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Benoeming afdelingsleiders
Sinds het vertrek van de heer Ronald Betram als conrector a.i. bestaat de directie uit 2 personen; daarnaast
werken we sinds het begin van dit schooljaar met drie teamcoördinatoren. Gezien de grootte van de school
hebben wij besloten om de directie niet uit te breiden, maar het managementteam aan te vullen met drie
afdelingsleiders. Dit, zodat zij de voornaamste taken in het kader van personeelszaken van de heer Betram
kunnen overnemen. De taak van teamcoördinator komt hiermee te vervallen.
De mr heeft ingestemd met deze structuurwijziging. Na een sollicitatieprocedure zijn op advies van de
benoemingsadviescommissie Emilie Braam-Roulot (havo), Sjel Jansen (vwo) en Kathelijne Wentink
(Monnikskap) per 1 november benoemd als afdelingsleider. Met de benoeming van deze drie collega’s als
afdelingsleider verandert er voor u als ouder en voor leerlingen in het contact met school dus niets. Zij blijven
na de mentor, het eerste aanspreekpunt voor hun afdeling.
Rest mij de nieuwe afdelingsleiders te feliciteren en hen veel succes te wensen in deze functie!
Gijs van Wijlen, rector a.i.

Eerste DC-dag 16 november
We kijken ontzettend uit naar onze eerste DC-dag op woensdag 16 november. Een mooie dag, waarin
ontmoeting, verbinding en samenwerking centraal staan. Het is een leerzame dag, maar ook met veel FUN!
Hieronder vindt u de praktische informatie over de dag.
Tijd
09.00 uur

Locatie
Pathé Nijmegen

Activiteit
Inloop

09.15 uur

Pathé Nijmegen

Opening dag

09.30 uur

Pathé Nijmegen

Film kijken

11.30 uur

Afhankelijk van gekozen Challenge

Uitdelen lunchpakket en verplaatsen naar locatie challenges

Het middagprogramma start op drie verschillende tijdstippen: 12:30 uur, 12:45 uuur en 13:00 uur. Dit is afhankelijk
van de reistijd van Pathé naar de challenge. De leerlingen lunchen op locatie van de challenge. In Magister kunnen
leerlingen t.z.t. zien wat de locatie en starttijd is van de gekozen challenge.
Vanaf 12.30 uur
14.00 uur
14.30 uur

Locatie gekozen challenge
Locatie gekozen challenge
Naar huis

Gezamenlijke lunch en start challenges
Eind van de challenge en reflectie op de dag
Einde van de eerste DC dag

Tijdstip van het einde van de dag variëert tussen 14.30 uur en 15.00 uur, afhankelijk van de reistijd. Dit is t.z.t. terug
te vinden in de informatie bij de gekozen challenge in Magister.
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Leerlingen zorgen zelf voor vervoer naar Pathé en naar de diverse locaties. Er is een directe busverbinding
tussen Pathé en het Dominicus College. Voor de leerlingen van de MK wordt voor vervoer gezorgd van
Pathé naar school; alle challenges voor deze leerlingen vinden op school plaats.
Er is een extra kleinere zaal voor leerlingen die graag in een iets rustigere setting van de film willen
genieten.
Vanaf maandag 7 november 17.00 uur kunnen leerlingen zich inschrijven via Magister voor de challenges.
Vanaf vrijdag 11 november kunnen leerlingen in magister zien waar ze ingedeeld zijn. Dit is ook de plek
waar ze extra info kunnen vinden mbt locatie, starttijd en benodigdheden voor de challenge.

We gaan ervanuit dat alle leerlingen deelnemen aan deze dag. De aanwezigheid van leerlingen wordt
gecontroleerd. We gaan er samen een leuke dag van maken!
Organisatie Team

Ouderavond profielkeuze donderdag 17 november
Op donderdag 17 november zijn de ouders van leerlingen van klas 3 (regulier en Monnikskap) van harte
uitgenodigd voor een informatieavond over de profielkeuze. In de Nieuwslink van volgende week vindt u een
uitgebreide uitnodiging.
Emilie Braam-Roulot, afdelingsleider havo en Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap

