
Weet waaraan
je begint





Wat is volgens ons een goede school? Eentje waar 
je graag naar toe gaat. Daar begint het. Waar het 
gezellig is en veilig voelt. Waar je als leerling 
jezelf kunt zijn en leraren je zien en uitdagen.  
Waar verdieping net zo belangrijk is als je in de  
breedte ontwikkelen. Waar een flinke portie bèta 
een pact sluit met creativiteit en taal en het dus 
niet alleen om cijfers draait. Waar je midden in de 
maatschappij staat en verder kijkt dan het klaslokaal. 
Waar je groeit als mens. Waar je een stevige basis 
legt voor het vervolg. En waar je met plezier aan 
terugdenkt de rest van je leven. 
Zo’n school wil het Dominicus College zijn. 

Wij zijn het
Dominicus College





Waarin we uitblinken



Ben je een tikje bèta, prima 
We besteden veel aandacht aan de ‘exacte’ vakken. En dat doen 
we niet voor niets. Kijk maar eens om je heen, techniek is overal. 
Door al die nieuwe ontwikkelingen is er in de toekomst veel vraag 
naar slimme jonge mensen. Op het gebied van duurzaamheid 
bijvoorbeeld, of gezondheidszorg.

Alle ruimte voor creativiteit en taal
Je creatieve knobbel krijgt op het Dominicus College alle ruimte. 
Wat dacht je van fotografie en vormgeving. Misschien ben je wel 
een geboren vlogger! Nederlands en moderne vreemde talen 
vinden we belangrijk, sterker nog, we dompelen je erin onder. 
Voor Engels, Duits en Frans kun je internationaal erkende 
certificaten behalen. Zo worden je mogelijkheden om
straks over de grens te studeren flink groter.  



Leren doen we ook
buiten de school
Buiten de klas valt veel op te steken.
Dus bezoek je regelmatig een museum,
stap je een collegezaal binnen of dwaal
je door het rivierengebied.





Nieuwsgierig én leergierig, dan ben je hier op je plek
Er is alle ruimte voor extra projecten of een persoonlijk programma. 
Misschien wil je wel een werkstuk maken over bijen, dementie, of 
kernenergie? Of een paar extra vakken volgen? Jij kiest. Maatwerk dus. 
Dat begint direct in het eerste jaar en blijft gedurende de hele schooltijd 
mogelijk. Zelf kiezen leert je omgaan met eigen verantwoordelijkheid. 
Daar sta je niet alleen in, we helpen je er graag bij. 

Behoefte aan nog meer uitdaging?
Ben je net iets sneller dan je klasgenoten? Of heb je tijd over voor een 
andere uitdaging? Als je op de havo zit, kun je vakken op vwo-niveau
volgen, tot en met het eindexamen. Gaat vwo je gemakkelijk af, dan kan 
het verrijkingsprogramma van de Radboud Universiteit een goed idee zijn.  
Ook is het mogelijk om zowel op de havo als het atheneum versneld 
examen te doen. Jouw tempo, is ons tempo.



Universum: de bèta-vakken toegepast 
Theorie is mooi, maar in de praktijk wordt het pas echt leuk. Van Cola Sinas maken? 
Een raket bouwen of een gitaar? In het vak Universum, pas je techniek, biologie,  
wis-, natuur- en scheikunde toe in het echte leven. Dan zie je meteen hoe spannend 
de natuurwetenschappen zijn. 

Omgaan met nieuwe media
Internet, je smartphone, plus een wifiverbinding en je hebt de hele wereld in je hand. 
Bijna alles is mogelijk. Daarom krijg je op het Dominicus College het vak Nieuwe Media. 
Je leert vanaf week één creatief en verantwoord omgaan met digitale media. En je 
leert jezelf presenteren. Met en zonder digitale hulpmiddelen. Jou kunnen ze straks 
voor een volle zaal zetten.



We verbinden
jouw klaslokaal met
de hele wereld



Wat je leert, direct toepassen in het echte leven
We combineren vakken zodat wát je leert ook aansluit bij wat speelt
in de maatschappij. Daarbij zoeken we de verbinding met het
bedrijfsleven en halen we topspecialisten in huis. Zo leer je verder
denken en samen oplossingen vinden. 

Al in het eerste jaar maak je kennis met het Techno-lab of ga je aan de 
slag met een technische tekening of een 3D-ontwerp. In de bovenbouw 
heb je zelfs de mogelijkheid deel te nemen aan het Pre-University College 
of Science/Humanities van de Radboud Universiteit.

Je inzetten voor een duurzame school doe je samen met het Eco-team.
Wat je daar leert kun je direct toepassen. Thuis, op de voetbalclub, overal!
Zo maak jij het verschil voor onze school en jouw toekomst.



Leren over de mens,
gezondheid en
duurzaamheid 
Hoe blijven we langer gezond? Hoe pakken 
we het klimaatprobleem aan? Ingewikkelde 
en belangrijke vragen en juist daarom 
besteden wij er veel aandacht aan. 



