
Speciaal voor  
leerlingen van groep 7/8

Canisius
Magazine
groep 7/8 special

Het schoolmagazine van  

Canisius Almelo en Tubbergen

Een (eerste) blik
op Canisius



Colofon

Bekijk de website
www.ikkiescanisius.nl

Het Canisius Magazine is  

een uitgave van Sg. Canisius

Adres

Locatie Almelo

Slot 31  

7608 ND Almelo

Telefoon (0546) 488 488

Locatie Tubbergen

Huyerenseweg 1 

7651 LR Tubbergen

Telefoon (0546) 488 488

Postadres Canisius

Postbus 453

7600 AL Almelo

E-mail: info@canisius.nl

Redactie

Jurre Aagten, 

David Brinks (hardcopy.nl)

Contact: magazine@canisius.nl

Ontwerp en opmaak

diezit., Deventer

www.diezit.nl

Fotografie

Marty van Dijken,

Wieger Dam,

Henk Eshuis

Oplage

Eerste druk, september 2019

Verschijnt 1 keer per jaar in een 

oplage van circa 4.000 exemplaren

Kijk ook eens op:

  www.canisius.nl

  www.ikkiescanisius.nl

   www.instagram.com/sgcanisius

   www.facebook.com/rkcanisius

Locatie Almelo
vmbo - mavo - havo - vwo

Locatie Tubbergen
vmbo - mavo - havo - vwo - tto

2   

C
A

N
IS

IU
S

 M
A

G
A

Z
IN

E



Inhoudsopgave

pagina 5
Hier doen we 
allemaal aan 
mee: Canisius 
Olympiadeschool

pagina 16
Volleybalsters 
stunten op WK 
onder 15

pagina 6
Nieuw:  
nu ook maatwerk 
in 1 vwo

pagina 8 & 9
Speerpunten  
van Canisius

pagina 12
Nog meer extra’s 
op Canisius

pagina 18
Op school doe je 
meer dan alleen 
vakken volgen

pagina 7
Klaar voor  
de toekomst

pagina 10 & 11
De drie profielen 
van het VMBO in 
Tubbergen

pagina 17
Ga jij een extra 
uitdaging niet uit 
de weg?

pagina 19
Oud-
brugklassers 
delen hun 
ervaringen en 
geven tips

pagina 13
Canisius  
zet in op inter-
nationalisering 

pagina 14 & 15
Kort nieuws

Locatie Tubbergen
vmbo - mavo - havo - vwo - tto

3   

C
A

N
IS

IU
S

 M
A

G
A

Z
IN

E



Almelo

Albergen

Harberinkhoek

Zenderen

Mariaparochie

Vriezenveen Tubbergen

Fleringen

Geesteren

Langeveen

Vasse

Reutum

Oud OotmarsumNutter

Haarle

Hezingen

ManderManderveen

Ootmarsum

Bruinehaar

onze 
leerlingen
komen 
overal 
vandaan

schooljaar 2018-2019

Locatie
Almelo
Almelo  393
Albergen  147
Geesteren  141
Tubbergen  119
Harbrinkhoek  87

Zenderen  33
Fleringen  23
Langeveen  22
Reutum  21
Vasse  19

Vriezenveen  13
Mariaparochie  5
Overige  56

Locatie
Tubbergen
Tubbergen  158
Geesteren  155
Langeveen  54
Reutum  52
Vasse  50
Albergen  49
Fleringen  42
Ootmarsum  24

Manderveen  23
Harbrinkhoek  23
Almelo  21
Mander  15
Agelo  10
Hezingen  7
Haarle  4
Overige  35

Totaal: 1079 leerlingen

Totaal: 722 leerlingen
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Hier doen we 
allemaal aan mee
Canisius Olympiadeschool

Al jarenlang is Canisius een échte 

Olympiadeschool. Het meedoen 

aan landelijke Olympiades en andere 

wedstrijden is volgens ons dé manier om 

leerlingen individueel of in groepsverband 

uit te dagen. Sinds 2012 heeft Canisius 

het keurmerk Olympiadeschool, wat 

betekent dat we aan minimaal vijf 

olympiades per jaar meedoen. 

