
 

1. 

 

 

Lex Plantaz met pensioen 
Op 20 februari gaat Lex Plantaz na 

ruim 26 jaar stoppen op het 

Dominicus College. Hij was in 

verschillende functies op school 

werkzaam, laatstelijk als 

afdelingsleider vwo. Een klein verslag 

van zijn laatste werkweek. 

 

Terwijl verschillende stapels papieren 

tijdens een opruimsessie van zijn 

werktafel naar de papierbak gaan, 

neemt Lex Plantaz nog tijd om terug 

te kijken op 26 jaar verbondenheid aan het Dominicus College. 

 

‘Ik ga vooral de contacten missen met onze geweldige leerlingen, met fijne collega’s en met ouders. Ik ga ook 

de reuring missen, elke dag was er van alles te doen op school. En dan wil ik verschillende etentjes, de 

kerstlunch of andere activiteiten niet vergeten’, zegt Plantaz terwijl er zich een kleine stapel papieren vormt die 

gearchiveerd moeten worden. Rondkijkend op zijn werkkamer moet hij lang nadenken als hem gevraagd wordt 

wat hij de school toewenst. ‘Er is al veel bereikt, maar een klein Dominicus Museum zou ik toch wel graag zien. 

Met de jaren is de aandacht voor de historie van de school wat naar de achtergrond geraakt en dat vind ik wel 

jammer. Zo had ik destijds graag het oude logo behouden als blijk van onze verbintenis met de Dominicaner 

Orde. En een echte alumnivereniging, die had ik toch ook graag willen zien’. 

 

‘Waar ik trots op ben? Nou, dan denk ik aan veel dingen. Bijvoorbeeld aan de diploma-uitreikingen. Ik vond het 

mooi om te zien dat er net zo hard geapplaudisseerd werd voor de leerlingen die cum laude afstudeerden als 

voor de leerlingen die er keihard voor moesten werken. Ik ben ook heel blij met de komst van de Monnikskap, 

omdat we daarmee nog nadrukkelijker onze maatschappelijke rol in kunnen vullen. Als laatste ben ik toch ook 

wel trots op het gebouw, je wilt niet weten hoe het 26 jaar geleden was.’  

 

Als laatste wil ik nog weten wat hij vooral niet gaat missen. Met een karakteristieke lach roept hij gelijk: ‘de 

ellelange vergaderingen over terugkerende onderwerpen!’ 

 

Na zijn afscheid gaat Lex eerst op reis naar Andalusië om daarna ‘niks’ te gaan doen. ‘Ik zie wel wat er op mijn 

pad komt. Ik blijf in ieder geval het Dominicus College volgen. Als mensen mij vragen waarom ik het hier zo 

naar mijn zin heb gehad, is mijn reactie altijd dat het vooral de leerlingen zijn die onze school tot zo'n plezierige 

school maken. Ik zal dan ook goede herinneringen blijven houden aan het Dominicus College. Ik kom echt niet 

elke week langs, maar ik ben wel nieuwsgierig. Ik wens jullie allemaal, leerlingen, collega’s en ouders een hele 

goede toekomst toe.’ 

 

Mark van der Meijden, coördinator bovenbouw vwo 
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 2. 

2de-klassers halen recordbedrag voor Kika op 
Ieder jaar doen leerlingen van alle tweede klassen mee aan een sponsorloop tijdens de kerstactie op school. Dit 

jaar stond deze sponsorloop in het teken van Kika, een organisatie die zich inzet voor (onderzoek naar) 

kinderen met kanker.   

 

Marieke Geurts, moeder van één van de leerlingen in 2havo, kwam voor de sponsorloop in de verschillende 

klassen vertellen over haar nichtje van drie, dat kanker heeft. Het verhaal maakte veel indruk op de leerlingen, 

waardoor de jacht op sponsoren fanatiek werd ingezet. Tijdens de sponsorloop beklommen zij vervolgens 

obstakels, kropen onder netten door en renden zich de longen uit het lijf om binnen twintig minuten zoveel 

mogelijk rondjes te maken; voor ieder rondje kregen zij namelijk sponsorgeld van ouders, opa’s, oma’s, buren, 

vrienden en familie.  

 

In de afgelopen weken werd al het geld opgehaald en verzameld; alle klassen haalden prachtige bedragen op. 

Op maandag 10 januari werd het totaalbedrag van 2992 euro symbolisch overhandigd aan Marieke Geurts en 

haar nichtje. Het volledige bedrag komt ten goede aan Kika.   

We zijn enorm trots op onze leerlingen en hun inzet! 

 

Mentoren klas 2 

 

 
 

Oproep klankbordgroep onderwijsvernieuwing bovenbouw 
Graag willen wij u uitnodigen voor de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep onderwijsvernieuwing 

bovenbouw op 25 maart van 19:00 – 20:30 uur. Voor de eerste bijeenkomst in oktober heeft zich een aantal 

ouders gemeld maar er is zeker ruimte voor andere ouders om ook aan te schuiven. Heeft u belangstelling dan 

kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat via: kiki.geurts@dominicuscollege.nl  

  

Susanne Elgershuizen en Nancy van Riet-Bunte, namens het projectteam Onderwijsvernieuwing bovenbouw 
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 3. 