Gaan studeren avond donderdag 24 november
Donderdagavond 24 november vindt de ‘Gaan studeren avond’ plaats voor alle leerlingen van de bovenbouw.
Tijdens deze avond komen oud-leerlingen van het Dominicus College terug naar school om hun ervaringen te
delen over het studiekeuzeproces en te vertellen over hoe ze de overgang van de middelbare school naar het
vervolgonderwijs hebben ervaren. Dit wordt vormgegeven in een forum in de aula. Hierna kunnen de
leerlingen in verschillende lokalen oud-leerlingen spreken en vragen stellen over de invulling van hun
tussenjaar, hun studie, studie-ervaringen, het studentenleven en het studeren aan de verschillende
roc’s, hbo’s en universiteiten. Het gaat op deze avond dus zowel over het studiekeuzeproces van de oudleerlingen als over de inhoud van een bepaalde studie. De avond kan als lob-activiteit worden ingezet.
We nodigen zowel leerlingen als ouders van harte uit op deze avond! Alle leerlingen van de bovenbouw zijn
welkom (4H-5H-5V-6V); zij hoeven zich niet aan te melden voor deze avond. Deelname is niet verplicht, maar
zeker wel aan te raden. Na de toetsweek krijgen de leerlingen informatie over welke opleidingen de aanwezige
oud-leerlingen gedaan hebben. De lijst wordt ook nog via de Nieuwslink verspreid.
Hieronder vindt u het tijdschema van de avond:
4V / 5V / 6V
18.45 - 19.00 uur: Inloop
19.00 - 19.45 uur: Forum aula
20.00 - 21.00 uur: Lokalenrondes
21.00 uur: Einde bijeenkomst

4H / 5H
19.45 - 20.00 uur: Inloop
20.00 - 20.45 uur: Forum aula
20.45 - 21.30 uur: Lokalenrondes
21.30 uur: Einde bijeenkomst

(20.45-21.30 uur: mogelijkheid voor
geïnteresseerden om aan te sluiten bij de
lokalenrondes van oud-havoleerlingen voor hboopleidingen)

(oud vwo-leerlingen die een hbo-opleiding volgen zal
gevraagd worden om ook tijdens deze lokalenrondes
aanwezig te zijn)

Lars Jaensson en Carla van Gruijthuijsen, organisatoren
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Toetsweek 1
Volgende week begint de toetsweek. De reguliere leerlingen zien hun toetsrooster in Zermelo. Vandaag krijgen
alle reguliere leerlingen een e-mail met richtlijnen waaraan ze zich moeten houden en de examennummers
waarmee de leerlingen van de bovenbouw hun plaats in de zaal kunnen vinden. De richtlijnen vindt u ook als
bijlage bij deze Nieuwslink. Belangrijk voor de ouders: meld bij ziekte de leerling iedere toetsdag opnieuw ziek
door een telefoontje naar de receptie! Dank voor de medewerking.
Namens de organisatie van de toetsweek, Ad Hereijgers en Hanneke de Jong, zittingsleiders regulier

Global Exploration
Slotmanifestatie Global Exploration Mongolië 2022
Dinsdagavond 1 november vond de slotmanifestatie van het Global Exploration project
Mongolië 2022 plaats. De leerlingen, ouders, sponsoren en begeleiders kwamen bij
elkaar om een bijzondere tijd
af te sluiten. Een jaar waarin
hard is gewerkt en er een prachtige reis en
herinneringen zijn gemaakt en vriendschappen zijn
gesloten. Een ervaring om nooit te vergeten!
Nogmaals dank aan iedereen die zijn of haar steentje
hieraan bijgedragen heeft. De aftermovie van deze
bijzondere reis is nu te zien via het Vimeo account
van het Dominicus College.

Project Global Exploration Tanzania 2023
Op maandag 31 oktober was de informatieavond over
tot het Global Exploration project en de reis naar
Tanzania in de zomer van 2023. Hier vindt u de presentatie die tijdens deze informatieavond gebruikt is.
Leerlingen van de bovenbouw kunnen zich tot en met zondag 13 november inschrijven voor deelname aan het
project via https://www.global-exploration.nl/mijnsge. Zij moeten hiervoor onder andere een persoonlijke
motivatiebrief uploaden. Op zondag 20 november wordt bekend gemaakt welke leerlingen kunnen
deelneemen aan het project.
Team Global

Nederlands Kampioen op het Dominicus College!
Op zaterdag 29 oktober is Nina Eerdhuijsen, leerling van de Monnikskap,
Nederlands kampioen para-surfen (categorie staand) geworden. Hierdoor mag zij
in december deelnemen aan de wereldkampioenschap Para Surfing in Pismo Beach
in Californië (VS).
Kathelijne Wentink, afdelingsleider de Monnikskap
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Excursie Xanten 2 en 3 gymnasium
Op dinsdag 15 november gaan klas 2 en 3 gymnasium op excursie naar Xanten. Dit is een
uitgestelde excursie; de afgelopen jaren kon deze niet doorgaan, o.a. door
coronamaatregelen. Om 08.30 uur vertrekken we met een touringcar naar het Duitse
stadje. Daar bezoeken we het archeologisch museum en park en doen we mee aan een
creatieve workshop. Daarmee ervaren de leerlingen echt hoe Romeinen tweeduizend jaar
geleden in onze streken leefden. Om ongeveer 16.30 uur zijn we terug in Nijmegen.
Leerlingen moeten een lunch, een pen en misschien een regenjas meenemen. Ouders krijgen binnenkort een
betalingsverzoek van € 18,50.
Het resterende bedrag dat nodig is voor deze excursie past de school bij.
De vakgroep klassieken