Welke Olympiades 
zijn er? 
Op dit moment bieden we de 

volgende Olympiades en andere 

wedstrijden aan voor leerlingen in 

onder- en bovenbouw havo/vwo:

•  Aardrijkskunde Olympiade

•  Biologie Olympiade Junior

•  European Union Science 

Olympiade (EUSO)

•  Geschiedenis quiz (Watzkeburt?)

•  International Junior Olympiad (IJSO)

•  Informatica Olympiade

•  Kangoeroe Wiskunde wedstrijden

•  Nationale Biologie Olympiade

•  Natuurkunde Olympiade

•  Scheikunde Olympiade

•  Wiskunde Olympiade

Genieten van 
een geslaagde 
olympiade
Robin Kamperman, docent biologie  

en een van de coördinatoren van  

de Olympiadeschool: “De eerste  

voorrondes voor de European  

Union Science Olympiade (EUSO)  

vinden in november plaats. Dat is  

de eerstvolgende olympiade die nu  

op de agenda staat. Maar eigenlijk zijn  

we er het hele jaar wel mee bezig.  

We hebben met onze kleine school  

al gestreden op ruim tien verschillende 

olympiades, van exacte vakken maar 

ook geschiedenis en aardrijkskunde. 

Allemaal met hetzelfde doel: stimuleren 

van individueel talent. Je biedt leerlingen 

iets extra’s en ze werken aan 21e-eeuwse 

vaardigheden. Als mijn collega’s en  

hun leerlingen enthousiast terugkomen 

van een geslaagde olympiade, geniet  

ik. Het is voor mij net dat beetje extra  

naast lesgeven, samen écht bezig zijn  

met je vak. Dat vind ik leuk aan  

mijn baan.”
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Nieuw:
Nu ook maatwerk  
in 1 vwo

Sommige leerlingen willen graag extra uitdaging op 

school, bijvoorbeeld omdat zij hoge cijfers halen voor 

bepaalde vakken. Voor de bovenbouw is er voor deze 

leerlingen al langer een maatwerktraject. Bij Canisius in 

Almelo zijn er nu ook maatwerkprojecten die worden 

aangeboden aan leerlingen in 1 vwo. Drie leerlingen 

hebben ervoor gekozen om hieraan deel te nemen.

Zelf in te vullen
Mayke Clément, teamleider onderbouw havo/vwo in Almelo: 

“We hebben gekeken naar de cijfers om te bepalen wie er 

echt bovenuit steken. Vervolgens hebben we deze leerlingen 

gevraagd of zij het leuk vinden om bijvoorbeeld een uur 

Nederlands in te leveren en tijdens dat uur met een eigen 

project aan de slag te gaan. Dat kan betekenen dat zij extra 

werken aan een ander vak of juist een vakoverstijgend project 

kiezen. Daar zijn ze helemaal vrij in. De leerlingen worden 

bijgestaan door hun mentor en door docenten van de vakken 

die passen bij hun project. We zijn nu begonnen met één uur, 

maar we willen dat twee uur per week doen. Aan het eind 

van het schooljaar wordt het maatwerktraject geëvalueerd.

In schooljaar 2019-2020 zetten de leerlingen, die in leerjaar 

1 zijn gestart met maatwerk, het traject voort in leerjaar 

2. Deze leerlingen worden hierbij begeleid door een 

maatwerkcoach. In leerjaar 1 laten we de leerlingen 

eerst wennen aan de school en bij hun eerste rapport 

bekijken we welke leerlingen van de klassen 1HV in 

aanmerking komen voor het maatwerktraject.”

Heel diverse projecten
De projecten die de leerlingen hebben gekozen, zijn 

heel divers, zo vertelt Mayke Clément: “Eén leerling 

is bezig met het oefenen van formuleren. Hij wil de 

dingen die in zijn hoofd zitten goed op papier zetten en 

verbaal kunnen uiten tijdens een discussie. Een andere 

leerling werkt aan een project om afvalverzameling- 

en verwerking op school te verbeteren. Dat zou ook 

een project kunnen worden om zwerfvuil rond school 

te beperken. Een derde leerling wil graag games leren 

programmeren en zich daar verder in ontwikkelen. 

