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Xpressions 2023 – Kaartverkoop 20 t/m 25 maart 
 

Beste leerlingen, ouders en collega’s, 

 

5 april is de voorstelling van Xpressions om 19.30 uur in de aula van onze school. De inloop is vanaf 19.00 uur. 

De kaartverkoop hiervoor is van 20 t/m 25 maart in de grote pauze op het podium. Een kaartje kost € 2,50 en 

inclusief gratis drankje. Betalen kan op twee manieren: contant, maar dan wel graag gepast! Of met een QR 

code via de telefoon. 

 

Ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes zijn natuurlijk van harte welkom!!!  

 

Team Xpressions 

 

Boekpresentatie Bram fietst 
In een volle personeelskamer gaf collega Bram Witvliet 
afgelopen donderdag zijn boekpresentatie. Hij gaf een inkijkje 
in zijn   12-jarige queeste om álle dorpen en steden van 
Nederland per fiets aan te doen. Korte conclusie: het is 
gelukt!  
 
Met allerlei mooie verhalen, anekdotes en daarbij 
verklaringen van plaatsnamen nam hij de collega's en 
leerlingen mee op zijn ruim 25.000 (!) kilometer lange reis 
door Nederland. Het boek is verkrijgbaar via diverse 
boekwinkels. Aanrader!  
 
Sjel Jansen, afdelingsleider vwo   
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 2. 

Reis naar CERN 
Van woensdag 1 tot en met zaterdag 4 maart brachten dertien leerlingen uit 6 vwo samen met Jip Durieux, 

Jelmer Fidder en Virgil Tromp een bezoek aan het CERN in Geneve. Het CERN is één van de grootste 

wetenschappelijke instituten ter wereld waar onderzoek wordt gedaan naar de fundamenten van de 

materie. Hieronder een verslag van leerling Roef van Megen. 

 

Na de moeilijke, maar vooral ook vermoeiende taak van het vroeg opstaan, om ’s ochtends om zeven uur op 

school te kunnen zijn, kon de reis naar CERN dan toch eindelijk beginnen. Door de twee vriendelijke 

buschauffeurs: Tirza en Piet, zaten wij in no-time in het prachtige Genève. De sfeer zat er in de bus lekker in, er 

is ook nog even gezongen voor een jarige Job. Omdat het al donker was bij aankomst, was er niet veel meer te 

zien van Genève. Toch besloten een aantal leerlingen nog even de lokale Irish pub op te zoeken voor een 

drankje en wat gezelligheid. 

  

Na weer een vroege wekker, een snel ontbijt en een kleine busrit, waren wij dan eindelijk aangekomen bij onze 

eerste bestemming van CERN, het CMS, een van de deeltjesdetectoren op het terrein. Hier kregen wij een 

rondleiding rondom de deeltjesdetector, 89 meter onder de grond, en ook nog een lezing om de kennis over 

CERN weer een beetje op te frissen. Helaas werd er onderhoud gepleegd aan de daadwerkelijke detector en 

hebben wij deze dus niet kunnen zien. Na het CMS werden de leerlingen met de bus naar LEAR en het 

datacentrum gebracht. Bij LEAR, het opstartstation voor de grote versneller, werd verteld hoe de deeltjes 

worden versneld voordat ze de grote deeltjesversneller in worden gestuurd. Ook werd er verteld hoe ze ervoor 

zorgen dat de bundels deeltjes niet uit de bocht vliegen of uit elkaar vallen. In het datacentrum werd verder 

verteld over hoe er om wordt omgegaan met de data van CERN, hoe de data wordt opgeslagen en vervoerd. Na 

een snelle late lunch in het restaurant van CERN was de eerste dag al aan zijn einde gekomen. De vrije tijd 

daarna werd besteed aan een mooie trip met de watertaxi en een wandeling door Genève, om daarna weer te 

eindigen in de Irish pub. 

  

Op dag twee moesten we nog eerder opstaan, dat leek een onmogelijke opgave, maar toch is het gelukt. Na 

het ontbijt werden we naar Atlas (een andere deeltjesdetector bij CERN) gebracht voor een practicum over 

straling, een demo over superconductors en een lezing over coatings. Na deze kortere dag gingen we weer 

lunchen in het restaurant en daarna hebben we nog een wandeling gemaakt richting de souvenirshop van 

CERN.. Vanaf dat moment kregen we vrije 

tijd tot het avondeten en besloten we om 

het gebouw van de Verenigde Naties en 

een museum te bezoeken, om daarna met 

een stadswandeling en een watertaxi weer 

terug naar het hostel te gaan. Na een 

snelle maaltijd sprongen we allemaal weer 

de bus in en kon de terugreis beginnen. De 

terugreis verliep wat stroever met hier en 

daar een gesloten wegrestaurant en een 

boze buschauffeur, maar ondanks dat 

kwamen we toch weer veilig aan in 

Nijmegen. Het was een geslaagde reis! 

 

Roef van Megen, leerling 6V 
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 3. 

Excursie leerlingen bovenbouw tekenen – 2 maart 
Op verkenning in Eindhoven: over de grenzen van industrie, technologie, design en kunst 

 

Een verslag in beeld… 
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 4. 