Met de hele klas op stap 
We trekken samen de wereld in. Dat begint al tijdens je introductieperiode: je gaat 
drie dagen met de hele klas op kamp. Excursies in Nijmegen of daarbuiten staan 
ook regelmatig op het programma. 

Met de havo en het atheneum gaan we de grens over. Dat kan een stedenbezoek 
zijn, denk aan Antwerpen, Ieper of Praag, of een outdoorkamp in de Ardennen. 
Lekker sportief. Ook ga je op uitwisseling naar Frankrijk of Spanje. 

De gymnasiasten gaan naar Xanten, of Trier en de bovenbouw bezoekt altijd 
Rome, waar de rijke geschiedenis op elke straathoek zichtbaar en voelbaar is. 
Een onvergetelijk ervaring. 



Je voelt je snel thuis





Het Dominicus is een grote familie 
Onze school is net een grote familie. Je kent snel de weg en onze leraren 
zien je staan, herkennen je talenten en stimuleren je. Je kunt jezelf zijn 
en je vrij ontwikkelen. Een groot goed.

Dat geldt ook als je een fysieke beperking hebt of een chronische ziekte. 
Bij de Monnikskap kun je terecht voor een individueel aangepast 
programma. Zo kun je in je eigen tempo het beste uit jezelf halen. 
En heb je aan het eind van je schooltijd een regulier diploma op zak.





Samen komen we verder
Samenwerken doe je veel, met klasgenoten, leraren, maar ook buiten school. 
Zo leer je jezelf en anderen beter kennen en begrijpen. Ook als ze anders zijn 
en anders denken. Daar heb je nu en straks veel plezier van. 

Als je een extra zetje nodig hebt, kun je altijd rekenen op ondersteuning. 
Dat begint bij je mentor, die is je vertrouwenspersoon en staat altijd voor 
je klaar. Je kunt hulp krijgen, van een docent, of tutorleerling. Is er meer 
aan de hand, dan staan er deskundigen van het zorgteam voor je klaar.
 
Op een school waar je graag naar toe gaat, veel samenwerkt, 
alle kansen krijgt en uitgedaagd wordt, komen goede cijfers 
bijna vanzelf. Je slagingskans is dan ook bovengemiddeld. 
Niet onbelangrijk.



Je gaat wijs de wereld in



Je hebt je diploma op zak. Het is een mooie lijst. Tegelijkertijd heb je zoveel 
meer geleerd dan in cijfers is uit te drukken. Je ben klaar voor de volgende stap, 
om de uitdagingen van onze tijd; klimaat, duurzaamheid, zorg, vol zelfvertrouwen, 
optimistisch en energiek aan te pakken. Ligt je keuze al vast? Of ga een jaar 
iets heel anders doen? Welke stap je ook zet, je gaat, in de geest van Dominicus, 
wijs de wereld in. 

Helemaal klaar voor 
de volgende stap 



De vlag kan uit 
Het was blokken, maar jouw diploma 
is binnen. Daar mag je trots op zijn. 



Is het
Dominicus 
College
jouw school?  Dominicus

Xperience
Donderdag 13 februari 2020 

van 16.00 - 18.00 uur

Kom de sfeer proeven
Om ons nog beter te leren kennen is het leuk om met je ouders langs te komen.

Bijvoorbeeld op de Dominicus Xperience.
Ervaar hoe het is om een leerling van 
het Dominicus College te zijn. Je kunt 
mini-lesjes volgen en ook voor je ouders 
is er een programma. Dit is het moment 
om al je vragen te stellen. Luister, kijk 
en voel. Is dit jouw school?

Er is er ook nog een Open Dag. 
Ook dan kun je live kennismaken met 
het Dominicus. Leerlingen staan klaar 
om alles over hun school te vertellen. 
Je herkent ze aan het T-shirt met het ? 
Vraag ze de oren van het hoofd! En je 
mag gerust beide keren langskomen. 
Alleen maar leuk.

Zaterdag 15 februari van 
10.00 tot 15.00 uur

Open dag



Aanmelden gaat zo
Je weet nu waaraan je begint. Is het Dominicus College jouw school? Dan is 
het tijd om het aanmeldingsformulier in te vullen. Je vindt het tijdens de 
aanmeldingsperiode van 12 februari 2020 t/m 28 februari 2020 op 
dominicuscollege.nl/groep8/meld-je-aan. Hier vind je nog veel meer informatie 
over de procedure en het tijdpad. Het formulier kun je t/m 28 februari 2020 
sturen aan Dominicus College, Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen. 

Ojee, dag 1
Altijd even spannend, een nieuwe school, je eerste schooldag, de eerste weken. 
Daar weten we alles van. En dus ontvangen we je met open armen en hebben 
we een fijn introductieprogramma. Met allerlei (sportieve) activiteiten. Ook ga 
je in september drie dagen op kamp. Dat wordt leuk en gezellig. De tijd vliegt 
en voor je het weet ben je er helemaal thuis en heb je nieuwe vrienden en 
vriendinnen. Zo begint jouw eerste schooljaar in volle vaart.  