Vragen over maatwerk?
Neem contact op met  
de mentor of teamleider.
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Klaar voor
de toekomst
In navolging van Canisius Tubbergen heeft nu ook Canisius 

Almelo een flinke metamorfose ondergaan. De aula heeft in 

de zomervakantie nieuw meubilair gekregen en daarnaast 

is de achterwand vernieuwd. Verder is de trap naar de 

eerste verdieping voorzien van moderne bekleding. 

Concierge Mark Mulders: “Het geheel oogt nu veel frisser en 

meer van deze tijd. Om het plaatje compleet te maken hebben 

we ook alle muren in de verf gezet en het sanitair en de vloer 

op de sportafdeling flink aangepakt. Ik ben trots op het resultaat. 

Het leuke is dat ook leerlingen erg enthousiast reageren!”

Vragen over maatwerk?
Neem contact op met  
de mentor of teamleider.
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Haal het beste
uit jezelf

Ga jij voor een extra uitdaging? En wil je jouw talenten verder 

ontwikkelen? Dan ben je op Canisius aan het juiste adres.

Op onze locatie in Tubbergen heb je de mogelijkheid om 

binnen het vmbo extra vakken te volgen en veel stages te 

lopen. Ook kun je hier tweetalig onderwijs (tto) op vwo-niveau 

volgen. In Almelo mogen alle leerlingen meedoen aan een 

versterkt programma Engels (Anglia). En wist je dat een groot 

aantal leerlingen examen doet in een vak op een hoger  

niveau? Als jij dit ook wilt, gaan we samen op zoek naar  

de mogelijkheden.

Tot slot bieden wij op beide locaties allerlei bijzondere  

en leuke projecten en programma’s aan. Al gehoord van  

de Canisius Classes, het Open Atelier en de cursus  

Programmeren & Design?

Meer dan 
alleen leren

Op Canisius maak je heel wat mee. Denk maar aan 

toneelvoorstellingen, disco, klassenavonden, excursies,  

stages en sporttoernooien. Bovendien vinden we het  

belangrijk dat je kennismaakt met andere culturen en 

leefgewoontes. We organiseren dan ook allerlei projecten  

en uitwisselingen met scholen in andere landen binnen  

en buiten Europa.

SPEERPUNTEN
VAN HET CANISIUS
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ICT-rijk 
onderwijs
Op Canisius werk je met een eigen laptop in en buiten de  

klas. Daarmee heb je altijd de digitale wereld tot je beschikking.  

Ook maakt ICT-rijk onderwijs de lessen afwisselend en 

uitdagend. Bovendien kun je zo beter op eigen tempo en  

niveau werken.

Canisius
Classes
Wat is er nou leuker dan je talenten te ontdekken en  

verder te ontwikkelen? Dat kan bij ons op school, want  

op Canisius maken alle leerlingen in de onderbouw kennis  

met ons speciale keuzeprogramma: de Canisius Classes.  

Ga jij voor Sports & Lifestyle, Economics & Business,  

Science & Technology of Arts & Music? De Canisius Classes 

volg je in de onderbouw. Vanaf klas 2 zijn ze onderdeel van 

de lessentabel. Je volgt de classes  dan wekelijks naast de 

reguliere vakken als aardrijkskunde, Engels en geschiedenis.

Tweetalig 
onderwijs
en Anglia
Heb jij een vwo-advies en ben je bereid je extra in te 

zetten? Dan is tto misschien wel iets voor jou. Tto vraagt 

namelijk meer van leerlingen dan het reguliere vwo, want 

je krijgt de meeste lessen in het Engels. Je hoeft geen 

talenknobbel te hebben, maar je moet het leren van een 

taal wel leuk vinden. Tto kun je volgen op de locatie in 

Tubbergen. Daarnaast kunnen vwo-leerlingen, maar 

ook vmbo- en havo-leerlingen in Almelo vanaf leerjaar 

1 Anglia (versterkt Engels) volgen. Je wordt dan op je 

eigen niveau (level) voorbereid op het Anglia-examen. 