Masterclass Ixea Romana 1G 
Op woensdag 5 februari hebben de leerlingen van 1 gymnasium deelgenomen aan hun allereerste Masterclass. 

De leerlingen volgden bij experts een tweetal presentaties over verschillende onderwerpen. Zo kregen ze 

informatie over meubels in een Romeins woonhuis of over winkeltjes in de Romeinse tijd. Ze kregen 

voorbeelden te zien van wandschilderingen en mozaïeken waarmee de Romeinen hun huizen decoreerden. 

Bijzonder was dat deze ‘experts’ leerlingen van de 4e klas waren die hun kennis mochten overbrengen op de 

eerstejaars! 

 

Na de presentaties gingen de leerlingen zelf creatief aan de slag. De maquette die ze al gemaakt hadden tijdens 

de ODC ἀλφα mocht op zo Romeins mogelijke wijze worden aangekleed! Godenschilderingen, tuinen compleet 

met bloemen en eendjes, Romeinse aanligbedden om op te eten, minuscule potjes en kruikjes voor 

etenswaren, gordijntjes om vertrekken af te sluiten – met veel oog voor detail hebben de leerlingen 

woonhuizen gemaakt waar een Romein jaloers op zou zijn!  

 

Mandy van der Velden, docente Latijn 
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 4. 

Inschrijven tafeltjesavonden 
Heeft u zich al ingeschreven voor de tafeltjesavonden? Dit kan nog tot en met dinsdag 18 februari 10.00 uur. 

 

Paul Wolters, applicatiebeheerder 

 

Uitslag eerste ronde Wiskunde Olympiade  
Donderdag 23 januari hebben 16 leerlingen van 3, 4 en 5 vwo meegedaan met 

de wiskunde olympiade. Kasper van Erp uit 3 vwo, Jana Leseman uit 4 vwo en 

Lucas Löwik uit 5 vwo wisten zich te plaatsen voor de halve finale. Kasper 

haalde landelijk zelfs de 7e plaats. De sectie wiskunde wenst ze veel succes in 

de volgende ronde. 

 

Hanneke Abbenhuis, docent 

 

Aanmelden‘Tips voor Thuis-avond’ 
In de Nieuwslink van vorige week stond een uitnodiging voor de Tip voor Thuis-avond op woensdag 19 februari 

van 19.00 – 21.00 uur. De link naar de aanmeldmodule werkte echter niet. Hier vindt u de juiste link:  

https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8. U kunt zich nog aanmelden tot en met vrijdag 14 februari.  

  

Niels van Wanrooij, Bijlesnetwerk 

 

Planning 
week 8           

ma 17-feb   Leerlingen  Allen  Vrije dag 

di 18-feb   Leerlingen Allen  Geen lessen 

di  18-feb 
  

Leerlingen Allen  
Herk. 4H, 5H, 5V, 6V 

di  18-feb 
  

Ouders Allen Inschrijving tafeltjesavond gesloten 

wo 19-feb Avond   Allen MR 

wo  19-feb Avond Ouders Allen onderbouw huiswerkbegeleiding 

do 20-feb   Leerlingen  Allen 
Verkort lesrooster DC t/m 8e uur: 
verkort lesrooster MK t/m 5e blok 

vr  21-feb   Ouders Allen Publicatie rooster tafeltjesavonden 

vr 21-feb 6e t/m 8e lesuur Leerlingen Regulier 4H.schk1: Rondleiding RWZI 

week 9           

ma 24-feb   Leerlingen Allen  Carnavalsvakantie 

di 25-feb   Leerlingen Allen  Carnavalsvakantie 

wo 26-feb   Leerlingen Allen  Carnavalsvakantie 

do 27-feb   Leerlingen Allen  Carnavalsvakantie 

https://forms.gle/mrQAoB7z6XxPaSxR8
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 5. 

vr 28-feb   Leerlingen Allen  Carnavalsvakantie 

week 10           

ma 2-mrt   Leerlingen Allen Geen lessen 

ma  2-mrt   Leerlingen Regulier 6V.Te: Atelierdag 

di 3-mrt         

  3 - 7 mrt.   Leerlingen Allen  Reis naar Cern (± 20 leerlingen op 
inschrijving) 

wo 4-mrt 18.30 - 21.30 uur  Ouders Allen  Tafeltjesavond 

do 5-mrt 18.30 - 21.30 uur  Ouders Allen  Tafeltjesavond 

do  5-mrt Avond Leerlingen Regulier 4H/4V CKV: Conny Jansen Danst (32 ll.) 

vr 6-mrt 
    

vr - do 6 - 12 mrt.   Leerlingen Regulier 3H1: uitwisseling Polen op bezoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl 

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

http://www.dominicuscollege.nl/
mailto:postbus@dominicuscollege.nl

