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Beleidsplan Onderwijs & ICT 2017-2021
Tijdens de MR-vergadering van afgelopen woensdag is unaniem instemming verleend aan het Beleidsplan
Onderwijs & ICT 2017-2021. De belangrijkste aandachtspunten in dit beleidsplan voor de komende jaren zijn:
 de implementatie van Office 365 per 1 augustus 2019 (en in het verlengde daarvan de heroverweging
van de elo)
 het optimaliseren van de inzet van de iPad en het gebruik van digitale leermiddelen
 de digitale geletterdheid van onze leerlingen
 de heroverweging van de ICT-infrastructuur (mediatheken, werkplekken, ed.)
Het beleidsplan is terug te vinden op de website onder het tabblad Ons onderwijs / ICT-school.
http://www.dominicuscollege.nl/ons-onderwijs/ict-school
Joost de Laat
Coördinator Onderwijs&ICT

Bericht voor ouders van leerlingen die gebruik maken van Kurzweil.
Vanaf heden zijn de licenties binnen onze school voor Kurzweil veranderd. Ik heb voor alle leerlingen nieuwe
inlognamen en wachtwoorden aangemaakt om bij het programma in te loggen. Thuis kunnen ze straks ook met
deze nieuwe licentie werken, maar dan moeten jullie de oude installatie verwijderen en de nieuwe opnieuw
installeren. Zie hiervoor de nieuwe handleiding op de website Kurzweil 3000 op Itslearning. Vervolgens kun je
Kurzweil ook gebruiken op je iPad en op elke PC/Laptop waar je het programma op hebt gezet. Voor de
toetsweken verandert er niets!
Eric Ordelmans
Docent Duits

Afscheid Nanda Verhagen
Helaas moeten wij dit schooljaar afscheid nemen van onze bevlogen docent
Nanda Verhagen.
Door de krimp van het aantal leerlingen bij ons op school en een aantal
noodzakelijke bezuinigingen moet er helaas ook bezuinigd worden op personeel.
Gelukkig kan Nanda komend schooljaar wel meteen aan de slag op het Citadel
College dat ook deel uit maakt van de Alliantie. Wij gaan in Nanda een heel
energieke en creatieve docent/mentor missen. Buiten haar lessen (CKV, tekenen
en nieuwe media) was zij een drijvende kracht bij Xpressions, de Barcelonareis en
het Cultuur coördinaat. Er werd zelden tevergeefs een beroep op haar gedaan bij
excursies, feestjes, en mentoractiviteiten.
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Het mag duidelijk zijn dat wij Nanda met pijn aan het hart laten gaan. Ook Nanda
vindt het erg het Dominicus te moeten verlaten, maar kijkt wel met een goed
gevoel terug. Zelf zegt ze hierover; “De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel toffe
klassen en taken gehad. Ik heb hier op school de ruimte gekregen om mij flink te
ontwikkelen tot de docent die ik nu ben en daar ben ik ontzettend blij om.
Bedankt voor deze mooie jaren en ik ga jullie allemaal missen!”.
Nanda, bedankt voor alles en veel succes in je nieuwe baan!
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw VWO