Canisius onderzoekt momenteel de mogelijkheid 

om tto ook op havo-niveau aan te bieden.

Meer weten over het Canisius?
Bezoek dan onze open huizen op  
27 of 28 januari. Of neem alvast een 
kijkje op: www.ikkiescanisius.nl
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De 3 profielen van het VMBO
in Tubbergen

Aan het einde van leerjaar 2  

staan onze vmbo’ers voor een belangrijke keuze: 

ze gaan namelijk een profiel kiezen. Met dat profiel leggen 

ze de basis voor wat ze in hun vervolgstudie willen gaan 

doen. Canisius biedt drie profielen aan om uit te kiezen, 

waarbij stages bij bedrijven in de regio een grote rol spelen.

Iedereen heeft een talent en zéker in het vmbo zie je  

die talenten snel tot bloei komen. Na het tweede leerjaar 

kiezen onze leerlingen voor TechnO, Zorg & Leefstijl 

of voor Groen & Ondernemen. Binnen die profielen 

volgen ze verplichte basisvakken, maar kunnen ze 

ook zelf kiezen voor specialisatievakken die passen bij 

zijn of haar persoonlijke interesses en talenten.

TechnO
Bij TechnO ontwikkelen onze leerlingen hun technische 

vaardigheden, maar gaan zij ook creatief ontwerpen. De 

hoofdletter O staat namelijk voor Ontwerpen, Organiseren en 

Ondernemen. Ze mogen kiezen voor een specialisatie richting 

de ICT, 

Technieken (metaal,  

hout, installatie en elektro), 

Creatief ontwerpen of de 

Commercie. Hoewel ze van alle  

richtingen de basis leren, kunnen  

ze zich echt gaan richten op wat  

zijzelf leuk vinden. Zo leggen onze  

leerlingen een betere basis voor het mbo.

Zorg & Leefstijl
Binnen dit profiel maken de leerlingen kennis met de 

verschillende richtingen: Zorg, Onderwijs, Uiterlijke Verzorging, 

Sport & Beweging, Horeca & Recreatie. Ook hier verdiepen 

ze zich door middel van de vakken die ze kiezen. Met Zorg & 

Leefstijl kun je in het mbo nog alle kanten op. Zoals bijvoorbeeld 

de beveiliging, sport, zorg, kinderopvang, maar ook opleidingen 

als schoonheidsspecialist, onderwijsassistent, kapper, kok,  

dokters- of tandartsassistent.

Met een vmbo-opleiding  
op Canisius krijg je een basis 
waar je echt wat aan hebt.
Je leert vanuit de praktijk en komt  
in contact met bedrijven uit  
de regio. 
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Dit zeggen 
onze brugklassers

Onderzoek uitgevoerd door DUO: 

Onderzoeksbureau voor Onderwijs

Met een vmbo-opleiding  
op Canisius krijg je een basis 
waar je echt wat aan hebt.
Je leert vanuit de praktijk en komt  
in contact met bedrijven uit  
de regio. 

Groen & 
Ondernemen
Bij Groen & Ondernemen gaat het om meer  

dan het ontwikkelen van “groene competenties”. 

Het  groene profiel past bij ondernemen, waardoor 

leerlingen in het mbo nog alle kanten op kunnen. In deze 

opleiding is er veel aandacht voor milieu, verantwoorde 

voeding, gezondheid en duurzaamheid. Ze krijgen les in tuinaanleg 

en  bloemschikken, maar maken ook kennis met akkerbouw en 

tuinbouw. Bovendien leren onze leerlingen van alles over dieren. Wij zien 

mogelijkheden binnen onze regio en door samen te werken met bedrijven 

doen onze leerlingen veel praktijkervaring op binnen en buiten onze school.

Locatie 
Almelo

Locatie 
Tubbergen

Sfeer 9.8 9.6

Onderwijs 9.4 9.4

Voorzieningen 9.4 9.3

Begeleiding 9.0 9.1

Docenten 8.6 8.8
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Nog meer extra’s 
op Canisius

Pre-University
Pre-U is het pre-university programma 

van de Universiteit Twente. Pre-U 

biedt een uitdagend programma voor 

1 t/m 6 vwo-leerlingen van Canisius. 

