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Vertrek Marion Krabbenborg  
Beste ouder, 

 

In februari 2010 ben ik gestart als rector van het Dominicus College, inmiddels ruim 8 jaar geleden dus. In deze 

acht mooie en enerverende jaren heb ik veel leerlingen als kind zien komen en als jongvolwassene met diploma 

zien gaan. Onlangs heb ik besloten om me te oriënteren op een volgende stap in mijn loopbaan en afscheid te 

gaan nemen van het Dominicus College. Voor zover nu is te overzien zal ik tot en met september als rector aan 

de school verbonden blijven. Zodra er hieromtrent noemenswaardige ontwikkelingen zijn ontvangt u hierover 

bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion Krabbenborg 

 

Verslag vergadering OR VWO 
Bij de vergadering van de ouderraad VWO op 23 mei mochten we twee nieuwe leden welkom heten.  

Jeroen van Kesteren en Angelique van der Voort willen graag hun steentje bijdragen en we hebben ze van harte 

welkom geheten.  

 

Tijdens de vergadering hebben we uitgebreid gesproken met een van de ouders die lid zijn van de MR. Samen 

hebben we bekeken hoe we de interactie tussen de ouderraad en MR-ouders kunnen verbeteren, zodat we 

allemaal beter op de hoogte zijn van zaken die spelen en namens een bredere achterban kunnen spreken. We 

hebben met elkaar enkele nuttige afspraken gemaakt voor de toekomst. Daarnaast hebben we onder meer 

gesproken over onderwijsvernieuwing en de eindexamens. 

 

Tenslotte hebben we ook een nieuwe voorzitter gekozen. Onze huidige voorzitter, Wil Kuijpers, gaat ons aan het 

eind van het schooljaar na vele jaren van trouwe dienst verlaten en hij zal worden opgevolgd door  

Patrick Beusker. Martijn van der Bruggen neemt het secretariaat op zich. Langs deze weg willen we Wil alvast 

enorm bedanken voor alles wat hij voor de ouderraad VWO heeft gedaan! 

 

We komen graag meer in contact met u als ouder. Heeft u van uw zoon of dochter dingen gehoord die u graag 

besproken wilt hebben in de ouderraad? Neem dan contact met ons op via ORvwo@dominicuscollege.nl of 

ORhavo@dominicuscollege.nl. 

 

Patrick Beusker, secretaris  

 

Verslag vergadering OR HAVO  
Afgelopen woensdag  23 mei heeft de ouderraad HAVO uitgebreid stilgestaan bij de pilot in leerjaar 3. Wij 

mochten net als bij een aantal andere bijeenkomsten een bij het project betrokken collega verwelkomen. 

Leerlingen lopen op een 5-tal dinsdagmiddagen buiten school stage in het kader van maatschappelijke 

betrokkenheid.  
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We nodigen nadrukkelijk ouders uit om deel te nemen aan onze OR en komen graag meer in contact met u als 

ouder. 

 

Heeft u van uw zoon of dochter dingen gehoord die u graag besproken wilt hebben in de ouderraad of heeft u 

interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op via  ORhavo@dominicuscollege.nl. 

 

Renske Blok-Pit, voorzitter ouderraad  

 

Oud leerling Corien Bary benoemd tot hoogleraar. 
Oud-leerling van onze school (gymnasium 1993-1999) en dochter van oud-collega Guus Bary is benoemd tot 

hoogleraar aan de Radboud Universiteit/ Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, met de 

leeropdracht Logische Semantiek. Ze zal haar oratie uitspreken op 15 juni 2018 om 15.45 uur. De titel van haar 

rede is ‘change perspective’.  

 

Lex Plantaz, afdelingsleider VWO bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e prijs voor de Disco Schoen bij ontwerpwedstrijd 

‘Mooiste schoen van Nijmegen’ 
In de Nieuwslink van vorig week maakten we melding van de prijs die onze leerlingen uit klas 3A1 hebben 

gewonnen met hun Disco Schoen. Gijs Winkels,  Alex Poels, Timo Kregting,  Doua Ouchen en Kim Hermkens 

hebben de schoen ontworpen tijdens de module Onderzoeken en Ontwerpen. Afgelopen maandag werden de 

leerlingen in het zonnetje gezet met mooie speeches, een glas (alcoholvrije) champagne en een vvv-bon. De 

Disco Schoen is tot eind juli te zien in het Nijmeegs Huis van de Geschiedenis. 

