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Laatste loodjes schooljaar 2017-2018
Morgen staan de laatste ‘gewone’ lessen van dit schooljaar op het programma
waarna donderdag de 4e toetsweek van start gaat. Er wordt nog een laatste
inspanning van onze leerlingen (en collega’s) gevraagd om met een zo mooi
mogelijke cijferlijst naar het volgend jaar te gaan. Na de toetsweek zijn er nog de
nodige afsluitende activiteiten, excursies, mentoruitjes, etc… In de jaarplanning is de
planning van deze activiteiten terug te vinden.
Docenten zijn ter afsluiting druk met de overgangsvergaderingen en uiteindelijk
sluiten we in de week van 2 juli af met voor leerlingen alleen nog boeken inleveren op 5 juli. Op naar een
welverdiende zomervakantie!
Menno Bartlema

13 juni uitslag CE1
Voor de examenkandidaten is het morgen een spannende dag. Rond 15.00 uur belt
de mentor met de uitslag en kan bij een groot deel de vlag uit. De gezakten wacht
nog een herkansing op 18, 19 of 20 juni die zal bepalen of ze ook op 3 juli hun
diploma in ontvangst mogen nemen.
Menno Bartlema

Stem op Dandelion uit 3A1
Goed nieuws voor Sanne, Kim, Doua, Monique en Naära uit 3A1! Uit 40 inzendingen is hun bedrijf Dandelion
D.M.A. gekozen tot één van de drie finalisten voor de landelijke Day for Change verkiezing! Een mooi resultaat,
én deze ondernemers maken ook nog eens kans om Microkrediet Ondernemer van het Jaar te worden.
Dandelion D.M.A. specialiseert zich in het maken van vlogs en
video’s gemaakt om bedrijven en producten te promoten, onder
andere voor de Rabobank. Ze merkten dat ouderen vaak geen
idee hebben wat jongeren leuk vinden en dat veel bedrijven
geen idee hebben hoe ze jongeren kunnen bereiken. Omdat zij
zelf jong zijn, weten Sanne, Kim, Doua, Monique en Naära
precies hoe ze bedrijven hierbij kunnen helpen. En dat is gelukt!
Ze hebben met dit originele idee maar liefst €510 opgehaald
voor stichting Day for Change.
Van elk bedrijfje uit de top-3 komt aanstaande maandag 11 juni
een filmpje online op de website van Day for Change
(https://www.youtube.com/watch?v=--QhdNPSy0&feature=youtu.be). Gedurende 1 week kan het publiek
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op één van de drie finalisten stemmen. De finalist met de meeste stemmen wint de verkiezing. Direct na de
stemweek wordt de winnaar bekend gemaakt.
Een andere inzending vanuit het Dominicus College, Cards for the World uit 3A2, krijgt een eervolle vermelding.
Deze ondernemers zijn in de top-10 geëindigd, ook een heel knappe prestatie!
Houd de site van Day for Change dus goed in de gaten en breng je stem uit vanaf maandag 11 juni.
De sectie economie/bedrijfseconomie/m&o

Dayu Chen (5VWO) doet VWO schoolexamen Chinees
Sinds 2012 woont Dayu Chen in Nederland. Zij zit in 5 VWO. Vorige week deed Dayu met groot succes aan het
Wolfert Lyceum in Bergschenhoek bij Rotterdam haar schoolexamen Chinees. Zij behaalde op alle gemaakte
onderdelen de maximale score van een 10. Een geweldige prestatie.
Voor het echter zover was, moesten eerst nog wat stappen worden gezet. Het begon allemaal toen Dayu haar
vader, Jan Smulders afgelopen maart in de Gelderlander een artikel las, waarin werd gemeld dat dit jaar 170
leerlingen van verschillende scholen in Nederland zich voorbereiden op het eerste VWO schoolexamen
Chinees. Hij zag hierin meteen een kans voor zijn dochter en onderzocht of zij aan dit examen kon deelnemen.
Omdat het Dominicus College Chinees als taal niet aanbiedt, moest er naar een andere creatieve manier
worden gezocht. De schoolleiding wilde uiteraard graag meewerken aan een maatwerkconstructie. Dankzij een
goede samenwerking tussen de school, Jan Smulders, het NUFFIC, het examenbureau en het Wolfert Lyceum
kwam er een mooie oplossing tot stand. Op 29 mei deed Dayu, op een dag vier van de 5 examenonderdelen,
die voor 80% haar eindcijfer bepalen. De nog resterende literatuuropdracht levert ze begin juli in.
De Centrale Landelijke Examencommissie heeft laten weten dat dit schoolexamen rechtsgeldig is en ook voor
Dayu een vrijstelling kan opleveren voor een andere vreemde taal bij het eindexamen.
Lex Plantaz, afdelingsleider bovenbouw VWO

Eerste klassen naar de Efteling
Op woensdag 27 juni vieren alle eerste klassen de afronding van het schooljaar
met een bezoek aan de Efteling. Om 8:15 uur wordt er aan de voorkant van de
school verzameld en om 8:30 uur vertrekken we per bus naar Kaatsheuvel.
Leerlingen kunnen zich hier uitleven in de Vogelrok, de Droomvlucht en De
Baron 1898. Om 17:30 uur keren we per bus huiswaarts. We verwachten
uiterlijk om 19:00 uur terug op school te zijn, maar als het verkeer meezit, is dit
eerder.
Eten zit niet bij het bezoek aan de Efteling inbegrepen. Het is dus verstandig als
leerlingen zelf zakgeld meenemen, om wat te eten te kunnen kopen. De
entreekosten zijn eerder dit jaar al door de ouders betaald via de
ouderbijdrage. Per klas gaan er twee begeleiders mee. We hopen er een leuke
dag van te maken!
Namens de mentoren van de eerste klas,
Renée van de Schans
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De Lanteerne & Domincus College samen aan de slag!
Afgelopen donderdag kwam een groep leerlingen uit groep 5, 6 en 7 van basisschool de Lanteerne bij ons op
school. Het doel was om samen met de leerlingen uit 1A1 verschillende thema's te onderzoeken (volcanoes,
insects, buildings en nog veel meer!) en binnen die thema's een aantal voorbeelden te vergelijken in het Engels.
Dit was een beetje spannend voor veel leerlingen omdat ze samen met onbekende leerlingen en leerkrachten
moesten werken en zo veel mogelijk in het Engels moesten overleggen. Maar beide groepen waren heel
enthousiast en hebben er alles aan gedaan om er in de korte tijd een succes van te maken! Good work 1A1 and
the Purple Roses!
Nadia Nolli
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Dominifest afgelast
Helaas moeten we mededelen dat het dominifest niet door zal gaan i.v.m. een tekort aan kaartverkoop. Helaas
is de enthousiaste groep leerlingen die wel wil gaan te klein.
We zullen de kosten teruggeven aan de leerlingen die kaartjes hebben gekocht. Hiervoor kunnen leerlingen a.s.
woensdag en donderdag terecht bij de docenten van het AC in de personeelsruimte.
Namens het AC
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