Denk bijvoorbeeld aan masterclasses, 

profielwerkstukken helpdesk en 

het Pre-U honoursprogramma 

voor 5-6 vwo-leerlingen.

Volleybalschool
Canisius heeft een eigen Volleybalschool. 

De Volleybalschool Canisius komt 

voort uit de WK deelnames van het 

meisjes-schoolteam in 2012 (Frankrijk), 

2014 (Portugal), 2016 (Servië) en 2018 

(Borno). Het hoofddoel is om 2-jaarlijks 

een team af te vaardigen naar het WK 

scholenvolleybal, georganiseerd door de 

ISF (International Schoolsport Federation). 

Daarnaast willen we elk jaar deelnemen 

aan het NK Scholenvolleybal,  

de Olympic Moves.

Heb je een vraag 
over het Canisius?
Bekijk de veelgestelde vragen 
op www.ikkiescanisius.nl of 
stel hier zelf je vraag. 

Stimulering 
Bètatechniek
Ons Bètalab nodigt jou uit tot onderzoek 

bij onderwerpen uit de natuur en de 

techniek. Daarnaast nemen we al 

jaren deel aan landelijke en regionale 

programma’s voor techniekstimulering 

(excursies). Zo ga je bijvoorbeeld een  

keer op bezoek bij Urenco en voor 

meiden is er een Girlsday: een speciale 

techniekdag alleen voor meiden.

Open Atelier
Vind jij het leuk om na schooltijd nog 

even op school te blijven om te tekenen, 

schilderen of iets te maken met jet 

handen? Dan is het Open Atelier echt 

iets voor jou! Je kunt je hier creatief 

helemaal uitleven en het is bovendien 

super gezellig. Tientallen leerlingen 

gingen je al voor, sluit jij ook aan?
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Canisius zet in op
internationalisering
De wereld is groter dan alleen je eigen school, stad,  

regio of land. Daarom zet Canisius al tientallen jaren in op 

internationalisering. Zo worden leerlingen van alle niveaus  

letterlijk wereldwijs. Om dit te bereiken hebben we goede contacten 

met verschillende scholen in het buitenland. Vanaf leerjaar 2 kunnen 

leerlingen aan allerlei internationaliseringsactiviteiten deelnemen.

Heb je een vraag 
over het Canisius?
Bekijk de veelgestelde vragen 
op www.ikkiescanisius.nl of 
stel hier zelf je vraag. 
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KORTNIEUWS

Wij staan 
voor u klaar

De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en 

voor veel leerlingen en ouders een grote stap. Een andere 

omgeving, wisselende leerkrachten en een andere manier  

van leren. 

Heeft u nog vragen over onze school? Neem dan gerust  

telefonisch contact met ons op. 

Liever persoonlijk een afspraak maken? Dat kan ook!  

Wij staan voor u klaar.

Locatie  
Almelo   
Tel (0546) 488 488 

Locatie 
Tubbergen   
Tel (0546) 488 488

Agenda
2019-2020

Discoveryday 
wo 13 november 2019, 14.30 uur
Canisius Almelo 

Kennismakingsworkshop
do 14 november 2019, 18.00 uur
Canisius Tubbergen 

do 21 november 2019, 18.00 uur
Canisius Tubbergen 

Informatieavond
do 21 november 2019, 19.30 uur
Canisius Tubbergen  

di 26 november 2019, 19.30 uur
Canisius Almelo 

Open huis
ma 27 januari 2020, 18.00 uur
Canisius Tubbergen

di 28 januari 2020, 18.00 uur
Canisius Almelo

Kennismakingsmiddag
ma 15 juni 2020, 14.00 uur
Canisius Almelo & Canisius Tubbergen
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Hoe social 
ben jij?
Canisius besteedt aandacht aan (social) mediawijsheid. Zo zijn er 

regelmatig voorlichtingen waarin leerlingen - soms spelenderwijs 

- worden geïnformeerd over de kansen en bedreigingen van 

social media. Daarnaast heeft Canisius eerder dit schooljaar het 

boekje ‘Hoe social ben jij?’ uitgedeeld aan leerlingen van alle 

eerste en tweede klassen. In dit boekje staat veel informatie 

over social media, mediawijsheid, informatie over Canisius 

en social media, een quiz, veel weetjes, tips over 

‘social’ gedrag en nog veel meer. 