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door
Amr, Annemijn, Babette, Bastiaan, Benthe, Bjarne, Bodhi, Britt, 
Daan, Denisha, Dion, Els, Eva, Eva, Floris, Hadja, Imad, Iris, Isa, Jip, 
Justin, Kas, Kim, Liliana, Lot, Luca, Mara, Marie Louise, Maarten, 
Merel, Milou, Mirre, Noah, Nomi, Nora, Nore, Nout, Roosmarijn, 
Sam, Sarah, Sofyan, Thom, Thomas, Thomas, Thomé, Tibbe, 
Veerle en Yoli.  Wij zijn het Dominicus College. 



Kleinschalig en modern 
Het Dominicus College is met zo’n 1000 leerlingen 
een kleine school. Die kleinschaligheid tekent het 
persoonlijke contact tussen ouders en medewerkers 
en tussen leerkrachten en leerlingen. Ook ons mo-
derne schoolgebouw is vormgegeven en ingericht 
met kleinschaligheid als uitgangspunt. Dit zorgt 
voor een open, prettige sfeer. Natuurlijk zijn we 
volledig up-to-date op het gebied van multimedia. 
In de klas werken we met iPad’s in combinatie met 
boeken. Met diverse apps en ebooks maken we de 
lessen aantrekkelijk en gevarieerd. 
We gebruiken itslearning, een elektronische leer-
omgeving waar leerlingen onderwijsinhoudelijke 
informatie vinden.

Wat je ouders
willen weten

De mentor
In de onderbouw heeft iedere klas een 
eigen mentor die wekelijks lesgeeft.
De mentor is de spil in de begeleiding 
van leerlingen en de schakel tussen 
school en thuis. De mentor is betrokken 
bij allerlei klasactiviteiten waardoor er 
een goede band met iedere leerling en 
de klas ontstaat. Bij problemen weet de 
mentor adequate hulp te bieden of in 
te schakelen via de zorgcoördinator.

Tutoring
Leerlingen uit klas 3 en hoger kunnen 
zich aanmelden als tutor. Tutoren helpen 
leerlingen uit een lagere of parallelklas 

als die problemen hebben met een
bepaald vak. Het levert een win-win
situatie op: zowel de tutor als de
tutee leren hier veel van. 

Huiswerkbegeleiding in school 
Het Dominicus College geeft Stichting 
Bijlesnetwerk Nijmegen de gelegenheid 
om dagelijks in onze school huiswerk-
begeleiding te geven. Er wordt vooral 
gewerkt aan studievaardigheden en 
planning. Meer informatie:
www.bijlesnetwerk.nl.



Leerlingvolgsysteem 
Het Dominicus College gebruikt Magister 
als leerling volgsysteem. Hierin verwer-
ken we o.a. de aan- en afwezigheid, het 
huiswerk, de resultaten van toetsen en 
overige relevante informatie over de 
leerling. Ouders en leerlingen kunnen 
via internet Magister raadplegen. 

iPad 
Alle leerlingen van de eerste klassen 
moeten aan het begin van het jaar 
beschikken over een iPad. Deze kan 
worden gekocht, gehuurd of in bruikleen 
worden gekregen. Voor extra uitleg over 

de toepassing en aanschaf van de iPad op 
school: kijk op www.dominicuscollege.nl 
> ons onderwijs > ICT-school. 

Schoolboeken 
Samen met de andere scholen van de 
Alliantie VO heeft het Dominicus College 
het Servicebureau Boeken Alliantie (SBA) 
opgericht. Het SBA verzorgt voor de 
Alliantiescholen de inkoop, het beheer 
en de distributie van de schoolboeken. 
De boeken worden in bruikleen beschik-
baar gesteld en op school uitgereikt. 

Openbaar vervoer 
Het Dominicus College is met het open-
baar vervoer goed te bereiken. Zo stopt 
lijn 89, de scholierenlijn uit het land van 
Maas en Waal, voor het schoolgebouw 
aan de Energieweg. Lijn 6 stopt op de 
Rosa de Limastraat, 5 minuten lopen van 
de school. Meer informatie: www.breng.nl.

Vragen?
Bel of mail.
vwo onderbouw
Mandy van der Velden
mandy.vandervelden@dominicuscollege.nl
havo
Nancy van Riet-Bunte
nancy.vanriet@dominicuscollege.nl

Monnikskap
Tom Groenenberg
tom.groenenberg@dominicuscollege.nl
(024) 377 21 64

Mail: postbus@dominicuscollege.nl
Postadres: Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
Bezoekadres: Energieweg 93
6541 CZ Nijmegen

Of kijk op de website
www.dominicuscollege.nl.
Daar lees je wat leerlingen van de
school vinden en vind je antwoorden
op allerlei vragen.