1G verkent Romeins Xanten
Afgelopen donderdag bezochten de leerlingen van 1
gymnasium vanuit het vak Latijn het Archeologische Park
Xanten. Door middel van diverse activiteiten verdiepten de
leerlingen zich in het leven in een oude Romeinse stad. ’s
Ochtends verzamelden ze in het museum informatie over
onderwerpen als ‘eten en drinken’, ‘reizen’, ‘wonen’ en
‘begrafenisrituelen’. Aansluitend volgden de groepen een
workshop waarbij ze creatief aan de slag moesten: wastafeltjes
zijn gemaakt en beschreven, tabulae ansatae (naamschildjes)
zijn met namen beslagen en gemmen mooi gegraveerd!
De rest van de dag hebben de leerlingen buiten in het park doorgebracht waar ze indrukwekkende reconstructies
van onder meer een Romeinse herberg, een amfitheater, een tempel, de wachttorens met stadsmuur en een
badhuis konden binnenlopen.
In Xanten kwam de Romeinse oudheid voor de leerlingen weer even tot leven!
Harriët Dierx
Mandy van der Velden
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MC Natuurbeleving
Op woensdag 23 mei hebben de leerlingen van 1G hun vierde en tevens laatste Masterclass van dit jaar gehad.
Dankzij geweldige hulp van ouders en collega’s werden de leerlingen per auto vervoerd naar Kekerdom, de
ingang van de Millingerwaard. Hier begon ieders d’Waaltocht. Verdeeld over drie groepen, elke groep begeleid
door een externe deskundige, gingen we op pad, zoveel mogelijk struinend en gebaande paden vermijdend.
Dankzij meewerkende weergoden, super-enthousiaste gidsen en fijne leerlingen hebben we weer veel kunnen
beleven in een bijzonder stuk natuur………;
Gestruind hebben we……; de ene groep dwars door een dichtbegroeid wilgenbos, de andere met de armen
omhoog door een manshoog brandnetelveld. Bij gebrek aan laarzen en door gestegen waterpeil vanwege de
regen in de dagen ervoor heeft een groep met blote voeten de overstroomde dam getrotseerd (top!), een
andere groep kon met een boogje om het diepe water heen lopen, een enkeling dacht door snelheid droog de
overkant te bereiken, struikelde en ging languit…. Samen geklauterd op een omgevallen boom, ‘natgeregend’
door spuugbeestjes.
En zeker ook veel biologisch moois waargenomen….;
een enorme beverburcht met daaromheen volop omgeknaagde bomen, een jonge hengst van konikspaarden
op zoek naar een eigen harem, diverse eetbare planten geproefd, zakken munt verzameld om thuis thee te
drinken, aan het strand zittend tijdens de lunch, een garnaaltje uit de Waal gevist en heel wat insecten
gedetermineerd. Kortom; een welgeslaagde dag.
Marlie Kaufholz
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Dominifest!
Woensdag 4 juli sluiten we het schooljaar samen af met het eindfeest bij de Berendonck! Het wordt een
strandfeest met festivalthema. Leerlingen kunnen waterskiën (speciaal voor ons voor maar €10,-), zwemmen,
beachvolleyballen, en er is muziek en een BBQ. We schenken fris, sap, bavaria mex en alcoholvrije cocktails.
Waar: De Berendonck
Wanneer: 4 juli van 16:00 tot 22:00
Kaarten: €7 (inclusief hamburger)
Kaartverkoop: 11 & 12 juni tijdens de grote pauze in B001 en B104.
Groet,
Het AC
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Muurschildering patio
Afgelopen donderdag is het ontwerp ‘pauw’ van Annemijn Peters uit 3H2 op de muur van de patio geschilderd.
Alle derdeklassers van Havo en Atheneum ontwierpen een prent van 15 cm x 45 cm.
Docenten Tekenen/Art§Design kozen uit de meer dan 100 prenten 5 ontwerpen. Vervolgens konden
medeleerlingen van het Dominicus College, aspirant leerlingen die de open dag bezochten en het personeel
kiezen uit die voorselectie van 5 prenten. Zij gaven unaniem de voorkeur aan het werk van Annemijn.
Loekie Krancher ontwierp de prent die het afgelopen jaar te zien was. Zij assisteerde Annemijn bij het
schilderen van haar prent op de muur van 3 meter x 9 meter. Annemijn werd onder andere ook geholpen door
3 vriendinnen. Gelukkig was het goed weer en na een dag hard werken was de klus geklaard
De sectie Tekenen/Art§Design

Jaarplanner
Week 23
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Vanaf 12.40

Leerlingen 3H2

5-6

10.00 – 16.00 uur
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12.40 – 16.30 uur

6-6

14.00 – 16.00 uur

Leerlingen 3H/4H/3V/4V en Night of the Nerds
5V
Deelnemende leerlingen
Schriftelijk examen Goethe Deutsch op
DC
Nieuwe leerlingen
Kennismakingsmiddag

wo
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7-6
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8-6

Maatschappelijke stage
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Week 24
ma

11-6

di
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Vanaf 12.40 uur

Leerlingen 3H2

Matschappelijke stage

13-6

Leerlingen

13-6

Leerlingen

do

14-6

Leerlingen

Uitslagdag CE1
15.00 uur uitslag bekend
16.00 uur bijeenkomst gezakten (H-med)
17.00 uur bijeenkomst geslaagden (aula)
I.v.m. voorbereiding op toetsweek:
Lessen vervallen na 4e uur (regulier)
Lessen vervallen na 2e blok (MK)
Start toetsweek 4

vr

15-6
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