De eerste weken 
op Canisius
We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt op onze school, want 

alleen als je lekker in je vel zit kun je goed presteren en jezelf ontwikkelen. 

Kennismakingsmiddag
Op het moment dat je je hebt aangemeld ontvang je eerst een 

uitnodiging voor de kennismakingsmiddag, deze is nog voor de 

zomervakantie. Dit is het eerste moment waarop je kennismaakt  

met je klasgenoten en toekomstige docenten. 

Wenweek
Ook houden we in de eerste schoolweek een gezellige wenweek.  

Je doet dan spelletjes met klasgenoten zodat je elkaar, de school en  

de docenten echt goed leert kennen. 

Overbruggers
Verder hebbven we de op de locatie Almelo de zogenaamde 

overbruggers: dit zijn leerlingen uit een hogere klas die je eventueel  

kunnen ondersteunen. 

Mentorlessen
Tot slot krijg je in de eerste klas een mentorles per week. Tijdens deze 

lessen wordt aandacht besteed aan studie- en sociale vaardigheden. 
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Volleybalsters stunten
op WK onder 15

De volleybalsters van Canisius hebben 

een uitmuntende prestatie geleverd op 

het WK schoolvolleybal voor meiden 

onder de 15 jaar. Het schoolteam 

wist een paar keer boven zichzelf 

uit te stijgen en pakte een knappe 

vijfde plek. “In dit volleybalgeweld 

echt een prachtige prestatie”, aldus 

trainer/coach Thijs Oosting. 

Het WK werd van 30 maart tot en met 

6 april gehouden in Porec, Kroatië. Het 

was de eerste keer dat het WK onder 

15 plaatsvond, maar Canisius is niet 

onervaren als het gaat om deelname aan 

een wereldkampioenschap. Al vier keer 

eerder deed een delegatie volleybalsters 

van de school mee aan het WK onder 18. 

Hoog niveau
Op het toernooi in Kroatië haalde de 

ploeg een hoog niveau. In de poule 

namen de meiden het op tegen Nepal 

(2-0 winst), Bulgarije (0-2 verlies) 

en tegen Frankrijk (2-1 winst). In de 

kwartfinale werd vervolgens verloren 

van grootmacht China, de uiteindelijke 

winnaar van het toernooi - zonder 

ook maar één set af te staan.  

In de strijd om de plekken 5 tot en met 

8 wonnen de Canisianen van thuisland 

Kroatië (2-0) en er werd revanche 

genomen op Bulgarije (2-1), dat in de 

poulefase nog te sterk was. Uiteindelijk 

resulteerde dit in een meer dan keurige 

vijfde plek. Hoofdtrainer Thijs: “Het niveau 

lag echt hoog. We speelden onder andere 

tegen scholen die dagelijks anderhalf 

tot twee uur trainen. Dat we vijfde zijn 

geworden is daarom des te knapper.” 

Canisius bekend  
als volleybalschool
Volgens de docent is het doel van 

Canisius om steeds vaker aan dergelijke 

WK’s mee te doen. “We merken dat wij 

steeds meer bekend komen te staan als 

een volleybalschool. Er zijn steeds meer 

meiden die voor Canisius kiezen juist 

door onze sterke focus op de sport en 

het hoge niveau. Daardoor hopen we 

in de toekomst nog beter te worden. 

En het is gewoon mooi dat leerlingen 

met hun passie bezig kunnen zijn 

onder schooltijd.”

Elk jaar een WK
Assistent-trainer Erwin Elfrink vult aan: 

“De pilot die we vorig jaar hebben 

gedraaid is nu doorgezet. Twee keer 

per week verzorgen we training onder 

schooltijd. Eén keer voor de meiden 

uit klas 1 en 2 en één keer voor de 

meiden uit de hogere klassen. In totaal 

hebben we 34 volleybalspeelsters op 

onze school die extra training krijgen. 

