Nummer 53 | 28 november 2019

In gesprek met 5 havo
Afgelopen vrijdag waren, op een lesvrije dag voor leerlingen, alle examenkandidaten van 5 havo op school voor
een gesprek met hun mentor en vakdocenten over kwaliteiten, resultaten, mogelijke verbeterpunten,
planning, etc.
De bijeenkomst begon om 09.00 uur met een samenzijn in mentorgroepjes. Hier konden de leerlingen nog
even sparren over de zaken die zij wilden bespreken met de vakdocenten. Elke leerling had hierover ter
voorbereiding ook een feedbackformulier ingevuld. Vanaf 09.30 waren alle vakdocenten aanwezig, in diverse
lokalen waren groepjes gemaakt. Tijdens 4 rondes van 10 minuten mochten de leerlingen de vakdocenten
vragen stellen! Om 10.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten in de mentorgroepjes. Daar werden tips en tops
gedeeld en was er gelegenheid om de eerste feedback van de docenten te delen.
Een ochtend vol goede gesprekken, positieve sfeer en betrokkenheid! Samen de schouders eronder zetten om
er een top-examenjaar van te maken! Tijdens de tafeltjesavonden van 2 en 3 december zullen de leerlingen, in
een driehoeksgesprek met hun ouders en mentor, hun ervaringen en tips delen.
Een groot compliment voor de inzet van onze leerlingen, de mentoren en vakcollega’s!
Nancy van Riet-Bunte, afdelingsleider havo

Leerlingen vrij i.v.m. ontwikkeldag
Op 2 december hebben alle leerlingen vrij in verband met een ontwikkeldag voor het onderwijzend personeel.
De ontwikkeldagen zijn een uitkomst van de cao onderhandelingen om zodoende de werkdruk in het onderwijs
te verminderen.
Dorine Pepping
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Lezen met sterren
In november hebben alle leerlingen van
havo 5 het boek Concept M van Aafke
Romeijn gelezen. Deze leerlingen zijn op
27 november naar de bibliotheek geweest
om met elkaar te discussiëren over het
boek en te luisteren naar een live interview
met de auteur. Daarna was er gelegenheid
voor de leerlingen om zelf vragen te stellen.
Concept M gaat over Hava, een 25-jarige
vrouw. Haar haren zijn grijs, haar huid is
doorschijnend, haar ogen zijn diepzwart. Ze
lijdt aan de mysterieuze ziekte kleurloosheid
die de maatschappij steeds verder
ontwricht: medicatie is onbetaalbaar voor
particulieren en de overheid kan de kosten
nauwelijks nog dragen. Hava raakt bevriend met een groep radicalen die voorspellen dat kleurlozen binnen een
paar jaar in de meerderheid zijn – het einde van de Westerse wereld. Ze begint te twijfelen aan haar eigen
bestaansrecht en besluit dat het tijd is voor actie.
Er zijn goede discussies gevoerd, er hing een prettige sfeer en het interview met Aafke was zeer verhelderend
en interessant. Kortom, een geslaagd project!
Joy Heesakker, docent Nederlands

Open week Bijles Netwerk
Van maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december organiseren wij een
Open Week voor onze huiswerkbegeleiding.
Misschien herkent u een van de volgende scenario’s: de eerste resultaten van de toetsweek vallen wat tegen,
het lukt uw kind niet helemaal om overzicht en structuur te creëren als het op huiswerk maken aankomt of uw
kind weet simpelweg niet hoe te leren. Misschien heeft u ook al eens over huiswerkbegeleiding nagedacht,
maar bent u nog niet 100% overtuigd. Daar kan onze Open Week uitkomst in bieden!
Tijdens de Open Week mag uw kind komen proeven van de huiswerkbegeleiding: Uw kind krijgt een eigen
planner die wij samen met hem of haar zullen invullen/controleren en we zullen actief begeleiden bij zijn of
haar maak- en leerwerk. Uw kind mag gedurende de hele week bij ons aanschuiven. Wij zijn iedere dag van
14.30 tot 18 uur geopend. Het streven is dat een leerling minimaal twee uur aanwezig is, zodat wij voldoende
de gelegenheid hebben om uw kind te begeleiden.
De Open Week is geheel kosteloos. Deze is er namelijk puur om een indruk te krijgen van onze
huiswerkbegeleiding en te ontdekken of deze aansluit op de behoeften van uw kind.
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U kunt uw kind aanmelden voor de Open Week via dominicuscollege@hwb.bijlesnetwerk.nl, dit kan tot en
met vrijdag 6 december. Graag daarbij de volgende gegevens doorgeven: uw naam, telefoonnummer, de naam
van uw kind en de klas waarin hij of zij zit en op welke dagen wij hem/haar kunnen verwachten. Ik neem
vervolgens persoonlijk contact met u op.
Graag helpen wij uw kind graag met ontdekken of huiswerkbegeleiding passend is.
Niels van Wanrooij, vestigingscoördinator Bijlesnetwerk