Excursie tekenen 19 oktober
Met zo’n 50 bovenbouwleerlingen met het vak tekenen voerde de reis op 19
oktober met de trein naar Arnhem. We vertrokken in de mist, maar al snel zorgde
de zon voor een stralende stadswandeling. De oude-, na-oorlogse- of moderne stad
werden in kleine groepje verkend, met behulp van plattegrond en app. Een van de
groepjes ging in de ochtend naar kunstacademie ArtEZ om onder leiding van een
student een inkijkje te krijgen in de dagelijkse praktijk van de opleidingen aldaar.
Niet allerlei richtingen in de beeldende kunsten, maar bijvoorbeeld ook dans
passeerden de revue.
In de middag splitsten we op in een havo- en vwo-groep. Door havisten werd in en om de Eusebiuskerk
gespeurd naar middeleeuwse elementen en latere toevoegingen. Ook dachten zij na over de vraag of herbouw
en restauratie al dan niet moet plaatsvinden in historische stijl. Vwo’ers brachten een bezoek aan cultureel- en
erfgoedcentrum Rozet (dit gebouw van Neutelings Riedijk architecten komt in het examenthema voor). Daar
kregen we een rondleiding door een oud-leerling en ervaarden we het gebouw letterlijk van binnenuit. Beide
groepen brachten in de middag ook nog een bezoek aan het vernieuwde Museum Arnhem. Daar moest onder
meer een tekenopdracht uitgevoerd worden waarbij de ene helft van de groep een kunstwerk omschreef voor
de andere helft van de groep, die dit werk niet zag: een oefening in kunstbeschouwing. De resultaten daarvan
waren even leerzaam als amusant.
Al met al een goed gevulde dag, waarin leerlingen in vele wandelkilometers kennismaakten met wat er in een
stad zo dicht bij huis allemaal op kunstzinnig gebied te beleven is. Dat smaakt naar meer…
De sectie tekenen
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Jaarplanner
week
45
ma

7-nov

Toetsweek

di

8-nov

Toetsweek

wo

9-nov

Toetsweek

do

10-nov

Toetsweek

vr

11-nov

Toetsweek

week
46
ma

14-nov

ma

14-nov

2 lesuren

5V1, 5V2

Reg

Activiteitendagen/ uitloop
toetsweek
Project Vervolgkeuze LOB 5V

ma

14-nov

5H1, 5H2, 5H3, 5H4

5H

Gastlessen Rijden zonder invloed

ma

14-nov

2 lesuren per klas
vanaf 8.30 uur
180 minuten

6v scheikunde

6V

PO titreren 6V

ma

14-nov

120 minuten

5V wiskunde A

5V

PO statistiek

di

15-nov

di

15-nov

6V1, 6V2, 6V3, 6V4

6V

di

15-nov

2 lesuren per klas
vanaf 8.30 uur
9.00 - 12.30 uur

Activiteitendagen/ uitloop
toetsweek
Gastlessen Rijden zonder invloed

MK

speeddate-ochtend

di

15-nov

10.30 - 16.10 uur

Reg en MK

di

15-nov

2 lesuren

Leerlingen, OP en
OOP
CKV 4H1 en 4H2 en
lCKV MK
5V3, 5V4

Reg

CKV HD ckv 009 workshops
muziek/theater/dans/literatuur
Project Vervolgkeuze LOB 5V

wo

16-nov

9.00 tot 15.00 uur

Alle leerlingen

Reg en MK

DC dagen

wo

16-nov

19.30 - 20.30

do

17-nov

do

17-nov

do

17-nov

vr

18-nov

Ouderraad vergadering
Start periode 2

middag

bovenbouwleerlingen
met Frans
3H/3A/3G+ MK

Reg en MK
Reg en MK

Dag van de Franse taal - filmmiddag
in Pathé
Profielkeuze Ouderavond

Deze Nieuwslink wordt ook gepubliceerd op de homepage van onze website www.dominicuscollege.nl
Reacties zijn welkom: postbus@dominicuscollege.nl
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