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DC-dag 2: durf te dromen! 
De tweede DC-dag staat in het teken van dromen en vindt plaats op maandag 30 januari op 
school. Tijdens de activiteitendagen op 26 en 27 januari krijgen alle leerlingen nog 
instructie en uitleg over de Rafiki-methode. Hierbij een overzicht van hoe de DC-dag eruit 
gaat zien: 
 
09:15 – 09:30  Ontvangst leerlingen in aula 
09:30 – 11:30  Carrousel van 3 rondes performances waar leerlingen naar gaan kijken 
11:30 – 12:15  Pauze, lunch wordt door school verzorgd 
12:15 – 14:15  Workshops waar leerlingen zich vooraf voor hebben ingeschreven 
14:30 – 15:00  Afsluiting in de aula 
 
De leerlingen krijgen een bericht waarin instructies staan hoe zij zich moeten inschrijven voor een workshop. 
Inschrijven kan van vrijdag 20 januari 17:00 uur tot maandag 23 januari 09:00 uur via Magister, dit geldt zowel 
voor regulier als voor de Monnikskap. Let op, inschrijven gaat alleen via de computer, via de telefoon en iPad 
werkt deze functie helaas (nog) niet. 
 
We hebben er veel zin in! 
 
Organisatieteam DC-dag 
 

Dominicus College naar het RAN 
Onze school gaat sluiten, maar mag natuurlijk niet vergeten worden! Een groep docenten en oud-docenten is 
bezig materiaal uit verleden en heden van de school te verzamelen en ordenen. Deze Collectie Dominicus 
College zal uiteindelijk ondergebracht worden in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). In het archief kun je 
dan later nog steeds onderzoeken wat voor een bijzondere school het Dominicus College was en is. Deze week 
was de archiefcommissie op bezoek bij het RAN in de binnenstad (naast de bibliotheek) om te zien waar de 
verzameling over anderhalf jaar terecht zal komen. Als u dit leest en u hebt nog (ideeën voor) materiaal 
van/over de school dat geschikt zou zijn voor in een archief, laat het dan gerust weten 
aan HEA@dominicuscollege.nl. 
 
Namens de commissie, Ad Hereijgers 
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 2. 

Activiteitendagen 26 en 27 januari 
Alle activiteiten zijn verwerkt in Zermelo en terug te vinden in de individuele roosters. 
 
Paul Wolters, applicatiebeheerder  
 

Kiezen van DC-uren  
in periode 3 
Periode 3 komt eraan. De bovenbouwleerlingen 

mogen weer voor een deel hun eigen rooster kiezen: 

de DC-uren! De DC-uren voor periode 3 worden 

gekozen via de Zermelo app. De keuze van de DC-

uren gaat open op woensdag 25 januari om 17.00 

uur en sluit op donderdag 26 januari om 09.00 uur. 

 

Behalve de vakgerichte verwerkingsuren is er weer 

een mooi aanbod aan interessante verdiepings- en 

ondersteuningsmodules (15 in totaal in periode 3). 

Onder andere de module studievaardighe-

den waarover u in onderstaand bericht wordt 

geïnformeerd. 

 

We denken dat het interessant en nuttig kan zijn dat 

u als ouder meedenkt met het keuzeproces van uw 

dochter of zoon. 

 

Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp,  

projectgroep bovenbouw 

 

Betere resultaten in minder tijd!   
Steekt uw zoon/dochter veel tijd in school, maar raakt hij/zij regelmatig teleurgesteld door de resultaten? In 

periode 3 verzorgt onze oud-docent en leerdeskundige Twan Huijbers wederom de module “studievaardig-

heden op weg naar je examen” In deze training leren leerlingen HOE zij moeten leren.   