Informatie vanuit het decanaat 
 
Laatste herinnering: 3H/3A/3G regulier: indienen profielkeuze andere school indienen  

Wanneer een leerling uit klas 3 (regulier) zich voor 15 maart  2023 aanmeldt bij een @voCampus school, dan 

geldt een plaatsingsgarantie (m.u.v. NSG Groenewoud). Bij de aanmelding op de school van voorkeur moet 

tevens de profielkeuze daar zijn ingediend. Voor scholen buiten de @voCampus, (b.v. Montessori College, 

Notre Dame, Karel de Grote, OBC) geldt geen plaatsingsgarantie. 

  

Overzicht open dagen mbo, hbo en wo 

In de bijlage vindt u een overzicht van open dagen op het mbo, hbo en wo.  

  

Reminder webinar studiefinanciering DUO 5H/6V 16 maart om 19.30 – 20.15 uur 

Het webinar behandelt zaken rondom studiefinanciering: kabinetsplannen herinvoering basisbeurs hoger 

onderwijs, het ov-reisproduct, werkwijze etc. Ook is er ruimte om vragen te stellen aan DUO.  Deze worden 

aansluitend aan het webinar beantwoord, of na afloop via email. Aanmelden voor deelname: gebruik de QR-

code uit de flyer in de bijlage, of ga naar: duo.nl/webinar. Deelname door uw kind hieraan telt mee voor LOB 

(reguliere leerlingen).  

 

Beroepenavond 4/5H en 5/6V - 30 maart - locatie: Citadel College 

Beroepsbeoefenaars vertellen in vier rondes over hun beroep: ervaringen, werkzaamheden, verantwoordelijk-

heden etc. De organisatie is in handen van de Rotary en gezamenlijke vo-scholen Nijmegen. Er zijn ruim 100 

beroepsbeoefenaren aanwezig. Het programma is online beschikbaar: Beroepenavond Nijmegen 2023 - 

Beroepenavond Nijmegen. Deelname door uw kind telt mee voor LOB PTA (reguliere leerlingen). 

 

Deadlines aanmelding mbo  

De aanmelddeadline voor het mbo is 1 april, dan moet de aanmelding via website van de mbo-opleiding en het 

Digitaal Doorstroom Dossier (via Intergrip) zijn afgerond. De open dag ROC Nijmegen is geweest. Zie de website 

voor eventuele meeloopmogelijkheden. Landelijke open dagen week Yuverta: 17-24 maart; Open dag Yuverta 

Nijmegen: 21 maart. 

  

Deadlines LOB volgens PTA LOB Handelingsdeel 

5H/6V regulier: 3 april a.s. en 4H/5V regulier: 15 mei a.s. Leerlingen moeten min. 3 lob-activiteiten hebben 

ondernomen incl. verslaglegging in dominicuscollege.dedecaan.net. 

  

Info Vervolgstudies 

• Zie websites hogescholen/universiteiten voor info open dagen, meeloopdagen, proefstuderen, enz. 

• TU Delft: op 16 en 17 maart opent TU Delft de campus voor alle scholieren die op zoek zijn naar een 

passende bacheloropleiding. Alle bacheloropleidingen organiseren presentaties, workshops of 

proefcolleges en rondleidingen. Daarnaast kan ook een bezoek worden gebracht aan stands van hbo- 

instellingen in Delft voor informatie over verschillen tussen hbo en wo en doorstroommogelijkheden hbo - 

wo.  Meer informatie en aanmelden: www.tudelft.nl/opendagen 

 

Colette Ribbers, decaan 

 

 

https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20230316_1
https://www.beroepenavondnijmegen.nl/
https://www.beroepenavondnijmegen.nl/
http://www.tudelft.nl/opendagen
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 5. 

Jaarplanner 

week 11           

ma 13-mrt     

di 14-mrt vanaf 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavonden 

wo 15-mrt   MR / MT   MR 

wo 15-mrt   3H, 3A, 3G Reg Deadline profielkeuze 
@vocampusscholen 

do 16-mrt 75 minuten verplicht voor 
leerlingen 5V wisD, 
facultatief voor 
andere leerlingen 

Reg Kangoeroewedstrijd 

do 16-mrt vanaf 18.30 uur Ouders Reg   Tafeltjesavonden 

do 16-mrt 19.30 uur  Leerlingen 5 havo en 
6 vwo 

Reg en 
MK 

Webinar DUO 
Studiefinanciering  

vr 17-mrt     

week 12           

ma 20-mrt         

di 21-mrt   Leerlingen 5 havo Reg  PWS-presentaties havo  

di 21-mrt 12.10 uur Leerlingen (niet de 
examenklassen) 

Reg Lesvrije middag 

di 21-mrt   Leerlingen 
examenklassen  

Reg Sportorientatie 5H 6V 
schaatsen 

di 21-mrt 12.10 uur Leerlingen MK Lesvrije middag 

wo 22-mrt 19.00 -22.00 uur Leerlingen 6 vwo Reg PWS-presentatie vwo  

do 23-mrt   keuzeactiviteit 4H 
schouwburg 

    

vr 24-mrt         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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

