kader van CKV
zijn leerlingen aangemoedigd
om daar een bijdrage voor te
maken.
Dit is het resultaat van Jimmy
Pham uit 4V1.
De sectie CKV
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Wiskunde
De Pokémontoets
In tijden van ‘lessen op afstand’ zijn wij op zoek gegaan naar alternatieve manieren om te kunnen nagaan of
leerlingen de behandelde lesstof hebben begrepen. Een voorbeeld hiervan is een diagnostische toets: een
toets die de leerlingen thuis mogen maken en waarvan ze hun uitwerkingen digitaal inleveren. De leerlingen
krijgen hier feedback op en een symbolisch cijfer dat niet meetelt voor het rapport.
Om de leerlingen te motiveren zo’n diagnostische toets toch serieus te maken, hebben we een poging gedaan
om zo’n toets te maken bij een thema dat aansluit op de leefwereld van leerlingen. Zie hier het resultaat van
een diagnostische toets voor klas 2 vwo.

De sectie wiskunde
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Scheikunde
Structuurformules
In 4 havo doen we doen we voor het thema
koolstofchemie altijd een praticum: molecuulbouwen.
Aangezien niet alle leerlingen thuis een
molecuulbouwdoos hebben, hebben we hen gevraagd om
de moleculen te bouwen met de materialen die in huis
aanwezig zijn. Er zijn hele mooie creaties uit gekomen.
Hierbij enkele voorbeelden.

Polymeren
Om het gemis van de scheikundepractica te compenseren heeft de sectie, aanvullend aan de lessen, een
demofilmpje gemaakt over polymeren. Polymeren komen we in het dagelijks leven veel tegen, o.a. plastic
bekertjes en PET-flessen worden hiervan gemaakt. Kunststof is opgebouwd uit lange ketens koolstof (de
polymeer) en wordt verkregen door chemische synthese. Veelal is dit afkomstig uit de olieraffinage, maar er
zijn tegenwoordig ook bio-kunststoffen gemaakt van o.a. aardappelen, melk en eiwit.
Het filmpje spreekt voor zich en
wij wensen u veel (leer)plezier
met het kijken hiernaar:

https://vimeo.com/
423940255

De sectie scheikunde
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Engels
Dear..
De leerlingen van 1HV1
schreven een brief in het
Engels over hoe zij het online
onderwijs en het gedwongen
thuis zitten beleefden.

De sectie Engels
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Webinar Tips voor thuis (corona-editie)
Op woensdag 19 februari heeft op het Dominicus College de Tips voor thuis-avond plaatsgevonden. Sindsdien
is de standaard veranderd en volgt uw kind online les vanuit thuis. Inmiddels komt ook de laatste toetsweek
alweer in zicht.
Wellicht wordt er nu ook meer van u als ouder gevraagd rondom het schoolproces van uw kind. Om hierop aan
te sluiten organiseert Bijlesnetwerk op dinsdag 9 juni een webinar: ‘Tips voor thuis (corona-editie)’. Hierbij
gaan wij uit van nieuwe inzichten en bieden we u haalbare en praktische tips die u kunnen helpen om uw kind
zo goed mogelijk te ondersteunen in deze tijd.
De webinar vindt plaats op dinsdag 9 juni om 19.30 uur en zal naar verwachting een uur tot 1,5 uur duren. Wilt
u aansluiten? Meld u dan gelieve uiterlijk zondag 7 juni aan via: https://forms.gle/EfQsvYWtb9yYqH6V8
U ontvangt een dag van tevoren via het opgegeven e-mailadres een uitnodiging
voor de webinar.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk

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