
 

1. 

 

 

Online informatieavond  
Het bericht eerder deze week over de toekomst van het Dominicus College heeft veel reacties opgeleverd van 

uw kant. Er kwamen vragen en suggesties en er was boosheid en teleurstelling. Wij vinden dat zeer begrijpelijk 

en willen graag met u in gesprek om onze plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. 

Wij organiseren een online informatieavond op donderdag 8 april om 19.00 uur. U ontvangt op korte termijn 

een uitnodiging om hieraan deel te nemen. Veel van uw vragen hebben we inmiddels verzameld en 

beantwoord in een ‘Q and A’, deze vindt u op de website. 

 

Vanzelfsprekend blijven we open staan voor uw reacties via ons mailadres postbus@dominicuscollege.nl. 

 

Met vriendelijk groet, 

Dorine Pepping 

 

Inschrijven DC-uren periode 4  
Vanwege de coronabeperkingen zullen er in periode 4 een aantal aanpassingen plaatsvinden wat betreft 

bijzondere modules (DC-uren). Binnenkort zullen de leerlingen een powerpoint toegestuurd krijgen als 

voorbereiding op de keuze van DC-uren in periode 4. Hierin zullen deze wijzigingen worden besproken. 

  

De examenklassen schrijven zich in periode 4 niet meer in voor DC-uren aangezien zij examentrainingen 

krijgen en het examen spoedig daarna begint. 

Voor de andere bovenbouwklassen (4H, 4V, 5V) geldt de volgende tijdsplanning: 

• vr 2 april: leerlingen ontvangen een instructie voor het inschrijven (powerpoint) met 

keuzemogelijkheden voor speciale modules 

• di 6 april - vr 9 april: rooster DC-uren staat in Zermelo open ter inzage 

• vr 9 april 17.00 - ma 12 april 10.00: inschrijving DC-uren in Zermelo en mogelijkheid tot aanvraag 

maatwerk 

• do 15 april: start periode 4 

 

De projectgroep bovenbouw 

 

Voorstelling Bakchanten door theatergroep Aluin 
Op dinsdag 30 maart om 17.00 uur komt theatergroep Aluin naar het Dominicus College met de voorstelling 

Bakchanten. De voorstelling is bedoeld voor de gymnasiumleerlingen uit klas 4 en 5 en voor de leerlingen uit 

klas 6 met Grieks in hun pakket. Uiteraard zal de avond verlopen met inachtneming van de coronaregels. 

De tragedie Bakchanten van Euripides waarop de voorstelling is gebaseerd, is tevens de examentekst voor het 

vak Grieks dit schooljaar.  

  

‘De Bakchanten, een groep wilde en dronken vrouwen, trekken zingend en dansen  

door het land. Onder invloed van de aantrekkelijke Dionysos, de god van plezier en dans, geven ze zich bloot 

aan onbeteugeld genot. Koning Pentheus erkent Dionysos niet als god en wil de orde in zijn land handhaven. 

Hij neemt Dionysos gevangen. Een beslissing met een gruwelijke afloop (bron: toneelgroep Aluin). 
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Is het terecht dat Pentheus streng optreedt tegenover de losbandige Dionysos of had hij beter de god in zijn 

stad kunnen verwelkomen met alle eventuele gevolgen van dien? Waarop baseert iemand zijn keuzes? Maakt 

iemand keuzes met zijn verstand of met zijn gevoel? Moet een leider soepel met regels of vernieuwingen 

omgaan of ze heel strikt naleven en handhaven? Hoe actueel kan een klassiek thema zijn! 

  

In de lessen KCV hebben de gymnasiumleerlingen uit klas 4 en 5 het bezoek aan de voorstelling voorbereid.  

  

We verheugen ons erop de Bakchanten na twee keer annuleren te kunnen verwelkomen op onze school. 