 

Sectie Universum en Tekenen 
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Excursie Xanten 1 Gymnasium 

Donderdag 31 mei gaan de leerlingen van 1G1 en 1GA1 op excursie naar Xanten. Bij Xanten, vlak over de grens 

in Duitsland, vestigden de Romeinen rond het begin van onze jaartelling eerst een legerkamp (om de grens van 

het Romeinse Rijk beter te kunnen verdedigen) en later een stad, Colonia Ulpia Trajana genaamd. Colonia Ulpia 

Trajana was met zo'n tienduizend inwoners een middelgrote stad met alle voorzieningen van dien. In de 

middeleeuwen ontstond het ‘moderne’ stadje Xanten. De laatste tientallen jaren zijn er bij archeologische 

opgravingen weer overblijfselen van de Romeinse stad aan het licht gekomen. Bovendien heeft men van enkele 

belangrijke gebouwen reconstructies op ware grootte gemaakt. Zo kun je in Xanten door een 'echte' Romeinse 

tempel, een amfitheater en een grote stadspoort lopen.  

 

De leerlingen moeten donderdag om 08.15 uur op school zijn. We rijden per bus naar Xanten waar we het 

Romeinse museum bezoeken. Ook zullen we kort de opgraving van het Grote Thermencomplex bezichtigen. 

Daarnaast verkennen de leerlingen aan de hand van opdrachten het Archeologisch Park, waar de meeste 

gereconstrueerde Romeinse bouwwerken staan. In het park volgen we ook een creatieve workshop. We 

vertrekken om 15.00 uur uit Xanten en verwachten ca. 16.15 uur weer terug op de school te zijn. 

 

De leerlingen moeten die dag etui en schrijfblok, lunchpakket, fototoestel en eventueel regenkleding bij zich 

hebben. Aangezien we naar het buitenland gaan, moeten ze ook een reisdocument (ID of paspoort) meenemen. 

Als de leerlingen in de museumwinkel of in het restaurant iets willen kopen, moeten ze wat zakgeld meenemen. 

In een les Latijn zal de excursie naar Xanten worden voorbereid.  

 

Ook tijdens de excursie zijn onze schoolregels van toepassing. In het museum en tijdens de workshop dienen 

mobiele telefoons uitgeschakeld te zijn. Via school is één van de begeleiders te allen tijde bereikbaar.  

 

Wij vertrouwen erop dat we een leuke en leerzame dag in Xanten tegemoet gaan. 

 

Harriët Dierx en Mandy van der Velden, docenten Latijn 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jaarplanner 
Week 22 Datum Tijd Wie Wat 

ma 28-5   Leerlingen Einde CE1 
 

28-5 Vanaf 16.30 uur Leerlingen 5H BBQ 
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di 29-5 Vanaf 12.40 uur Leerlingen 3H3 Maatschappelijke stage 

 29-5 14.30 – 16.30 uur Leerlingen 8e bijeenkomst HV-

leergemeenschap in A105 

wo  30-5 19.30 – 22.00 uur Ouders 6e MR-vergadering 

 30-5 14.30 – 16.30 uur Leerlingen 4H/5H en 5V/6V Herkansing rekenexamen 

do 31-5 Hele dag Leerlingen 1G Excursie Xanten 

vr 1-6    

Week 23     

ma 4-6    

di 5-6 Vanaf 12.40 Leerlingen 3H2 Maatschappelijke stage 

 5-6 10.00 – 16.00 uur Leerlingen 3H/4H/3V/4V en 

5V 

Night of the Nerds 

wo 6-6 12.40 – 16.30 uur Deelnemende leerlingen Schriftelijk examen Goethe 

Deutsch op DC 

 6-6 14.00 – 16.00 uur Nieuwe leerlingen Kennismakingsmiddag 

do 7-6    

vr 8-6    

 