Het WK onder 15 is nieuw, dus het is 

nog even afwachten of dat vaker wordt 

georganiseerd. Als dat doorgaat, willen 

wij zowel aan het WK onder 15 als het 

WK onder 18 meedoen. Zo hebben 

we elk jaar een nieuw toernooi om 

naartoe te werken. De kosten daarvoor 

worden gedekt via sponsoracties, dus 

ze moeten er echt iets voor doen.”

Volg VSC op Instagram!
www.instagram.com/wkcanisius

16   

C
A

N
IS

IU
S

 M
A

G
A

Z
IN

E



Ga jij een extra uitdaging 
niet uit de weg?

Met maatwerk probeert Canisius beter aan te sluiten op jouw 

talenten. Ben jij bijvoorbeeld heel erg goed in geschiedenis? 

Dan kan jij het vak misschien wel op een hoger niveau volgen…

Vrijwillig de extra  
uitdaging aangaan
Teamleider vwo bovenbouw Raymond Krijnsen geeft aan 

wat de maatwerktrajecten op Canisius inhouden: “Als je een 

vak heel goed beheerst, kun je dit vak op een hoger niveau 

gaan volgen of het vak versnellen. Zo kan een havoleerling 

het vak op vwo-niveau afronden of de leerling kan al in het 

voorexamenjaar examen doen in het vak. Ze doen dit vrijwillig, 

dus ze vinden het leuk om de extra uitdaging aan te gaan. Het 

wordt immers wel moeilijker. Soms volg je lessen op een hoger 

niveau en dan moet je echt zelfstandig aan de slag met dat vak. 

Onze ervaring is dat de talen zich hier het beste voor lenen. Zo 

hebben twee vmbo-leerlingen op de locatie Tubbergen al in 

het derde leerjaar eindexamen gedaan voor het vak Engels.”

Toptraject: doorstroming  
vmbo-mbo-hbo
Wat de maatwerktrajecten zijn voor havo en vwo, dat is 

het Toptraject voor vmbo-leerlingen. Het Toptraject is een 

doorgaand leertraject (vmbo-mbo-hbo) voor getalenteerde  

en praktisch ingestelde vmbo’ers die via het mbo een hbo-

diploma willen halen. Canisius, ROC van Twente en Hogeschool 

Saxion werken samen om ervoor te zorgen dat zij op de juiste 

plek zitten en optimaal gebruik maken van hun talenten.  

Door het Toptraject te volgen vanaf het vmbo weet je waar 

je aan toe bent als je start met je vervolgopleiding. En dat 

zorgt voor meer kans op slagen. Goed voorbereid zijn is 

het halve werk! Bij het vmbo-diploma krijg je een extra 

certificaat. Je leert vaardigheden die je nodig hebt om 

je mbo en hbo goed te doorlopen, zoals leren plannen, 

abstract denken en zelfreflectie. Daarnaast oriënteren 

leerlingen zich op welke beroepen en studies er allemaal 

zijn en welke hiervan aansluiten op hun talenten.

Volg VSC op Instagram!
www.instagram.com/wkcanisius
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Luuk en Louise uit klas 3 

liepen het afgelopen schooljaar een 

maatschappelijke stage bij respectievelijk 

een zorginstelling en een kunstschool. 

Amber (4 vwo) volgde een cursus 

EHBO en de eersteklassers Noek, 

Noa en Fiep gaven zich op voor de 

Canisius Volleybalschool. Daarnaast 

spendeerden Mart en Sander uit 5 

havo uren aan een werkstuk over 

Aerodynamica in de Formule 1 waarbij 

ze hun eigen miniatuur windtunnel 

bouwden. Tientallen leerlingen van 

Canisius Almelo lieten dinsdag 11 juni 

aan ouders, medeleerlingen en overige 

belangstellenden zien met welke  

extra activiteiten (plusactiviteiten)  

zij het afgelopen schooljaar bezig  

zijn geweest. 