  

De sectie klassieken 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cursus ‘Ontdek de Oudheid’  
Vorige week woensdag is de traditionele cursus Ontdek de Oudheid van start gegaan. In een drietal 

bijeenkomsten van de docenten klassieke talen maken de nieuwe eersteklassers met belangstelling voor het 

gymnasium kennis met de klassieke oudheid, het Latijn en het Grieks. Tijdens de eerste bijeenkomst was er 

aandacht voor het Latijn in Nijmegen, vluchtelingen uit Troje en voor de metamorfoses in het verhaal van 

Midas. De tweede les was gewijd aan de dierenwereld van de klassieke fabels en volgende week eindigt de 

cursus met een les over het Grieks met zijn aparte alfabet en bijzondere goden. 

 

Harriët Dierx 

Docent klassieken  
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 3. 

 

Onderzoek Stress & Veerkracht  
In het najaar van 2020 hebben een deel van de 3e en 5e klassen vragenlijsten ingevuld over het thema stress en 

veerkracht. Het doel was om meer zicht te krijgen op de hoeveelheid stress, gevolgen van stress en de factoren 

die bijdragen aan stressbeleving. Daarnaast wilden we een beeld krijgen op de veerkracht van de leerlingen om 

aanknopingspunten te vinden voor ons beleid op dit gebied. Intussen zijn de resultaten geanalyseerd. Een 

samenvatting hiervan is naar de deelnemende leerlingen gestuurd en is terug te vinden als bijlage bij deze 

nieuwslink. 

 

Eva Bruggeman 

Orthopedagoog i.o.t. schoolpsycholoog 

 

Nancy van Riet-Bunte 

Conrector  

 

Personele mutaties 
Arthur Mutsaers, docent Aardrijkskunde, is vanwege gezondheidsklachten langdurig afwezig. Zijn lessen zullen 

zo spoedig mogelijk overgenomen worden door een vervanger. Zodra daar meer duidelijkheid over is, volgt 

nadere informatie. 

 

Menno Bartlema  

Conrector  

 

Corona-update  
Deze week werd duidelijk dat we voorlopig niet op versoepelingen hoeven te rekenen. Dat betekent dat we er 

nu vanuit gaan dat de huidige situatie minimaal tot de meivakantie gehandhaafd zal blijven: examenklassen de 

hele week op school en de andere leerjaren minimaal 1 dag per week. De toetsweek (dinsdag 6 april t/m 

woensdag 14 april) zal conform planning voor alle leerjaren doorgaan, waarbij we de klassen over meerdere 

lokalen verdelen om onderling afstand te kunnen bewaren. Het toetsrooster wordt na het weekend zo snel 

mogelijk gepubliceerd. Op 15 april starten de lessen voor periode 4. De 1e en 2e klassen zullen op dinsdag en 

donderdag naar school komen en de 3e klassen behouden hun lesdag op vrijdag. Andere leerjaren gaan 

wisselen: 4h en 5v komen iedere maandag naar school, 4v op woensdag. Op de andere lesdagen blijven de 

lessen online. 

 

Menno Bartlema 

Conrector 

 

Timo Kregting en Ivan Xu genomineerd voor de Van Melsen prijs 

2021  
De Van Melsenprijs is een landelijke prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan leerlingen die binnen hun 

profielwerkstuk op het gebied van eigen experimenteel onderzoek een bijzondere prestatie hebben geleverd. 
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 4. 

Timo en Ivan hebben onderzoek gedaan naar de perceptie van akkoorden in verschillende muzikale 

stemmingen. Oftewel: vinden proefpersonen dat een bepaald akkoord mooier in de gelijkzwevende stemming 

klinkt dan in de reine stemming? En hangt een eventuele voorkeur ook nog af van muzikale achtergrond of 

leeftijd? 

 

Om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, hebben ze geluidsfragmenten laten horen aan maar liefst 132 

proefpersonen op het Dominicus College en het Pax in Druten. Een samenvatting van het onderzoek wordt hier 

als bijlage toegevoegd. 

 

Aanstaande vrijdag 26 maart is de prijsuitreiking en zullen we weten of Timo en Ivan in de prijzen vallen. 

Vanwege de coronamaatregelen zal de prijsuitreiking niet op de Radboud Universiteit plaatsvinden maar via 

een digitale meeting. We wensen Timo en Ivan heel veel succes! 