  

De training is gericht op het aanleren van ‘metacognitieve vaardigheden’ (sturen en reguleren van denk- en 

leerprocessen). Onder begeleiding van de docent krijgen leerlingen inzicht in het leerproces, planning, 

evaluatie en oefenen zij met effectief leren. Tijdens de lesuren gaan leerlingen praktisch aan de slag met zelf 

meegebrachte (examen)opgaven van de eigen vakken. Er wordt een actieve participatie gevraagd en oefening 

buiten de lesuren. Deze module is voor iedereen op weg naar het examen, dus iedereen in de bovenbouw!  

  

Deze module wordt in periode 3 als DC-module aangeboden. Wij denken dat sommige leerlingen hier veel 

profijt van kunnen hebben. Denkt u dat dat ook voor uw kind geldt, ga dan met haar of hem het gesprek aan 

om zich hiervoor in te schrijven. 

  

Riff Tjon Eng Soe en Virgil Tromp, projectteam bovenbouw 
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Excursie naar Leiden  
Voor examenkandidaten 6V en examenkandidaten Monnikskap met natuurkunde of biologie hebben we 

tijdens de activiteitendagen op vrijdag 27 januari een mooie excursie naar Leiden georganiseerd. Afhankelijk 

van hun pakket kunnen de leerlingen kiezen uit een workshop ‘fossielen en evolutie’ bij museum Naturalis of 

een workshop ‘experimenten uit de quantummechanica’ bij het lab van Quantum rules! 

 

Na de lunchpauze gaan de leerlingen die voor Naturalis hebben gekozen onder begeleiding van een van de 

biologiedocenten een aantal zalen van het museum verkennen. De leerlingen bij Quantum rules! spelen 's 

middags een spel om hun inzicht in de quantummechanica te vergroten. 

 

De inhoud van de workshops is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep en sluit inhoudelijk goed aan op de 

examenprogramma's van biologie en natuurkunde. De kosten van deze excursie worden in zijn geheel door de 

school betaald.  

 

We verheugen ons op een leuke en leerzame excursie met de leerlingen! 

 

Gwen van Duin, docent biologie en Virgil Tromp, docent natuurkunde 

 

 
Museum Naturalis 

 

Jaarplanner 
week 4           

ma 23-jan       Toetsweek 

di  24-jan       Toetsweek 

wo 25-jan       Toetsweek 

wo 25-jan 19.30 - 20.30 uur     Ouderraad vergadering 

do 26-jan       Activiteitendagen/ 

uitloop toetsweek 

    180 minuten 5H leerlingen scheikunde  H Po Cool 

do  26-jan dagdeel per klas 5V CKV 2 klassen V SE Gesamtkunstwerk 

do  26-jan 09.00 - 13.00 uur klas 2 LO Binnensportdag  
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do  26-jan   klas 6V Reg   Tekenen, dagdeel 

werken aan het CPE  

do  26-jan 09.00-15.00 uur stamgroep KOG-KAM MK Projectdag VMDM 

vr 27-jan 1 dagdeel klas 2 reg Wiskunde activiteit 

vr 27-jan 10.00 uur - 12.00 uur 

(OVB) 

klas 5h & 6V Reg Schaatsen 

vr 27-jan 09.00-12.00 uur stamgroep KOG-KAM MK Projectdag VMDM 

vr 27-jan ‘s middags BB Tekenen Reg Bezoek aan Artez 

vr 27-jan 09.15 - 14.30 uur 3H1, 3G1 en klas 3 van de 

MK 

Reg/MK Vrijheidsmuseum in 

Groesbeek 

vr 27-jan Hele dag 6V NG en NT leerlingen Reg  Excursie naar Leiden  

vr 27-jan       Activiteitendagen/ 

uitloop toetsweek 

week 5           

ma 30-jan 09.00 tot 15.00 uur Alle leerlingen  Reg/MK DC dagen 

di  31-jan       Start periode 3 

di  31-jan 10:30 - 01:00 uur vrijwilligers uit 5/6G Reg workshop en opera 

Amsterdam 

wo 1-feb 15.30 - 17.30 uur leerlingen en collega's MK MK Informatie- en 

kennismakingsmiddag 

MK 

do  2-feb         

vr 3-feb         

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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