Dat gebeurde tijdens de eerste grote en 

drukbezochte Plusavond op de school: 

een avond die in onder meer in het 

leven is geroepen om  leerlingen die 

plusactiviteiten doen in de etalage te 

zetten. Locatiedirecteur René Delnooz: 

“En natuurlijk willen we op deze manier 

andere leerlingen – die nog geen extra 

activiteiten doen – enthousiasmeren 

om hiermee aan de slag te gaan.”

Plusdocument:  
mooie aanvulling  
op diploma
Op Canisius krijgen geslaagde 

leerlingen naast hun diploma een 

zogenaamd plusdocument mee. Het 

plusdocument is een verzamelstaat 

van wat de leerling heeft ondernomen 

op het gebied van de brede vorming. 

Het is bedoeld om de leerling in 

staat te stellen zo goed mogelijk de 

eigen brede vorming en talenten te 

tonen en te onderbouwen. Delnooz: 

“Leerlingen doen op school méér dan 

alleen vakken volgen. Een plusdocument 

maakt dat zichtbaar; het is een mooie 

aanvulling op je diploma en bovendien 

kunnen ook vervolgopleidingen hierin 

zien hoe je je hebt ontwikkeld.”

Uitreiking  
Canisius Awards
De feestelijke avond werd afgesloten 

met de uitreiking van de felbegeerde 

Canisius Awards: een prijs voor 

leerlingen die een bijzondere 

prestatie hebben geleverd. De 

volgende leerlingen ontvingen 

de Canisius Award 2019: 

Floris-Tijmen Dinandt, 

Sabrina Varsovia, Thomas 

Ronhaar, Tim Mulder 

en Tom Gringhuis. 

Op school doe je meer
dan alleen vakken volgen
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Oud-brugklassers 
delen hun ervaringen en geven tips

Wie kan er nu beter iets vertellen over brugklasser zijn dan  

twee oud-brugklassers? Hier volgen hun ervaringen en tips.

Alles is anders en nieuw
Elin van Midden uit klas 2V van Canisius Almelo vond de 

overgang van de basisschool heel spannend: “Ik ben de eerste 

twee weken echt heel zenuwachtig geweest en daarna was 

ik wel gewend op school. Alles is anders en nieuw. Iedere 

dag sjouw je zo’n grote tas mee alsof je gaat kamperen. 

De vakken die we kregen vond ik wel leuker dan op de 

basisschool. Het is uitgebreider en er is meer uitdaging. Mijn 

moeder heeft me planners gegeven waar ik mijn huiswerk in 

kan zetten. Daarmee houd ik alles bij en verdeel ik mijn tijd 

goed. Ik ben wel zelfstandiger geworden het afgelopen jaar.”

 

Wennen aan de drukte
Juliët Boswerger uit klas 2GM van Canisius Tubbergen had 

al een voorsprong dankzij haar twee broers. Die zitten ook 

op deze school en hadden haar al uitgelegd hoe het werkt: 

“Vooral de pauzes vond ik heel erg wennen door de drukte. 

Maar aan de klas en de lessen was ik heel snel gewend. Ik 

had ineens veel minder tijd, doordat ik school en huiswerk 

maken moest combineren met volleybal en mijn baantje.”

Tips voor nieuwe brugklassers
Voor iedereen die van groep 8 die op Canisius komt, heeft Elin 

een duidelijke tip: “Schrik niet van de drukte. Er lopen meer 

mensen rond dan op de basisschool. Het fietsenhok is vol en in 

de gang is het soms druk..” Juliët beaamt dit, want ook zij vond 

de drukte een grote verandering. Zij heeft deze tips voor nieuwe 

brugklassers: “Maak snel vrienden in je nieuwe klas. Misschien 

kunnen zij je ook helpen bij het huiswerk voor vakken die je 

moeilijk vindt Vraag het ook gewoon in de 

les als je iets niet snapt.”
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Canisius
Open Huis
Open voor 
jouw talent!

Tubbergen
maandag 
27 januari ‘20
18.00 uur - 20.30 uur

Almelo
dinsdag 
28 januari ‘20
18.00 uur - 20.30 uur

Meer informatie
www.ikkiescanisius.nl