 

Virgil Tromp 

Docent natuurkunde 

 

 
 

Bericht namens de MR   
Naar aanleiding van de e-mail van de directie en van het krantenbericht van afgelopen woensdag, heeft de 

Medezeggenschapsraad een bericht opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd. Wij willen benadrukken dat wij er 

als MR voor u zijn.  

 

Namens de gehele MR-geleding 
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Webinar DUO  

Op 1 oktober 2020 was het eerste webinar van DUO voor de examenleerlingen en hun ouders(s)/verzorgers(s) 

in dit studiejaar. Op donderdag 29 april om 19.30 uur is het tweede webinar van DUO. Hierin blikken zij terug 

op de belangrijkste zaken uit het eerste webinar en gaan zij in op de praktische zaken waar de aanstaande 

studenten mee te maken krijgen, bij het aanvragen van de studiefinanciering en het regelen van de 

studentenreisvoorziening. U ontvangt daarvoor te zijner tijd een email met een link naar de aanmeldpagina van 

DUO.  

  

Colette Ribbers 

Decaan 

 

Bijles netwerk  
Vorige week heeft u via de mail een brief ontvangen over de mogelijkheid voor uw kind om een 

examentraining van Lyceo te volgen in de meivakantie. De deadline van inschrijven hiervoor is donderdag 1 

april. Mocht uw kind willen deelnemen, geef hem/haar dan op tijdig op. Hierbij nogmaals de link naar de 

inschrijfpagina: https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/dominicuscollege/  

 

Via de school profiteert uw kind van een flinke korting. Deze korting is al verwerkt in de tarieven op de 

inschrijfpagina. 

 

Heeft u vragen, neem dan even contact op met Niels van Wanrooij (vestigingscoördinator). 

 

T. +31 6 13057615 

E. niels.vanwanrooij@hwb.bijlesnetwerk.nl  

 

 

 

Jaarplanner 

week 13 
     

ma 29/mrt. Vanaf 13.45 uur Leerlingen Allen Voorlichting 4V over Business & Research 
College (BRC): 
13.45 uur 4V.beco1, 14.15 uur 4V.beco2 

di 30/mrt. 17.00 uur Leerlingen Allen 4G, 5G, 6G (totaal 80 ll.): Toneelvoorstelling 
Bakchanten 

wo 31/mrt. 14.30 - 16.30 uur Docenten Allen Bijeenkomst inductie nieuwe docenten 
 

31/mrt. 
 

Leerlingen Allen Deadline PWS-presentaties 

do 1/apr. 
 

Leerlingen Regulier Deadline definitieve profielkeuze 3H/3V 
 

1/apr. 
 

Leerlingen Regulier Deadline LOB portfolio 5H/6V 

vr 2/apr. 
    

week 14 
  

 

  

ma 5/apr. 
 

Leerlingen Allen Pasen 

https://www.lyceo.nl/examentraining/inschool/dominicuscollege/
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 6. 

di 6/apr. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 
 

6/apr. 08.30 - 10.00 uur Docenten Allen Tijd gereserveerd voor mentoroverleggen 
 

6/apr. 10.00 - 13.00 uur Docenten Regulier Teambijeenkomst 3-4-5H en teambijeenkomst 
5-6V  

6/apr. Vanaf 13.00 uur Docenten Allen Tijd gereserveerd voor sectieoverleggen 
 

6/apr. 16.15 - 18.00 uur Personeel Allen PMR 

wo 7/apr. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 
 

7/apr. 09.00 - 12.00 uur en 
13.00 - 16.00 uur 

Personeel Allen Herhaling BHV 

 
7/apr. 

 
Ouders Allen OR 

do 8/apr. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 
 

8/apr. 09.00 - 13.00 uur Docenten MK Teambijeenkomst MK 
 

8/apr. 10.00 - 13.00 uur Docenten Regulier Teambijeenkomst 1-2 en teambijeenkomst 3-
4V 

vr 9/apr. 
 

Leerlingen Allen Toetsweek 
 

9/apr. 09.00 - 16.00 uur Personeel Allen Herhaling EHBO 

 

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

Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl 

http://www.dominicuscollege.nl/
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