Masterclass Romeinse Fresco’s 2G
Op 25 november hadden de leerlingen van 2 gymnasium hun eerste Masterclass van dit schooljaar, een
Masterclass geïnspireerd op de fresco’s uit Pompeï en Rome.
De introductie van deze Masterclass werd verzorgd door Mandy van der Velden, docente Klassieke talen en
tevens archeologe. In een boeiend college liet ze de leerlingen nadenken over muren: muren thuis, muren op
school, muren in paleizen en muren in de oudheid. Verder vertelde zij over de achtergronden van fresco’s, gaf
ze informatie over de technieken ‘al fresco’ en ‘al secco’ met hun voor- en nadelen, leerde ze over verfsoorten
en liet zij een aantal beroemde voorbeelden van fresco’s uit de oudheid zien.
Enthousiast gingen de leerlingen na dit ‘college’ zelf aan het werk. Er werden in groepjes kaders en taferelen
geschetst, de schetsen werden aangeprezen, het beste ontwerp werd gekozen. De mooiste combinatie werd in
detail opnieuw geschetst op panelen en vervolgens geverfd.
Aan het eind van de dag was het resultaat een prachtig ‘fresco’ met de beroemde mythe van de Griekse held
Theseus die op Kreta in het labyrint de Minotaurus verslaat. Dit mythologische tafereel in het midden van de
‘fresco’ is een ontwerp van Luc, Alan en Tjeerd. Het kader, ontworpen door het groepje van Thom, Clint en
Thomas, laat rechts en links
Ionische zuilen zien en boven en
onder bevinden zich
bloemenkransen. De totale
afbeelding bestaat uit 64
paneeltjes van 20 bij 20
centimeter. Nu gaan we op zoek
naar een mooie plek in school
waar de Minotaurus en de held
door iedereen bewonderd
kunnen worden.
Het enthousiasme waarmee alle
leerlingen de hele dag gewerkt
hebben was enorm. Bedankt
daarvoor!
Harriët Dierx, docent Klassieke talen
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Gaan Studeren Avond
Het begint inmiddels een traditie te worden: de ‘Gaan Studeren Avond’ bij het vwo. Al jaren komen oudleerlingen terug naar de Alma Mater om leerlingen uit de bovenbouw van het vwo te informeren over de
opleidingen, die ze volgen of hebben afgerond. Dat de betrokkenheid met het Dominicus College heel groot is,
blijkt wel uit het feit dat er afgelopen woensdag maar liefst 46 oud- leerlingen uit verschillende
universiteitssteden naar Nijmegen afreisden. Twee studenten namen zelfs de moeite om uit het buitenland
(Edinburgh en Gent) naar hun oude school te komen.
Voor de oud- leerlingen zelf voelde het als een leuke reünie en zoals een van hen het ook treffend uitdrukte als
‘een warm bad’. Ook de aanwezige mentoren genoten zichtbaar van dit weerzien. De avond zelf trok ruim 300
bezoekers (leerlingen en ouders). Gestart werd met een forum in de aula waarbij vijf oud-leerlingen door Mark
van der Meijden werden bevraagd over hun studiekeuze, het studentenleven en indien al afgestudeerd over
hun werk. In het tweede gedeelte van de avond konden de aanwezigen de studenten in verschillende lokalen
bezoeken om meer in detail informatie te krijgen over een studie die hun belangstelling heeft. Dit leverde vaak
leuke gesprekken op. De leerlingen die ik sprak gaven aan zo’n avond heel informatief en nuttig te vinden als
onderdeel van hun studieoriëntatie. Alle reden dus om volgend schooljaar deze traditie verder voort te zetten.
Rest mij Carla van Gruijthuijsen, Nadda Khaled, Mark van der Meijden, Michael Amusah en natuurlijk onze
oud-leerlingen te bedanken voor het voortreffelijke verloop van deze avond.
Lex Plantaz, afdelingsleider vwo
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Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl

5.

